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DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ

ORDRE
EDU/469/2007, de 30 de novembre, per la qual es convoquen i es prorroguen beques 
de col·laboració en tasques de formació en tecnologies de la informació aplicades 
a l’educació, pròpies del Departament d’Educació, per al 2008.

El Departament d’Educació impulsa des de fa anys la integració de les tecnologies 
de la informació i de la comunicació a l’ensenyament i l’aprenentatge, mitjançant 
plans de dotació i manteniment d’equipaments, accions de formació del professorat, 
suport i coordinació, desenvolupament de continguts i provisió de serveis. Entre 
aquests projectes i serveis destaquen la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya, 
que proporciona connexió i serveis d’Internet al professorat, als centres educatius 
i als serveis educatius del Departament d’Educació, i el portal educatiu edu365.
com, adreçat a l’alumnat i a les seves famílies, que materialitza així una comunitat 
educativa virtual de gran abast i contingut.

És en aquest marc de formació en noves tecnologies, que el Departament d’Edu·
cació ha considerat oportú convocar novament un concurs públic per a la concessió 
de beques que facilitin la col·laboració d’estudiants universitaris i de cicles formatius 
de grau superior en els diversos àmbits relacionats amb les tecnologies de la informa·
ció, per tal que l’experiència que assoleixin enriqueixi la seva formació acadèmica 
alhora que els dóna una experiència pràctica del funcionament de l’Administració, 
i els prepara per al seu exercici professional.

Per tot això, d’acord amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, ge·
neral de subvencions, i el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

ORDENO:

Article 1
Obrir convocatòria per adjudicar 7 beques de col·laboració a estudiants o titulats/

des recents, tant d’universitats com de cicles formatius de grau superior, de centres 
i universitats de Catalunya, relacionats amb les tecnologies de la informació per 
desenvolupar, mitjançant una beca, tasques que els permetin formar·se en tecno·
logies de la informació aplicades a l’educació.

Article 2
Oferir la pròrroga de les 11 beques atorgades l’any 2007, tal com permet el punt 

4.2 de les bases de la convocatòria publicada per Ordre EDU/578/2006, de 7 de 
desembre (DOGC núm. 4782, de 18.12.2006). Les beques reservades a la pròrroga 
que, si s’escau, no es cobreixin, acreixeran les set noves beques.

Article 3
Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, les quals consten a 

l’annex d’aquesta Ordre.

Article 4
La despesa derivada de la concessió de les beques, per un import màxim de 

192.960,00 euros, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient 
en la partida EN01 D/480000100/1210 o equivalent del pressupost de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2008.

Article 5
Els interessats poden presentar les seves sol·licituds en el termini de 15 dies 

naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

DISPOSICIONS
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Disposicions

Article 6
Es delega en el/la director/a de Serveis la competència per resoldre aquesta 

convocatòria.

Article 7
L’adjudicació de les beques i l’execució de la depesa s’ha de fer durant l’any 

2008.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interes·
sades poden interposar 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 seva publicació al DOGC, de conformitat 
amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

 Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al 
recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que 
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus 
interessos.

Barcelona, 30 de novembre de 2007

ERNEST MaRagaLL I MIRa

Conseller d’Educació

aNNEx

Bases

1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de 7 beques de col·laboració a 

estudiants o titulats/des recents, tant d’universitats com de cicles formatius de grau 
superior, de centres i universitats de Catalunya, relacionats amb les tecnologies 
de la informació per desenvolupar, mitjançant una beca, tasques que els permetin 
formar·se en tecnologies de la informació aplicades a l’educació.

A més, es prorroguen les 11 beques atorgades l’any 2007, tal com permet el punt 
4.2 de les bases de la convocatòria corresponent.

2. Finalitat
Les beques de col·laboració tenen per finalitat l’augment de la formació teori·

copràctica i la preparació professional dels/de les estudiants i titulats/des seleccio·
nats/des a través de la seva participació en els camps de la informàtica, telemàtica, 
audiovisuals i els multimèdia aplicats a l’educació, seguint els programes que 
desenvolupa el Departament d’Educació, experiència que els/les qualifica per al 
seu futur professional més immediat.

3. Destinataris/àries
3.1 Podran sol·licitar les beques totes les persones que tinguin 18 o més anys, l’1 

de gener de 2008, sempre que posseeixin el certificat de coneixements de català del 
nivell C o equivalent, i que reuneixin els requisits de la modalitat de la beca A o B 
que s’indiquen als apartats 2 i 3 d’aquesta base. Les persones que haguessin obtin·
gut una beca en la convocatòria anterior a aquesta, en qualsevol de les modalitats, 
no poden prendre part en la convocatòria d’enguany, tret dels casos de pròrroga 
previstos als punts 4 i 5 d’aquesta base.
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3.2 Modalitat A: 4 beques van adreçades a estudiants de les universitats de 
Catalunya que hagin superat el 40% dels crèdits, o que hagin finalitzat, en els anys 
2006 o 2007, algun dels estudis següents: enginyeria de telecomunicació, enginyeria 
informàtica, llicenciatura en comunicació audiovisual, enginyeria tècnica de telecomu·
nicació (totes les especialitats), enginyeria tècnica d’informàtica de gestió, enginyeria 
tècnica d’informàtica de sistemes, graduat en multimèdia (títol propi), llicenciatura o 
diplomatura en biblioteconomia i documentació, magisteri o pedagogia.

3.3 Modalitat B: 3 beques van adreçades a estudiants de centres de Catalunya 
que hagin superat el 40% dels crèdits, o que hagin finalitzat, en els anys 2006 o 
2007, algun dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de 
formació professional específica següents: arts gràfiques, arts plàstiques i disseny, 
electricitat i electrònica, comunicació, imatge i so o informàtica.

3.4 A més a més de les quatre beques que es convoquen en la modalitat A, es 
prorroguen vuit beques més de la mateixa modalitat per als/ a les estudiants o titu·
lats/des que hagin gaudit d’aquesta beca durant l’any 2007. Les beques reservades 
a la pròrroga que, si s’escau, no es cobreixin, acreixeran les previstes a l’apartat 
3.2 d’aquesta base.

3.5 A més a més de les tres beques que es convoquen en la modalitat B, es 
prorroguen tres beques més de la mateixa modalitat per als/a les estudiants o titu·
lats/des que hagin gaudit d’aquesta beca durant l’any 2007. Les beques reservades 
a la pròrroga que, si s’escau, no es cobreixin, acreixeran les previstes a l’apartat 
3.3 d’aquesta base.

4. Lloc de realització, durada i dedicació
4.1 La col·laboració es durà a terme habitualment en locals del Departament 

d’Educació i eventualment en d’altres llocs, com ara centres educatius o empreses, 
d’acord amb les condicions i necessitats de desenvolupament del servei.

4.2 La col·laboració s’iniciarà durant el mes de gener de 2008 i acabarà el dia 
31 de desembre de 2008. Els/les estudiants o titulats/des que hagin iniciat aquesta 
beca durant l’any 2008, podran prorrogar-la, com a màxim, per al període següent, 
en el cas que s’obri una nova convocatòria, i es reduirà de l’oferta de beques de la 
nova convocatòria el nombre de beques prorrogades.

4.3 Es preveu una dedicació màxima de 30 hores setmanals. El compromís de 
dedicació, que serà de 20, 25 o 30 hores setmanals, s’acordarà amb cada becari de 
forma flexible, i també l’horari de dedicació. La remuneració serà proporcional al 
nombre d’hores de dedicació.

4.4 Els/les becaris/àries podran absentar·se de la realització de les tasques de 
la beca per tal d’assistir a exàmens o d’altres proves oficials en el marc dels estudis 
que estiguin cursant.

5. Dotació econòmica
Cada beca de la modalitat A té una dotació econòmica mensual de 920,00 euros 

per a 30 hores de dedicació, que es farà efectiva en pagaments a mesos vençuts, 
amb les retencions legals corresponents, un cop emès un informe favorable dels/de 
les tutors/res dels/de les becaris/àries.

Cada beca de la modalitat B té una dotació econòmica mensual de 840,00 euros 
per a 30 hores de dedicació, que es farà efectiva en pagaments a mesos vençuts, amb 
les retencions legals corresponents, un cop emès un informe favorable pels/per les 
tutors/es dels/de les becaris/àries.

6. Drets i obligacions dels/de les adjudicataris/àries
6.1 Els/les becaris/àries tenen dret al seguiment personalitzat de la seva tasca 

mitjançant la tutoria que es designi, a rebre un certificat de la Direcció de Serveis 
que acrediti la col·laboració prestada i a tenir individualment una pòlissa d’assegu·
rança d’accident. Els riscos coberts per aquesta pòlissa seran els accidents derivats 
de la prestació de la seva col·laboració en les instal·lacions del centre on es realitza 
i els accidents in itinere.
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6.2 Els/les becaris/àries desenvoluparan tasques i funcions en els àmbits de 
les comunicacions telemàtiques, els recursos digitals, els recursos audiovisuals, el 
desenvolupament d’aplicacions informàtiques i la implementació i manteniment 
d’estructures d’equipaments, i atendran les instruccions dels/de les responsables 
corresponents. Els mecanismes de control horari s’ajustaran al màxim als habituals 
del Departament d’Educació.

7. Lloc i termini de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds es poden presentar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta 

Ordre al DOGC, adreçades al Departament d’Educació, Àrea TIC (Via Augusta, 
202, 08021 Barcelona).

Les sol·licituds es poden presentar directament o per qualsevol dels mitjans que 
estableix 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.

quan la sol·licitud es presenti a les oficines de correus s’haurà de fer en un sobre 
obert, per tal que sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser 
certificada.

8. Documentació
La sol·licitud haurà d’incloure: el currículum i una fotocòpia del DNI, l’expe·

dient acadèmic, els documents acreditatius del coneixement de llengua catalana i 
d’informàtica i una memòria de dues pàgines en la qual s’exposin les raons per les 
quals se sol·licita una beca de col·laboració.

Caldrà acreditar tots els coneixements i mèrits esmentats en el currículum. El 
Departament d’Educació podrà demanar als sol·licitants l’aportació d’informació 
i documents complementaris.

E/la sol·licitant també haurà de presentar una declaració conforme no es troba 
en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de beneficiari de la beca, 
d’acord amb el que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.

9. Selecció i barem de mèrits
La selecció es farà en dues fases eliminatòries i els criteris de selecció s’ajustaran 

al barem de mèrits que es detalla tot seguit:
Primera fase. Consistirà en el barem de les sol·licituds en funció dels mèrits 

següents: expedient acadèmic, fins a 30 punts; experiència/pràctiques, fins a 20 
punts; i coneixements d’idiomes estrangers, fins a 10 punts.

Per passar a la segona fase cal obtenir un mínim de 40 punts.
Segona fase. Consistirà en una prova pràctica i una entrevista, i s’atorgaran fins 

a un màxim de 20 punts a cadascuna.
L’ordenació final dels aspirants es realitzarà sumant la puntuació d’ambdues fases, 

i recollirà l’especificació del perfil que pot aportar cada aspirant.

10. Experiència i/o pràctiques que es valoren
La valoració de l’experiència/pràctiques prevista a l’apartat anterior es farà sobre 

els camps següents, segons el perfil requerit:
a) Tècnic/a de so: coneixements i/o experiència en enregistraments de so directe 

en produccions audiovisuals.
Coneixements i/o experiència en locucions i postproducció d’àudio amb equips 

professionals.
b) Operador/a d’imatge: coneixements i/ o experiència en enregistraments au·

diovisuals amb equips professionals.
Coneixements i/o experiència en postproducció d’audiovisuals amb equips i 

programes professionals.
Coneixements i/o experiència en l’elaboració i desenvolupament de DVD i pu·

blicació de vídeos a la xarxa.
c) Documentació i publicació electrònica, disseny i dibuix gràfic, composició i 

maquetació de productes telemàtics i multimèdia.
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Coneixements i/o experiència en aplicacions ofimàtiques.
Aplicacions d’edició gràfica i animació.
Aplicacions d’edició web (HTML).
Interacció, multimèdia, Internet.
Llenguatges de programació HTML, Javascript i AcionScript.
Fulls d’estil CSS i capes en HTML.
d) Administració de sistemes informàtics, telemàtics, desenvolupament, comu·

nicacions, microinformàtica, xarxes locals i bases de dades.
Coneixements i/o experiència de programació amb PHP i/o Java, bases de da·

des Oracle i MySqL, directori d’usuaris LDAP, sistemes GNU/Linux, Solaris i 
Windows, servidors d’aplicacions Oracle IAS i Tomcat, codificació HTML, XML 
i JavaScript.

Coneixements i/o experiència d’ofimàtica avançada, xarxes locals i els seus 
protocols de treball i comunicació associats.

Coneixements i/o experiència en entorns d’aprenentatge Moodle.
e) Accessibilitat i ajudes tècniques
Coneixements i/o experiència en:
Edició de codi HTML, Javascript, ActionScript, Java i Flash accessible.
Instal·lació, configuració i personalització de les opcions d’accessibilitat i ajudes 

tècniques en Linux i programari lliure.

11. Comissió de selecció
La selecció dels/de les aspirants la durà a terme una comissió formada per una 

presidència i tres vocals, tots ells tècnics. La presidència i un/a vocal seran desig·
nats/des per el/la director/a de Serveis, un/a segon/a vocal serà designat/da pel/per 
la director/a general d’Innovació i un/a últim/a vocal serà designat/da pel/per la 
director/a general d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats. Totes 
les persones nomenades hauran d’estar vinculades als àmbits objecte d’aquesta 
convocatòria.

 La comissió de selecció establirà els criteris de ponderació en l’aplicació del 
barem esmentat al punt novè d’aquesta Ordre, que s’hauran de fer públics al tauler 
d’anuncis del Departament d’Educació.

La comissió de selecció, d’acord amb les sol·licituds presentades i els mèrits 
al·legats, farà pública al tauler d’anuncis del Departament d’Educació la proposta 
d’aspirants seleccionats per ordre de puntuació, fent constar l’especialitat, i en el 
cas dels aspirants exclosos, el motiu d’exclusió.

La intervenció en la comissió de selecció no genera el dret a rebre cap indemnit·
zació o contraprestació.

Les persones interessades podran presentar reclamacions contra aquesta pro·
posta d’adjudicació davant la comissió de selecció en el termini de deu dies hàbils 
a comptar de l’endemà de la seva publicació.

Les reclamacions presentades s’estimaran o desestimaran en la resolució del/la 
director/a de Serveis en què s’aprovi la llista definitiva de seleccionats, suplents i 
exclosos.

12. Resolució del concurs
La Resolució es publicarà al tauler d’anuncis del Departament d’Educació i es 

notificarà individualment a tots els interessats. Així mateix, es publicarà al DOGC 
quan l’import concedit sigui igual o superior a 3.000,00 euros.

En la resolució es faran constar, d’una banda, les beques prorrogades, si n’hi ha, 
i els/les aspirants adjudicataris/àries de les noves beques i els/les suplents per ordre 
de puntuació amb especificació del perfil aportat; de l’altra, la resta de candidats i 
també els/les exclosos/es.

Així mateix, s’indicarà la possibilitat d’interposar recurs, l’òrgan davant el qual 
es podrà interposar i el termini per fer-ho.

La concessió d’aquestes beques no implica cap mena de vinculació, ni laboral ni 
administrativa, entre la persona seleccionada i el Departament d’Educació.
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El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria serà de dos mesos des del 
dia següent de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s’entendran desestimades si no hi 
recau resolució expressa en el termini de sis mesos des de l’endemà de la finalització 
del termini de presentació de sol·licituds.

13. Acceptació de la beca de col·laboració
Els/les aspirants seleccionats/des hauran de formalitzar l’acceptació de la beca 

mitjançant la signatura d’un document on s’han de comprometre a complir les 
condicions generals establertes en aquestes bases i també les específiques que 
s’incloguin en el document esmentat.

14. Revocació i renúncia a la beca de col·laboració
L’incompliment per part del/de la beneficiari/ària de les condicions establertes 

en aquestes bases i les que s’estableixin en el document a què s’ha fet referència a 
l’apartat anterior, comportarà la revocació de la beca de col·laboració.

En els supòsits de revocació o renúncia a una beca de col·laboració, el/la director/a 
de Serveis podrà adjudicar·la, dins de l’ordre establert, a una de les persones que 
hagin estat designades suplents en la resolució d’adjudicació. En cas que es produeixi 
una vacant, aquesta es cobrirà amb la següent persona de la llista de suplents que 
tingui el mateix perfil que la persona sortint.

En cas de renúncia de l’adjudicatari/ària, el/la director/a de Serveis ha de resol·
dre, atenent a la normativa vigent i a les circumstàncies concurrents, si correspon 
la devolució total o parcial de les quantitats satisfetes i si correspon la suspensió o 
l’anul·lació dels pagaments restants.

15. Obligacions dels/de les beneficiaris/àries
Les persones adjudicatàries de la beca estaran obligades a facilitar tota la informa·

ció que li sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, 
la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents.

(07.326.173)
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ORDRE
EDU/470/2007, de 30 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per adjudicar 
una beca de col·laboració en tasques de gestió i manteniment del fons de publica-
cions periòdiques i altres tasques de gestió documental, per al centre documental 
i biblioteca del Departament d’Educació.

El Departament d’Educació disposa d’un centre documental i biblioteca especi·
alitzat en temes educatius que té com a funció donar suport documental als tècnics 
d’aquest Departament.

Per millorar el servei del centre documental, continuar amb la seva automatitza·
ció, per dur a terme la incorporació al sistema bibliotecari de Catalunya i al mateix 
temps fomentar la inserció en la vida laboral dels estudiants de biblioteconomia i 
documentació dins de l’àmbit de l’educació, el Departament d’Educació té interès en 
convocar aquesta beca, dins d’un àmbit de concurrència competitiva i publicitat.

Per tot això, d’acord amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, ge·
neral de subvencions, i el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

ORDENO:

Article 1
Obrir convocatòria pública per adjudicar una beca de col·laboració en tasques de 

gestió i manteniment del fons de publicacions periòdiques i altres tasques de gestió 
documental, per al centre documental i biblioteca del Departament d’Educació, 
adreçada a diplomats en biblioteconomia i documentació, estudiants que cursin 
el darrer curs de la diplomatura de biblioteconomia i documentació, i estudiants 
de segon cicle de documentació procedents de la diplomatura de biblioteconomia 
i documentació.

Article 2
Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, les quals consten a 

l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3
L’import d’aquesta beca s’estableix en 9.104,58 euros, i resta condicionat a l’exis·

tència de crèdit adequat i suficient en la partida pressupostària D/480000100/4210 del 
centre gestor EN01 del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l’any 2008.

Article 4
Els interessats poden presentar les sol·licituds en un termini de 15 dies hàbils a 

comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

Article 5
L’adjudicació de la beca i l’execució de la despesa s’ha de fer durant l’any 2008.

Article 6
Es delega en el/la directora/a de Serveis la resolució d’aquesta convocatòria.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interes·
sades poden interposar 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 seva publicació al DOGC, de conformitat 
amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.
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Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen 
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre 
recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 30 de novembre de 2007

ERNEST MaRagaLL I MIRa

Conseller d’Educació

aNNEx

Bases

1. Objecte
Aquesta convocatòria té com a objecte la concessió d’una beca de col·laboració 

en tasques de gestió i manteniment del fons de publicacions periòdiques i altres 
tasques de gestió documental, per al centre documental i biblioteca del Departa·
ment d’Educació.

2. Persones destinatàries
Aquestes beques s’adrecen a diplomats i estudiants de darrer curs de la diplomatura 

de biblioteconomia i documentació, i a alumnes de segon cicle de documentació 
que siguin diplomats en biblioteconomia i documentació, i que obligatòriament 
tinguin coneixements sobre les àrees següents:

Coneixements de catalogació, regles angloamericanes AACR2, classificació, 
indexació amb LEMAC i format MARC.

Coneixements de programari de gestió bibliotecària, especialment VTLS.
Coneixements d’anglès.
Coneixements de català: nivell C o equivalent.
Tasques de gestió i administració de biblioteques i atenció al públic.

3. Durada de la beca, lloc de realització i pròrroga
3.1 La col·laboració es durà a terme en el centre documental i biblioteca del 

Departament d’Educació.
3.2 Es preveu una dedicació màxima de 25 hores setmanals. La beca es des·

envolupa dins de l’horari general comprès entre les 08.00 hores i les 19.00 hores, 
s’acordarà amb el becari o becària, de manera flexible.

3.3 El període de col·laboració s’iniciarà a partir del dia 2 de gener de 2008 i 
acabarà el dia 31 de desembre de 2008.

3.4 La beca podrà prorrogar-se per un any més.
3.5 El becari o becària pot absentar·se de la realització de les tasques de la 

beca per tal d’assistir a exàmens o d’altres proves oficials en el marc dels estudis 
que estigui cursant.

4. Dotació econòmica
La beca té una dotació econòmica total de 9.104,58 euros, per 25 hores setmanals 

de dedicació, que es farà efectiva amb pagaments parcials a mesos vençuts, amb 
les retencions legals corresponents, un cop emès l’informe favorable del tutor o la 
tutora del becari o becària.

La concessió de la beca no comporta una relació laboral de cap mena, ni tampoc 
de prestació de serveis, entre la persona adjudicatària i la Generalitat de Catalunya, 
ni dóna lloc a la inclusió en la Seguretat Social.

5. Sol·licituds i lloc de presentació
Per participar en aquesta convocatòria s’ha de presentar una sol·licitud, adreçada 

a la Direcció de Serveis, al Registre del Departament d’Educació (Via Augusta, 
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202-226, 08021 Barcelona), o per qualsevol dels mitjans 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.

A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca.
b) Currículum de la persona sol·licitant, en el qual cal indicar els estudis i l’ex·

periència anterior en matèria de biblioteconomia, catalogació i indexació.
c) Fotocòpia dels certificats i les titulacions que acreditin la realització dels 

estudis necessaris per participar en la convocatòria i les dades que es facin constar 
al currículum.

6. Criteris de valoració
Els criteris de selecció s’ajustaran al barem de mèrits següent:
Expedient acadèmic i currículum: fins a 50 punts.
Acreditació del grau de coneixement de la llengua catalana: fins a 15 punts.
Acreditació del grau de coneixement de la llengua anglesa: fins a 5 punts.
Coneixement de programari de gestió bibliotecària: fins a 30 punts.
Entrevista: fins a 25 punts.
Així mateix, per poder facilitar la valoració es podrà demanar als sol·licitants 

l’aportació d’informació i documents complementaris.

7. Tramitació
La selecció dels aspirants la durà a terme una comissió formada pel cap del Servei 

d’Estadística, Informació i Documentació, la cap de la Secció de Documentació 
i Informació i la responsable del centre documental. Aquesta comissió analitzarà 
les sol·licituds, realitzarà la ponderació i elevarà la proposta de resolució al director 
de Serveis. D’acord amb el punt anterior, i als efectes del barem de mèrits, aquesta 
comissió de selecció entrevistarà els aspirants que reuneixin els requisits del punt 
2 d’aquestes bases i que assoleixin una puntuació mínima de 70 en els criteris de 
valoració de la base 6. La proposta de resolució de la convocatòria ha de ser motivada 
en aplicació dels criteris de valoració que preveu la base 6.

8. Resolució de la convocatòria i recursos
La resolució de concessió es notificarà a la persona que resulti adjudicatària de 

la beca i es publicarà al DOGC.
A la resolució es farà constar els recursos que s’hi podran interposar, l’òrgan 

davant el qual es podrà recórrer i el termini per fer-ho.
L’adjudicació de la beca es pot declarar deserta en la seva totalitat o parcial·

ment.
En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s’entendran desestimades si no 

recau resolució expressa en el termini de sis mesos comptats des de l’endemà de 
finalització del termini de presentació de sol·licituds.

9. Acceptació de la beca
La persona que resulti adjudicatària de la beca n’ha de formalitzar la seva ac·

ceptació mitjançant la signatura d’un document on es comprometi a complir les 
condicions generals establertes en aquestes bases, i les específiques que s’incloguin 
en el document esmentat.

10. Drets i obligacions del becari
Els becaris i becàries tenen dret al seguiment personalitzat de la seva tasca 

mitjançant la tutoria que es designi i a rebre un certificat del Servei d’Estadística, 
Informació i Documentació que acrediti la col·laboració prestada, i a tenir indi·
vidualment una pòlissa d’assegurança d’accident. Els riscos coberts per aquesta 
pòlissa seran els accidents derivats de la prestació de la seva col·laboració en les 
instal·lacions del centre on es realitza i els accidents in itinere.

La persona adjudicatària restarà obligada a dur a terme l’activitat becada en els 
termes previstos en aquesta Ordre, a complir les normes de funcionament de la 
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Direcció de Serveis i a seguir les instruccions donades per la tutora i altre personal 
d’aquesta Direcció de Serveis .

La persona adjudicatària també estarà obligada a facilitar tota la informació que 
li sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de 
Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb la normativa vigent.

11. Revocació i renúncia
El Departament d’Educació podrà revocar, amb audiència prèvia a la persona 

adjudicatària, la concessió de la beca, per absència injustificada o falta d’aprofita·
ment, o per qualsevol altra causa que impliqui l’incompliment de la finalitat per a 
la qual va ser concedida i de les condicions que s’estableixen en aquestes bases i en 
el document d’acceptació de la beca per part de la persona adjudicatària.

En el supòsit de revocació o renúncia a la beca de col·laboració o a la seva pròr·
roga, es podrà adjudicar la beca dins de l’ordre establert a les persones que hagin 
estat designades suplents en la Resolució d’adjudicació.

(07.327.090)
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RESOLUCIÓ
EDU/3699/2007, de 5 de desembre, per la qual s’aproven les instruccions per 
establir el procediment per tal que l’alumnat que pateixi malalties prolongades 
pugui rebre atenció educativa domiciliària per part de professorat del Departa-
ment d’Educació.

L’article 18.2 del Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat 
i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, 
que desplega la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, reconeix el dret 
que té l’alumnat que cursa nivells obligatoris i que pateix una malaltia prolongada 
a rebre l’ajut necessari per tal d’assegurar el seu rendiment escolar.

Així mateix, el Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa 
a l’alumnat amb necessitats educatives especials, estableix a l’article 10.2 que el 
Departament d’Educació podrà col·laborar en l’atenció educativa domiciliària a 
aquell alumnat, en edat d’escolaritat obligatòria, que la necessiti per patir malalties 
greus que no li permetin assistir al centre educatiu.

Atesa, doncs, la conveniència d’establir el procediment per tal que l’alumnat que 
pateixi malalties prolongades pugui rebre atenció educativa domiciliària per part 
de professorat del Departament d’Educació,

RESOLC:

Aprovar les instruccions per establir el procediment per a l’atenció educativa 
domiciliària a l’alumnat que pateix malalties prolongades i que consten a l’annex 
d’aquesta Resolució.

Barcelona, 5 de desembre de 2007

JaUME gRaELLS VEgUIN

Director general de l’Educació Bàsica i el Batxillerat

aNNEx

1. Aquesta Resolució és d’aplicació a l’alumnat que cursa ensenyament bàsic i 
que, pel fet de patir una malaltia prolongada, no pot assistir al centre educatiu per 
un període superior als 30 dies.

2. Per sol·licitar l’atenció educativa domiciliària, els pares, mares o tutors legals 
dels alumnes han de presentar una sol·licitud al centre educatiu on està matriculat 
l’alumne o l’alumna, acompanyada d’un informe mèdic en el qual es faci constar la 
previsió aproximada del temps que l’alumne o l’alumna no podrà assistir al centre 
educatiu on està matriculat, així com el nom i cognoms del facultatiu o facultativa 
que fa el seguiment de la malaltia i el número de col·legiat o col·legiada. Les sol-
licituds es formularan d’acord amb el model normalitzat que es podrà obtenir a 
l’apartat Beques i Ajuts de la web www.gencat.cat/educacio, i es poden presentar 
en qualsevol moment del curs escolar.

3. Les famílies poden sol·licitar que l’alumne o l’alumna pugui disposar d’un 
ordinador portàtil mentre duri l’atenció domiciliària, fent-ho constar en el full de 
sol·licitud.

4. El director o la directora del centre educatiu o el titular en el cas dels centres 
privats concertats ha de trametre la sol·licitud i l’informe mèdic als serveis ter·
ritorials corresponents, juntament amb una certificació del curs en què es troba 
escolaritzat/ada l’alumne o l’alumna, i el nom del professor o de la professora que 
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tutelarà el procés d’aprenentatge durant el període en què l’alumne o l’alumna no 
pugui assistir al centre.

5. L’equip docent, amb l’assessorament, si escau, de l’equip d’assessorament 
psicoledagògic (EAP), ha d’elaborar la proposta curricular a desenvolupar per 
l’alumne o l’alumna durant el període de no assistència al centre. El professor o la 
professora que tutela el procés d’aprenentatge farà el seguiment de la seva evolució 
amb el professorat que l’atengui en el seu domicili i també, si és el cas, amb el que 
l’atengui en el centre hospitalari.

6. El docent que realitzi l’atenció domiciliària s’ha de coordinar amb el professor o 
professora del centre que tutela el procés d’aprenentatge i, si convé, amb els docents 
del centre hospitalari, amb la finalitat de fer el seguiment del procés d’aprenentatge 
de l’alumne o de l’alumna.

7. L’atenció domiciliària finalitzarà quan l’alumne o l’alumna s’incorpori a les 
classes al centre educatiu on es trobi matriculat. Si l’alumne o l’alumna no pot incor·
porar·se en la data prevista, cal trametre un nou informe mèdic en què es faci constar 
la previsió de temps que, segons el facultatiu o la facultativa que fa el seguiment de 
la malaltia, l’alumne o l’alumna encara no es pot incorporar al centre.

8. Excepcionalment, pel que fa a la tramitació de la sol·licitud d’atenció domi·
ciliària i del seu posterior seguiment, quan es tracti d’alumnes que viuen i estan 
escolaritzats fora de Catalunya, les funcions que aquesta resolució atribueix al 
centre educatiu on està matriculat l’alumne/a, les realitzarà un docent de l’aula hos·
pitalària de l’hospital de la xarxa sanitària de Catalunya on l’infant o jove segueix 
el tractament mèdic.

9. Les persones beneficiàries d’aquesta atenció han de facilitar tota la informació 
que els requereixi l’Administració educativa.

(07.339.114)
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RESOLUCIÓ
EDU/3700/2007, de 30 de novembre, per la qual s’autoritza l’obertura del centre 
d’educació infantil El Petit Príncep, de Granollers.

Per tal de resoldre la sol·licitud d’autorització d’obertura d’un centre d’educació 
infantil de primer cicle, presentada per la promotora, es va instruir l’expedient 
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits 
exigits per la normativa d’aplicació, en concret, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 
de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació; el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els 
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no 
universitaris, i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

RESOLC:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’educació infantil El Petit Príncep, de 
Granollers, en els termes següents:
Comarca: Vallès Oriental.
Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Granollers.
Codi: 08065032.
Denominació genèrica: llar d’infants privada.
Denominació específica: El Petit Príncep.
Adreça: c. Corró, 159-161.
Titular: Mireia Bataller Garrigó.
NIF: 52166523q.

Aquesta autorització té efectes des de l’inici del curs 2007-2008.

Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle: 4 unitats amb capacitat per a 51 llocs esco·
lars.

 A aquest centre li són d’aplicació les previsions del Decret 282/2006, de 4 de 
juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits del 
centres.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar 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 seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Així mateix, previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar recurs 
de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus 
interessos.
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Barcelona, 30 de novembre de 2007

p. D. (Resolució EDU/4208/2006, DOGC de 22.12.2006)

CaMIL FORTUNy I RECaSENS

Director dels Serveis Territorials a Barcelona II (comarques)

(07.333.119)
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RESOLUCIÓ
EDU/3701/2007, de 5 de desembre, per la qual es revoca una subvenció concedida 
a l’entitat CEJAC-Formació, Promoció, Inserció, de Barcelona.

Per l’Ordre EDU/45/2007, de 28 de febrer, es va convocar concurs públic per a 
la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de 
programes de formació adreçats a persones adultes amb necessitats educatives 
especials per a l’any 2007 (DOGC núm. 4839, de 12.3.2007).

Per la Resolució EDU/2862/2007, de 20 de setembre (DOGC núm. 4977, de 
28.9.2007), es va resoldre la convocatòria esmentada i es va concedir a l’entitat CE·
JAC-Formació, Promoció, Inserció, una subvenció per a la realització de programes 
de formació adreçats a persones adultes amb necessitats educatives especials, i en 
data 16 d’octubre de 2007, aquesta entitat, va presentar escrit de renúncia expressa 
a la subvenció atorgada, per impossibilitat de justificació del compliment, al no 
haver-se dut a terme les actuacions objecte de subvenció.

Per tant, d’acord amb les bases que aprova l’Ordre de convocatòria esmentada, 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IX del text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel que fa a l’incompliment de les obligacions dels 
beneficiaris de la subvenció,

RESOLC:

Revocar la subvenció concedida a CEJAC-Formació, Promoció, Inserció, per a la 
realització de programes de formació adreçats a persones adultes amb necessitats 
educatives especials, per un import de 10.414,20 euros, per no haver dut a terme 
les actuacions objecte de subvenció.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones inte·
ressades poden interposar 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 seva notificació, de conformitat amb el que 
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició davant l’òrgan 
que va dictar l’acte, previ al recurs contenciós administratiu, en el termini d’un mes 
a comptar des de l’endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles 
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, o qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 de desembre de 2007

p. D. (Ordre EDU 45/2007, de 28 de febrer, DOGC de 12.3.2007)

JOSEp FRaNCí I CaRRETé

Director general d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

(07.339.071)
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RESOLUCIÓ
EDU/3702/2007, de 5 de desembre, per la qual s’aprova la disminució del nombre 
d’unitats concertades del centre docent privat Diocesana, de Navàs.

Per la Resolució EDU/1349/2007, de 4 de maig (DOGC núm. 4880, de 10.5.2007), 
es va aprovar amb caràcter provisional la renovació del concert educatiu del centre 
docent privat Diocesana, de Navàs, per a 2 unitats de cicle formatiu de grau superior 
d’administració i finances (CFPS 0252: 1-1).

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, estableix a l’article 
30.1 la possibilitat de modificar els concerts educatius subscrits amb els centres 
docents privats, bé per la disminució del nombre d’unitats o grups autoritzats o en 
funcionament, bé perquè el centre no assoleix la relació mitjana alumnes/professor 
per unitat escolar concertada.

L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix la possibilitat de reduir d’ofici les 
unitats o grups concertats, amb audiència prèvia de l’interessat.

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per la Resolució del director general de Re·
cursos del Sistema Educatiu de 23 d’octubre de 2007, en aplicació de la normativa 
esmentada, amb la finalitat de disminuir el nombre d’unitats concertades al centre 
Diocesana, de Navàs, s’ha comprovat que el nombre d’alumnes resultant del procés 
de matriculació no justifica el manteniment del concert.

Havent-se tramitat l’expedient, d’acord amb el que disposen l’article 28 i següents 
del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, i la resta de normativa 
aplicable;

A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

RESOLC:

—1 Aprovar la modificació del concert educatiu del centre docent privat Dio·
cesana, de Navàs, amb codi 08022276, per disminució d’1 unitat de primer curs 
de cicle formatiu de grau superior d’administració i finances, atès que el nombre 
d’alumnes resultant del procés de matriculació no justifica el manteniment del 
concert (CFPS 0252: 0-1).

—2 El servei territorial corresponent del Departament d’Educació comunicarà 
al titular del centre les circumstàncies necessàries per a la formalització de la mo·
dificació del concert corresponent.

—3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir de l’inici del curs escolar 2007-
2008 i s’inscriurà al Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones inte·
ressades poden interposar 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 seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa dels seus interessos.
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Barcelona, 5 de desembre de 2007

ERNEST MaRagaLL I MIRa

Conseller d’Educació

(07.339.158)
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RESOLUCIÓ
EDU/3703/2007, de 5 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/1671/2007, 
d’1 de juny, per la qual es renoven els concerts educatius de centres docents privats 
d’educació especial.

Per Resolució EDU/1671/2007, d’1 de juny (DOGC núm. 4900, de 8.6.2007), es van 
renovar els concerts educatius dels centres docents privats d’educació especial.

Amb posterioritat, el centre Llar Santa Maria de queralt, de Berga, amb codi 
08037085, ha hagut d’atendre a un grup d’alumnes derivats pel Departament d’Acció 
Social i Ciutadania acollits al SAR Mont Martí, de Puig-reig.

Vist l’informe de la Inspecció d’Educació i a proposta de la Direcció General de 
Recursos del Sistema Educatiu,

RESOLC:

—1 Modificar la Resolució EDU/1671/2007, d’1 de juny, per la qual es renoven els 
concerts educatius de centres docents privats d’educació especial, incrementant la 
plantilla del centre Llar Santa Maria de queralt, de Berga, amb codi 08037085, amb 
un nou educador. El concert resultant s’especifica a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà en el Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar 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 seva publicació al DOGC, 
de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen 
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre 
recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 de desembre de 2007

ERNEST MaRagaLL I MIRa

Conseller d’Educació

aNNEx

priv: unitats concertades ordinàries.
TM: tutor d’aula.
FIS: fisioterapeuta.
LOG: logopeda.
ED: educador.
Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Berga (Berguedà).
Denominació: Llar Santa Maria de Queralt.
Codi: 08037085.
CR: 4 priv. 5 TM. 2 FIS. 1 LOG. 4 ED.

(07.339.154)
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RESOLUCIÓ
EDU/3706/2007, de 3 de desembre, per la qual es disposa el trasllat de domicili de 
l’institut d’educació secundària del Voltreganès, de les Masies de Voltregà.

L’institut d’educació secundària del Voltreganès, de les Masies de Voltregà, amb 
codi 08060976, ha estat ubicat provisionalment a l’edifici situat a l’av. Despujol, 7-9, 
de les Masies de Voltregà (Osona).

Atès que ja es disposa de les instal·lacions del nou edifici expressament adequat 
a la finalitat docent, d’acord amb els informes emesos pels Serveis Territorials 
d’Educació corresponents,

RESOLC:

—1 Traslladar l’institut d’educació secundària del Voltreganès, de les Masies 
de Voltregà, amb codi de centre 08060976, al c. Matagalls, 48, de les Masies de 
Voltregà (Osona), amb efectes acadèmics i administratius des de l’inici del curs 
escolar 2007·2008.

—2 El Serveis Territorials d’Educació a Barcelona II (comarques) prendrà les 
mesures necessàries per a l’execució del que disposa aquesta Resolució.

Barcelona, 3 de desembre de 2007

FRaNCESC VIDaL I pLa

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

(07.337.025)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.200753756

Disposicions

RESOLUCIÓ
EDU/3707/2007, de 3 de desembre, per la qual s’atribueix una nova denominació 
específica a un col·legi d’educació infantil i primària de Sitges.

D’acord amb la sol·licitud presentada per l’òrgan de govern corresponent d’un col·
legi d’educació infantil i primària per atribuir-li una nova denominació específica, 
es va instruir l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient esmentat que el centre compleix els requisits 
que exigeix l’article 6, de l’annex del Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’apro·
va el Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació 
infantil i primària;

Per tot això,

RESOLC:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i primària de Sitges II, amb codi 08062833, 
ubicat al c. de Josep Irla, s/n, de Sitges (Garraf), la nova denominació específica 
Agnès de Sitges.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar 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 seva publicació al DOGC, 
de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen 
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre 
recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de desembre de 2007

p. D. (Resolució EDU/4208/2006, de 21.12.2006,  
DOGC núm. 4786, de 22.12.2006)

FRaNCESC VIDaL I pLa

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

(07.337.026)

*
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DEPARTAMENT
DE TREBALL

RESOLUCIÓ
TRE/3643/2007, d’11 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Componentes Mecánicos, SA, per 
als anys 2006-2007 (codi de conveni núm. 0808352).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Componentes Mecá·
nicos, SA, subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus treballadors el 
dia 5 d’octubre de 2006, 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; l’article 11.2 de la 
Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; el 
Reial decret 2342/1980, de 3 d’octubre, sobre transferència de serveis de l’Estat a la 
Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 
326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del 
Departament de Treball; el Decret 68/2004, de 20 gener, d’estructuració i de rees·
tructuració de diversos departaments de l’Administració de la Generalitat; el Decret 
223/2004, de 9 de març, de reestructuració d’òrgans territorials de l’Administració 
de la Generalitat; el Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració parcial 
del Departament de Treball i Indústria; 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 de Catalunya, i el Decret 570/2006, de 19 de 
desembre, d’estructuració del Departament de Treball,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Com·
ponentes Mecánicos, SA per als anys 2006-2007 (codi de conveni núm. 0808352) 
al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a 
Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Barcelona, 11 de maig de 2007

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 Componentes Mecánicos, SA (COMESA) per als 
anys 2006-2007

CapíTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Objecte

L’objecte d’aquest Conveni col·lectiu, subscrit entre les representacions de Com·
ponentes Mecánicos, SA (COMESA), i la dels seus treballadors, és regular les 
relacions laborals entre aquesta empresa i els treballadors inclosos en el seu àmbit 
d’aplicació personal i territorial, i també les seves organitzacions representatives, i 
representa l’expressió dels acords acceptats lliurement per les parts.
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Article 2
Àmbit territorial

Les normes d’aquest Conveni col·lectiu són aplicables en el centre de treball de 
Barcelona de l’empresa COMESA.

Article 3
Àmbit personal

Estan adscrits a aquest Conveni col·lectiu tots els treballadors que pertanyen la 
plantilla de COMESA, llevat del personal al qual fan referència els articles 1.3.c) i 
2.1.a) de la Llei 8/1980, de 10 de març, de l’Estatut dels treballadors.

Article 4
Àmbit temporal

Aquest Conveni col·lectiu entra en vigor el dia de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva vigència s’estén des de l’1 de gener 
de 2006 fins al 31 de desembre de 2007.

La durada del Conveni col·lectiu s’entén prorrogada d’un any a l’altre, per re·
conducció tàcita, si cap de les parts no el denuncia en la forma i les condicions que 
estableix l’article següent.

Un cop feta la denúncia, s’ha de seguir aplicant aquest Conveni, sense límit en 
el temps, mentre no sigui substituït per un nou conveni col·lectiu.

Article 5
Denúncia

Pot denunciar aquest Conveni col·lectiu tant la representació de l’empresa com la 
dels treballadors, la qual, en aquest darrer cas, és el Comitè d’Empresa.

La denúncia s’ha de formalitzar mitjançant un escrit, que s’ha d’adreçar a la Di·
recció de l’empresa i a l’autoritat laboral competent, si el denunciant és el Comitè 
d’Empresa, i a aquest i a l’autoritat esmentada, si és l’empresa la que procedeix a 
denunciar·lo.

Aquesta denúncia s’ha de formalitzar i comunicar amb de 3 mesos de temps com 
a mínim abans de la data d’extinció del Conveni col·lectiu.

Article 6
Vinculació a la totalitat

A l’efecte de l’aplicació d’aquest Conveni col·lectiu, les condicions que s’hi 
pacten constitueixen un tot orgànic i indivisible i han de ser considerades 
globalment.

En cas que sigui declarada la nul·litat d’alguna o d’algunes de les seves 
disposicions, el Conveni queda sense efectes en conjunt a partir del moment 
en què aquella es produeixi, i les seves parts signatàries han de procedir a 
renegociar·lo.

Article 7
Compensació, absorció i garanties personals

Les condicions pactades són compensables en conjunt amb les que regien ante·
riorment, ja sigui per millores pactades o concedides unilateralment per l’empresa, 
de qualsevol mena o naturalesa, o també per aquelles d’origen legal.

Atesa la naturalesa d’aquest Conveni col·lectiu, les disposicions legals futures 
que impliquin una variació econòmica en tots o en algun dels conceptes retributius 
pactats només tindran eficàcia si, globalment considerades, superen el nivell del 
Conveni col·lectiu en el seu còmput total, llevat dels casos de submissió expressa 
assenyalats en aquest Conveni col·lectiu. Altrament, es consideraran absorbides 
per les millores que s’hi hagin establert.

S’han de respectar les situacions individuals que, en conjunt, siguin més bene·
ficioses que les que estableix aquest Conveni col·lectiu.
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CapíTOL 2
Comissió d’Aplicació i Interpretació

Article 8
Comissió d’Aplicació i Interpretació

Es constitueix una Comissió Paritària d’Aplicació i Interpretació d’aquest Conveni 
col·lectiu, constituïda per 5 membres del Comitè d’Empresa i 5 de la Direcció.

Les funcions de la Comissió d’Aplicació i Interpretació del Conveni són les 
següents:

a) La interpretació del Conveni col·lectiu, sens perjudici de la competència que 
atribueix la llei a la jurisdicció laboral.

b) La resolució de totes les qüestions que siguin sotmeses a la seva consideració 
en casos que es derivin d’aquest Conveni col·lectiu.

c) La vigilància del compliment del que s’ha pactat.

Article 9
Presentació de qüestions a la Comissió

1. Totes dues parts acorden fer conèixer a la Comissió Paritària tots els dub·
tes, les discrepàncies i els conflictes que es produeixin com a conseqüència de la 
interpretació i l’aplicació del Conveni, per tal que la Comissió actuï, en la forma 
reglamentària prevista, prèviament al plantejament dels diferents supòsits davant 
les jurisdiccions competents.

2. La Comissió Paritària ha de decidir, en el termini màxim de 30 dies, per acord 
majoritari simple de cadascuna de les dues representacions que la integren.

CapíTOL 3
Classificació professional, promoció i formació

Article 10
Classificació professional

Les classificacions del personal consignades en aquest Conveni són merament 
enunciatives i no representen cap limitació a la creació de professions noves que 
l’empresa consideri necessàries per al desenvolupament de les seves activitats ni 
cap obstaculització a la facultat de l’empresa de modificar la seva organització de 
treball actual, ni tampoc l’obligació de tenir cobertes totes les categories que s’hi 
esmenten.

S’han de respectar les categories que tinguin en l’actualitat els treballadors de 
COMESA, i també les possibles incorporacions procedents d’Iveco Pegaso que 
com a mínim tinguin una antiguitat de l’1 de març de 1995, amb independència de 
la nova valoració dels llocs de treball.

A l’efecte de qualsevol mesura laboral, els treballadors de COMESA se·
gregats de l’empresa Iveco Pegaso, i també les possibles reincorporacions 
d’aquesta amb una antiguitat en totes dues anterior a l’1 de març de 1995, no 
es consideren desplaçats de lloc de treball i, per tant, no poden ser perjudicats 
per aquest motiu.

Les diverses comeses assignades a cada categoria professional són merament 
enunciatives; per tant, la seva definició no té caràcter exhaustiu quant a les tasques 
pròpies de cada qualificació laboral, per la qual cosa els treballadors han d’execu·
tar totes les tasques que els siguin ordenades dins el concepte general de les seves 
funcions i no poden emparar-se en la definició concreta de la seva especificació de 
llocs de treball per negar·se a exercir·les.

Article 11
Classificació general

El personal es classifica en els grups professionals següents:
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1. Personal de taller
Operaris
Tècnics operatius
2. Personal d’oficina
Empleats
3. Caps i quadres
Caps intermedis
Quadres
Caps superiors

Article 12
Agrupació de categories

L’agrupació concreta de categories en aquest Conveni col·lectiu és la següent:

Operaris
Formació A
Formació B
Pràct. 3a, 1r any
Pràct. 3a, 2n any
Peó A
Peó B
Peó C
Especialista A
Especialista B
Especialista C
Especialista D
Especialista E
Oficial 3a A
Oficial 3a B
Oficial 3a C
Oficial 3a D
Oficial 3a E
Oficial 2a A
Oficial 2a B
Oficial 2a C
Oficial 2a D
Oficial 1a
Oficial 1a E
Tècnics operatius de taller

Empleats
Auxiliar
Oficial 2a
Oficial 1a
Oficial 1a A

Caps i quadres
Caps intermedis
Caporals guardes
Encarregat
Mestre de 2a
Cap de 2a
Cap de 1a
Mestre de taller
Cap de taller
Analista informàtic
Quadres
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ATS
Operador informàtic
Programador informàtic
Caps superiors
Cap superior

Les persones que no van exercir el dret d’opció que recull el Conveni 1989/1990 
d’Enasa mantenen “ad personam” la categoria i les retribucions inherents a aquesta. 
Aquestes categories figuren en el Conveni esmentat.

Article 13
Classificació valoració

La categoria professional i el nivell salarial que correspon a cada lloc de treball 
s’ha d’obtenir mitjançant la tècnica de valoració de llocs segons el manual pactat 
de valoració aplicable en cada moment.

Els llocs de treball han de ser valorats d’acord amb les seves funcions pels tècnics 
de l’empresa.

Taula de correlació graus/categories
Segons Manual de valoració HAY

G: grau; T: taller; O: oficines; I: informàtica; R: resta categories.

G T O I R

10 – – Oper. informàtic Cap. guard.

11 Encarregat – – –

12 Mestre 2a Cap 2a Prog. informàtic –

13 M. taller Cap 1a Anal. informàtic –

14 C. taller Cap 1a – ATS

Article 14
Promoció

Establerta la provisió d’una vacant, s’ha de procedir a ocupar-la per personal 
idoni, i automàticament s’han d’iniciar els procediments següents:

a) Adequació de disponibles.
b) Aptes sense plaça.
c) Concurs oposició.
d) Regularització de categories.
e) Lliure designació per la Direcció.
Adequació de disponibles
Abans de convocar les vacants, el Departament de Personal ha de mirar de cobrir-

les amb personal disponible de la mateixa categoria de la plaça que s’ha de cobrir 
i amb una qualificació professional adequada; s’ha de fer sempre a títol de prova 
per un període que no pot excedir de 3 mesos i és preceptiu l’informe favorable del 
cap del departament per a l’ocupació definitiva.

S’entén per personal disponible:
Personal desplaçat en categoria inferior a la seva.
Treballadors a l’espera d’un enquadrament adequat, segons la relació tècnica del 

Departament de Personal.
El Departament de Personal ha de mantenir permanentment actualitzat el fitxer 

en aquestes condicions per tal de poder cobrir les vacants per ordre rigorós.
Aptes sense plaça
Inclou el personal que, havent superat la puntuació mínima establerta en un 

concurs oposició, no ha ocupat la plaça objecte del concurs. El Departament de 
Personal ha de cobrir les vacants amb aquest personal, per ordre de puntuació rigo·
rós, si la categoria i la qualificació professional del lloc de treball que s’ha de cobrir 
coincideixen amb l’obtinguda pel treballador en el concurs oposició que va donar 
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origen a la situació d’apte sense plaça. La validesa d’aquesta situació és de 3 anys, 
i és condició necessària superar un període de prova per a la seva consolidació; en 
cas que no se superi aquest període, el treballador afectat s’ha de reintegrar al seu 
lloc de treball i perd la qualificació d’apte sense plaça, amb el dictamen definitiu 
previ de la Comissió de Llocs de Treball.

El període de prova al qual fa referència el paràgraf anterior, que depèn de l’índole 
del lloc de treball que s’ha de cobrir, no pot excedir de 3 mesos.

Article 15
Concurs oposició

S’han de cobrir per aquest sistema aquelles vacants de llocs de treball que no 
siguin de lliure designació per part de la Direcció de l’empresa i que no hagin estat 
ocupades per disponibles o aptes sense plaça.

A més de l’absència de requisits necessaris per optar al concurs oposició, inca·
pacita per prendre-hi part:

1. No tenir l’aptitud física necessària per al lloc de treball, segons el servei mèdic 
de l’empresa.

2. Estar en situació d’excedència en acabar el termini d’admissió de sol·
licituds.

3. Haver estat sancionat, per falta molt greu, amb incapacitació per promocionar 
en el termini de la sanció imposada.

4. Haver-se presentat, amb resultats negatius, a una prova anàloga en els 6 mesos 
anteriors a la finalització del termini d’admissió de sol·licituds i a la realització de 
les proves pràctiques.

En cas que hi hagi treballadors que, havent superat les proves pràctiques, no superin 
la teòrica, s’ha de procedir a fer un curset (sempre que el grup sigui de 10 treballadors 
com a mínim), la durada del qual s’ha de determinar segons l’especialitat.

a) Requisits per prendre part en el concurs oposició
Amb independència dels requisits específics que comporti cada vacant, s’esta·

bleixen amb caràcter general els següents:
a.1) Tenir la condició contractual d’indefinit.
a.2) Per als llocs de programador d’aplicacions, poden optar els oficials de 1a 

de les diverses especialitats en primera convocatòria, i en segona, la resta dels 
treballadors.

b) Tramitació del concurs oposició
S’ha de fer mitjançant el procés següent:
b.1) Anunci: el Departament de Personal, per mitjà de tots els taulers d’avisos, 

ha d’anunciar les vacants o els llocs de treball que s’han de cobrir en un període no 
inferior a 5 dies feiners per tal d’informar i convocar el personal, i ha de fer constar 
els requisits particulars que siguin procedents.

b.2) Publicacions: el segon dia a comptar del tancament del termini per presentar 
les sol·licituds s’ha de fer pública al tauler d’avisos la llista dels admesos per fer les 
proves i s’ha de concedir un termini de 3 dies per presentar reclamacions, les quals 
s’han de substanciar dins els 3 dies següents.

b.3) Publicació definitiva i lliurament de programes: el primer dia a partir del 
període en què finalitzi el de reclamacions s’ha de publicar la relació definitiva 
d’admesos, especificant les reclamacions que hi ha hagut i la seva resolució, i im·
mediatament s’han de lliurar a cadascun dels admesos els programes de les matèries 
sobre les quals han de tractar els exercicis teoricopràctics.

b.4) Proves: el concurs oposició ha de constar de:
a) Proves pràctiques.
b) Proves teòriques.
c) Proves psicotècniques.
En circumstàncies especials, la Direcció pot convocar un concurs oposició 

eliminant les proves que consideri convenients i amb l’acord previ del Comitè 
d’Empresa.
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a) Prova pràctica: a partir de l’admissió de candidats es poden fer les proves 
pràctiques, sempre eliminatòries, en el lloc que el tribunal d’examen consideri 
oportú.

b) Proves teòriques: superades les proves pràctiques, les proves teòriques s’han de 
fer a partir dels 15 dies de lliurament dels programes, i també són eliminatòries.

c) Proves psicotècniques: s’han de fer a continuació de les teòriques.
La convocatòria s’ha de resoldre en el termini màxim de 2 mesos.
c) Tribunal d’examen
Les proves han de ser jutjades per un tribunal constituït:
c.1) Per 1 president designat per la Direcció.
c.2) Per vocals:
a) 1 representant de la Direcció, normalment el cap responsable, o la persona que 

assigni, de la plaça o les places la vacant de les quals s’han de cobrir.
b) 2 representants sindicals, membres del Comitè d’Empresa, designats per 

aquest òrgan de representació.
c) 1 membre del Departament de Personal, que ha d’actuar com a secretari.
El tribunal pot sol·licitar l’assessorament que requereixi, en casos concrets, d’òr·

gans o persones de l’empresa o aliens a aquesta.
d) Puntuació
S’estableix sobre la base d’un màxim de 100 punts, distribuïts de la manera 

següent:
a) Mèrits especials:
Assistència amb aprofitament a cursos de formació propis de l’especialitat objecte 

del concurs oposició.
Curs d’1 dia a 6 mesos: 1 punt.
Curs de 6 a 12 mesos: 2 punts.
Curs de més de 12 mesos: 3 punts.
Títol d’oficialia o similar: 3 punts.
Títol de mestre o similar: 5 punts.
La suma de tots els punts pot ser, com a màxim, de 10 punts.
b) Antiguitat:
1 punt per any d’antiguitat a l’empresa, fins a un màxim de 6 punts.
c) Prova pràctica:
Màxim: 50 punts.
d) Prova teòrica:
Màxim: 25 punts.
e) Proves psicotècniques:
Màxim: 9 punts.
Total: 100 punts.
En les proves eliminatòries s’ha d’obtenir, com a mínim, el 50% de les puntua·

cions de cadascuna d’elles.
Les proves, tant teòriques com pràctiques, per a cadascun d’aquests concursos es 

determinen per sorteig entre una sèrie preparada per endavant per cada especialitat. 
Aquest sorteig, l’ha de fer, en presència dels participants, el tribunal examinador.

e) Publicació dels resultats
Dins els 7 dies feiners a comptar de l’endemà de la finalització de les proves, s’ha 

de fer públic en tots els taulers d’avisos el resultat del concurs oposició, i s’hi ha de 
fer constar la puntuació obtinguda. S’ha d’obrir un període de 5 dies per presentar 
reclamacions, les quals ha de resoldre el tribunal dins els 5 següents.

f) Publicació definitiva i assignació de places
Una vegada resoltes les reclamacions que hi hagi hagut, s’ha de fer pública la 

llista definitiva de puntuacions i l’assignació de vacants.
g) Termini d’incorporació
El termini màxim d’incorporació a la plaça guanyada pel concurs oposició s’es·

tableix en 1 mes, a comptar de la data que fixi l’acta del concurs oposició.
h) Places desertes
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Si les places que surten a concurs oposició queden desertes, les pot cobrir lliure·
ment la Direcció de l’empresa; en aquest cas, el tribunal d’examen ha de proposar 
el candidat d’acord amb el criteri de puntuació de l’apartat d.4), per la qual cosa és 
condició necessària haver aprovat la prova pràctica.

Si cal, el candidat proposat ha de seguir un curs de perfeccionament.
Regularització de categories
Si un treballador ocupa un lloc de categoria superior, se li han d’abonar les dife·

rències salarials que hi hagi entre la categoria que té i la que li correspon pel lloc 
de treball que ocupa.

Els qui consolidin la retribució pel fet d’ocupar el lloc de treball durant 4 mesos 
ininterromputs, o 6 d’alterns en 1 any, tenen dret que la Comissió Paritària els 
reconegui, després de comprovar-ho, la categoria sense que calgui fer un concurs 
oposició. El reconeixement de la categoria i les percepcions inherents ha de tenir 
lloc amb efectivitat d’1 de juliol si la data inicial del canvi o la revisió del lloc cor·
respon al primer semestre de l’any, i d’1 de gener de l’any següent si la data inicial 
correspon al segon semestre.

No obstant el que s’estableix en el paràgraf anterior, davant noves contractacions, 
els treballadors que siguin contractats i que no hagin treballat amb anterioritat a 
COMESA en llocs similars, i que requereixin un període formatiu, han de comen·
çar a computar per al reconeixement de categories i percepcions inherents segons 
l’escalat següent:

Operaris 3a: 2 mesos.
Operaris 2a: 4 mesos.
Operaris 1a: 6 mesos.
Operaris 1a E: 8 mesos.
El personal que estigui ocupant un lloc de treball, si aquest té una categoria 

superior en la revisió de les funcions segons la valoració, la Comissió Paritària de 
Llocs de Treball ha d’elevar proposta de classificació a la Direcció de l’empresa 
sense cap altre tràmit.

Per consolidar la categoria, el temps esmerçat en el període d’adaptació no es té 
en compte en el còmput dels 4 mesos.

Com a punt de referència per determinar les dates d’inici del canvi a l’efecte de 
retroactivitat, només és vàlida la data de reclamació per escrit de l’interessat o la 
de l’informe de trasllat del servei corresponent, minorada en els casos que corres·
pongui, segons el paràgraf tercer d’aquest apartat, no s’han de tenir en consideració 
les condicions anteriors a aquesta reclamació.

Es reconeixen les categories professionals si hi ha decisió del jutjat social 
favorable a la consolidació de les percepcions, sempre que no es canviï de 
grup professional. En cas que hi hagi resolucions de l’autoritat laboral o els 
organismes competents, s’han d’aplicar en els termes que especifiquin aquestes 
resolucions.

Article 16
Promoció al primer nivell de cap intermedi

L’accés al primer nivell de cap intermedi s’ha de fer seguint el procés que es 
detalla a continuació:

a) Preselecció d’aspirants
a.1) L’empresa fixa un nombre (N).
a.2) Al nombre fixat se li aplica un coeficient (K) = 1,5.
a.3) En funció del nombre final resultant (N.K), es demanen els aspirants voluntaris 

a la preselecció en general. Només es pot presentar a aquesta preselecció el personal 
de la categoria immediatament inferior al primer nivell de comandament. En cas 
que el nombre de peticions sigui inferior al nombre establert (N.K), la convocatòria 
s’ha d’ampliar a categories inferiors.

a.4) Els aspirants han de presentar, juntament amb la petició, un breu currículum 
professional.
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a.5) Una Comissió Paritària, creada a aquest efecte, ha de fer la ponderació de 
factors i la prova de coneixements mínims que permetin la selecció del nombre 
abans establert.

a.6) Només a l’efecte d’un contrast posterior, els candidats han d’emplenar un 
qüestionari de personalitat.

b) Formació dels aspirants
Als aspirants seleccionats se’ls ha d’impartir un curs de formació d’unes 100-150 

hores lectives.
El temari d’aquest curs ha de tractar sobre aspectes com ara:
Control de producció.
Control de qualitat.
Mètodes i temps.
Control d’inventari.
Costos i finances.
Relacions industrials.
Dinàmica de grups.
Estils de direcció.
Salut laboral.
Aquests cursos s’han d’impartir fora de la jornada laboral o en temps de regulació 

d’ocupació.
c) Criteris d’avaluació
L’avaluació dels aspirants s’elabora sobre la base de:
L’avaluació continuada pels monitors.
La prova de nivell.
Tots dos factors serveixen de base perquè la Comissió designi els aptes.
d) Presentació de candidats
D’acord amb de les característiques dels llocs que s’han de cobrir, la Comissió ha 

de designar per a cada lloc de treball una terna, d’entre la qual el cap del departament 
ha de decidir qui ha d’ocupar el lloc de treball.

La validesa d’aquestes proves és de 2 anys a partir de la data de l’avaluació, 
transcorreguts els quals els candidats no elegits han de repetir els processos de 
formació i avaluació corresponents.

Article 17
Lliure designació

La Direcció de l’empresa pot proveir per lliure designació, a més de les places 
declarades desertes en concurs oposició, les vacants corresponents als llocs se·
güents:

Bombers, cap de bombers, caps de 1a, mestres de taller, caps de taller, pro·
gramadors informàtics, analistes informàtics, ATS, comandaments superiors i 
secretaris/àries de Direcció.

Pel que fa a la possibilitat d’accedir als llocs de treball vacants que requereixen 
titulació acadèmica, la Direcció de l’empresa ha de donar preferència al personal 
de l’empresa que tingui aquestes titulacions, d’acord amb les seves aptituds i amb 
les reserves pertinents en els casos que les circumstàncies ho aconsellin.

La Comissió Paritària ha de ser informada trimestralment dels ascensos de lliure 
designació promoguts per la Direcció de l’empresa.

Article 18
Formació

1. Formació permanent
La Direcció ha de preparar un pla de formació previ a la promoció, a més d’im·

plantar els cursos de formació permanent, que, en l’orientació de les necessitats de 
l’empresa, cobreixi les necessitats formatives davant l’aplicació de noves tecnolo·
gies, les variacions en el lloc de treball, les necessitats derivades de la reconversió 
i la promoció.
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2. Formació específica
L’empresa ha de prosseguir la seva tasca de formació en matèria de prevenció 

d’accidents i salut laboral en col·laboració amb els organismes oficials i especialment 
amb el Pla nacional de seguretat i higiene, l’Acord interprofessional de Catalunya, 
etc., i ha de tenir cura, amb els estudis tècnics previs oportuns, del caràcter preferent 
de les condicions de treball en els seus locals.

La formació feta en hores de feina s’ha de pagar igual que la retribució corres·
ponent al lloc de treball habitual.

La prima o el premi s’ha de pagar segons els valors establerts per categories.
La formació feta fora de les hores de feina és voluntària.

Permís per a exàmens
Es considera permís per a exàmens el temps necessari per presentar·se als cor·

responents de carreres de grau mitjà o superior, o de formació professional, amb 
la justificació prèvia d’estar matriculat i amb la justificació posterior d’haver-se 
presentat als exàmens. Es perd el dret a la retribució d’aquest permís si correspon 
a un examen d’una assignatura en el qual el treballador ja s’ha presentat abans en 
2 convocatòries.

No es té dret a cap retribució si se suspenen la meitat o més dels exàmens per als 
quals s’ha sol·licitat permís.

La retribució meritada per a aquests permisos s’ha de fer efectiva una vegada 
presentats els documents que acreditin que s’hi té dret, bé sigui de la convocatòria 
ordinària o de l’extraordinària, i s’han de pagar els salaris propis de la categoria 
corresponent i la prima o el premi.

CapíTOL 4
Mobilitat

Article 19
Mobilitat funcional

S’entén per mobilitat funcional el trasllat d’uns llocs de treball a uns altres dintre 
del centre de treball.

A l’efecte de la seva aplicació, s’acorda el següent:
a) Mobilitat temporal
S’entén per mobilitat temporal el canvi de lloc de treball d’acord amb els criteris 

següents:
1. Té una durada màxima de 90 dies naturals.
2. Es fa per necessitats estrictament organitzatives.
3. No té caràcter reiteratiu sobre un mateix treballador.
4. S’han de respectar les percepcions íntegres del lloc de treball d’origen, llevat 

que en el nou lloc de treball siguin superiors; en aquest cas el treballador ha de per·
cebre les del nou, sense que aquest fet signifiqui la consolidació de les percepcions 
superiors que s’hagin percebut per aquesta cessió.

5. En fer el trasllat s’han de tenir en compte les limitacions per als llocs de 
treball que s’han de cobrir per possibles CFD, segons la relació del Departament 
de Personal.

b) Mobilitat permanent
S’entén per mobilitat permanent el canvi de lloc de treball per un període superior 

a 90 dies naturals i s’ha de fer amb els criteris següents:
1. Personal desplaçat en un lloc de treball de categoria inferior al que tingui 

personalment.
2. En defecte d’això, el personal que s’hagi posat a disposició del Departament 

de Personal per falta d’enquadrament.
3. Personal declarat, en concurs oposició, apte sense plaça, a l’efecte d’acoblar·lo 

a un supòsit idoni.
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4. Personal traslladat temporalment a aquest lloc i que accepti voluntàriament 
el canvi.

5. Personal voluntari idoni per al lloc de treball i de la mateixa categoria i grup 
professional que la del lloc que s’ha d’ocupar, amb preferència per al que hagi ocupat 
amb anterioritat el lloc de treball.

6. Per necessitats estrictament organitzatives o per la idoneïtat requerida per a 
les funcions del lloc de treball.

7. S’han de tenir en compte, en fer el trasllat, les limitacions per als llocs 
que s’han de cobrir per possibles CFD, segons la relació del Departament de 
Personal.

8. Prèviament al trasllat, s’ha d’informar el Comitè d’Empresa.
Els efectes econòmics que comporti la mobilitat s’han de pagar des de la data en 

què s’emeti l’informe del canvi de lloc de treball, que ha de coincidir amb la data 
efectiva del trasllat.

Article 20
Període d’adaptació

S’estableix un període d’adaptació per al personal que s’hagi d’acoblar a nous 
llocs de treball. La durada màxima és de 10 dies feiners, sens perjudici de l’inferior 
que, si s’escau, s’hagi pactat de manera específica. En casos especials, autoritzats 
per la Direcció, es pot prolongar per més temps.

Durant el període d’adaptació dels operaris directes, les hores i els treballs efec·
tuats no poden incidir en l’activitat de la secció.

A l’efecte de pagament, s’han de pagar les hores d’adaptació segons la prima 
establerta per categories.

CapíTOL 5
Productivitat

Article 21
Productivitat

Les parts, conscients de la necessitat de millorar en general l’eficàcia del 
sistema productiu i d’aconseguir per a això la incorporació de tots els agents 
de la producció, consideren imprescindible aclarir els objectius que s’han 
d’assolir, i també els factors que hi incideixen i els instruments bàsics per 
aconseguir-ho.

Els objectius que cal assolir són els següents:
Millorar la competitivitat i la rendibilitat de l’empresa.
Optimitzar la capacitat productiva.
Reduir els índexs d’absentisme.
Instruments bàsics:
Inversions (noves tecnologies).
Adequar racionalment l’estructura.
Nous mètodes i, com a conseqüència d’aquests, els temps resultants, tot això sens 

perjudici del que estableix aquest Conveni col·lectiu.
Optimització de les relacions laborals.
Millora de les condicions i la qualitat de vida en el treball.
Programes i sistemes de formació que permetin una major qualificació.

Article 22
Norma d’ordenació de mètodes i temps

Aplicació de mètodes:
L’organització de la feina és facultat exclusiva de la Direcció de l’empresa, d’acord 

amb les disposicions legals vigents.
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Correspon a la representació dels treballadors l’exercici de les funcions que, en 
aquest sentit, estableixen l’Estatut dels treballadors i altres lleis vigents.

Els caps intermedis han de donar instruccions completes i la informació ne·
cessària al treballador, i també l’han d’informar sobre el procés de treball i el full 
d’instruccions.

Saturació:
Sempre que hi hagi un temps passiu (TP) en un cicle de treball, es pot tendir 

a fer·lo disminuir substituint aquest TP amb treballs propis del lloc de treball o 
amb altres que, tot i que no siguin propis de la mateixa fase o operació, hi estiguin 
relacionats o estiguin a prop físicament sense que es pugui excedir del 75% del 
temps màquina; en aquest cas, s’han de formar els operaris perquè puguin exercir 
les noves tasques.

El càlcul del temps d’aquests treballs s’ha de fer com si fos una feina pròpia de 
rendiments i suplements.

Un exemple d’això, són:
Treballs de proveïment de material.
Treballs d’autocontrol.
Realització dels gràfics de l’SPC.
Manteniment preventiu.
Atendre altres màquines autòmatiques.
Sistema de valoració de la MOD:
La definició dels temps de treball han de ser calculats per qualsevol dels sistemes 

reconeguts internacionalment.
Els temps poden ser:
Estimats (de durada limitada).
Analitzats.
Cronometrats.
El sistema d’anàlisi de temps es pot fer pels procediments següents:
Per mostreig de treball.
Per cronometratge.
Per temps predeterminats.
Per a tots els llocs de treball analitzats, es preveu la possibilitat, amb caràcter 

excepcional, de filmar el lloc de treball per estudiar-lo, valorar-lo i analitzar-lo 
posteriorment en el Servei d’Enginyeria Industrial.

En relació amb el punt anterior i per tal de preservar el principi constitucional 
del dret a la pròpia imatge, s’acorda el següent:

1. Les filmacions tenen com a únic objectiu l’estudi dels mètodes de tre·
ball.

2. Les imatges obtingudes no poden ser utilitzades per a objectius diferents i en 
cap cas amb finalitats disciplinàries.

3. Les filmacions són per a ús intern i exclusiu de COMESA i no poden ser 
utilitzades amb cap finalitat per cap altra empresa.

4. La Comissió de Productivitat pot disposar de les imatges per estudiar i con·
trastar dades en la matèria que l’afecti.

Els sistemes de mesura autoritzats per a temps predeterminats poden ser qualssevol 
dels reconeguts internacionalment, d’acord amb les circumstàncies que concorrin 
en el moment, per exemple:

MTM-1
MTM·2
MOST
TMC
Càlcul dels temps estàndards i les produccions:
El càlcul dels temps estàndards i les produccions s’ha de fer sobre la base de 

temps efectius.
Activitats de treball:
Escala de valoració:
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L’escala presa és la de base 100, en la qual es defineix com a 100 la velocitat 
normal.

La velocitat òptima és la velocitat 133.
Activitat normal:
Es defineix com a activitat de treball normal la que exerceix una persona constant, 

resolta i sense presa, com a obrer no pagat a preu fet; sembla lent, però no perd 
temps expressament.

Com a element comparatiu, es pot prendre la velocitat de marxa de 4,801 km/h 
d’una persona de constitució normal que camina horitzontalment per un terreny 
pla i sense càrrega.

Activitats de treball:
Per obtenir els temps estàndards de treball, es defineixen les activitats se·

güents:
Temps màquina; vel. treb.= 4,80 km/h.
Temps tècn. manuals; vel. treb.= 4,80 km/h.
Temps manuals
En activitats lliures; vel. treb: = 5,84 km/h.
En cicles màquina:
1. Els temps manuals han de ser calculats a velocitat sobre la base 100 de 126,6, 

equivalent a 6,06 km/h.
2. La relació mitjana entre els treballs reals duts a terme dins el temps màquina 

està en funció de la durada del temps màquina.

TM %

Fins a 5’ 75

Entre 5’ i 10’ 77

Entre 10’ i 15’ 79

Entre 15’ i 20’ 81

Entre 20’ i 25’ 83

Més de 30’ 85

3. L’activitat màxima duta a terme en el cicle de treball mai no pot ser superior 
a l’exercida en un treball lliure.

Per a les noves línies de producció, ambdues parts estableixen un període d’anàlisi 
de 12 mesos per fixar definitivament els sistemes.

En els casos puntuals que es considerin conflictius, la Comissió de Productivitat 
s’ha de reunir per resoldre’ls.

Rendiment de treball: es defineix com a rendiment de treball la relació entre el 
treball realitzat en una unitat de temps i el teòric calculat sobre la base dels temps 
efectius.

Rendiment mínim exigible o normal: és el que correspon a la quantitat de treball 
que un treballador ha de fer en 1 hora o en qualsevol altra unitat de temps.

El rendiment exigible o normal és el 100.
Suplement per descans i fatiga:
El suplement per descans és el marge de temps que s’afegeix al temps normal, 

d’acord amb el que estableix l’Organització Internacional del Treball (OIT), per 
proporcionar al treballador l’oportunitat de recuperar-se dels efectes fisiològics de 
la despesa d’energia inherent a l’execució d’una feina específica en unes condicions 
determinades i per atendre les seves necessitats personals.

S’adjunta a aquest article la taula de coeficients de descans i fatiga.
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 Percentatge

Suplements constants:

Suplement per necessitats personals 5

Suplement base per fatiga 4

Concentració intensa:

Treball d’una certa precisió 0

Treballs de precisió o cansats 2

Treballs de gran precisió o molt cansats 5

Soroll:

Continu 0

Intermitent i fort 2

Intermitent i molt fort 3

Estrident i fort 5

Mala il·luminació:

Lleugerament inferior, per sota 
de la il·luminació recomanada 0

Força baixa 2

Absolutament insuficient 5

Tedi:

Treball una mica avorrit 0

Treball avorrit 2

Treball molt avorrit 5

Condicions atmosfèriques:

CH: (calor i humitat) J. B. Sherer; índex de refredament en el termòmetre humit de Kata, mil·licalories 
(cm)/s; S: suplement.

CH S

16 0

14 0

12 0

10 3

8 10

6 21

5 31

4 45

3 64

2 100
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CapíTOL 6
Jornada de treball, horaris, vacances i control de presència

Article 23
Jornada i horaris

Per a l’any 2006 i 2007 la jornada laboral ha de ser de 1.712 hores de feina efectiva, 
214 dies nivell individual, 216 dies laborables en calendari.

En el cas que s’arribi a un acord en l’àmbit de l’Estat, entre el Govern i els sindi·
cats, pel que fa a la reducció de la jornada o es legisli, això ha de ser d’aplicació a 
COMESA, sempre que signifiqui reducció d’hores efectives de feina pel que fa a la 
jornada anual pactada en aquest Conveni col·lectiu, sempre que en el seu conjunt 
sigui més beneficiós.

La durada de la jornada diària és de 8 hores.
Normes d’actuació:
La normativa general per determinar els dies de descans individual (diferència 

entre nivell individual i dies laborables en calendari) és la següent:
a) Els dies de festa individuals o col·lectius es consideren festius amb caràcter 

general.
b) Els dies de festa es poden fer de manera col·lectiva, amb l’acord previ entre 

l’empresa i la representació dels treballadors, o individual, amb l’acord previ entre 
el treballador i l’empresa.

c) Si no hi ha acord, els dies de festa individuals no poden ser gaudits el mateix 
dia per més del 3% dels treballadors de la secció o el grup homogeni.

d) El treballador ha de fer la petició de festa amb una antelació mínima de 30 
dies.

e) En cas que no pugui atendre totes les sol·licituds perquè ultrapassen el per·
centatge acordat, l’adjudicació fins assolir aquest percentatge s’ha de fer per ordre 
rigorós de data de sol·licitud i, si n’hi ha de coincidents, per ordre d’antiguitat a 
l’empresa.

f) Una vegada transcorreguts els 9 primers mesos de l’any, si el treballador 
no ha sol·licitat els dies de festa, el cap ha de comunicar a l’afectat que els ha de 
realitzar, passats 10 dies de la comunicació sense haver-los sol·licitat, el cap els ha 
de determinar, en tot cas els dies de festa designats per l’empresa s’han d’efectuar 
amb anterioritat o posterioritat a un dia festiu.

g) Els dies de festa s’han d’efectuar abans de 31 de desembre de cada any.
Torns de treball
De 6 a 14 hores.
De 8 a 16.45 hores (jornada interrompuda).
De 14 a 22 hores.
De 22 a 6 hores.
Corretorns
Per al personal que, pel tipus de feina que fa, es troba subjecte a un torn de festa 

en dies festius diferents dels de la resta de la plantilla, s’han de determinar els dies 
lliures per torn rigorós segons el calendari per a cada grup homogeni.

Normes específiques per a manteniment:
Polivalència
És aplicable a les feines pròpies i necessàries per fer les reparacions del seu ofici, 

com ara:
Mecànics: canvi de fusibles, desmuntar motors, electrovàlvules i micros.
Elèctrics: desmuntar proteccions, desmuntar motors i reparar electrovàlvules.
Prolongació de jornada
Si per fer una reparació urgent de maquinària o de les instal·lacions és necessari 

prolongar la jornada d’algun operari, aquest ha de complir el requeriment, i pot fer 4 
hores diàries que, de manera excepcional i degudament justificat, es poden ampliar; 
totes aquestes hores es consideren hores estructurals i no poden ultrapassar les 20 
hores el mes ni el límit anual legalment establert.
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Les hores fetes en aquest apartat s’han de pagar com a hores extraordinàries o 
s’han de compensar per 1,75, a opció del treballador. En el segon cas, i de comú 
acord, el cap i el treballador han de determinar quan s’han de gaudir els dies que 
es derivin d’aquesta situació.

L’empresa ha de facilitar el transport d’aquests treballadors des de la factoria fins 
al seu domicili i també l’àpat.

Disponibilitat
Si per fer reparacions urgents cal la presència d’un operari en dissabtes i festius 

entre setmana, aquesta és obligatòria d’acord amb un calendari anual que s’ha de 
pactar prèviament amb el Comitè d’Empresa; aquestes hores tenen la consideració 
de guàrdies. En el cas excepcional que no s’acabi la reparació, és aplicable el punt 
anterior d’aquest apartat.

La disponibilitat ha de ser compensada econòmicament de la manera següent:
Amb caràcter fix: 0,2250 euros per hora de presència (F).
Amb caràcter variable: 45,0365 euros per guàrdia (V).
La part variable ha de ser aplicada només al personal al qual, d’acord al calendari 

elaborat, li correspongui per la guàrdia establerta.
En aquest apartat, el personal del TPA té la mateixa consideració en el plus fix.
El grup de manteniment de tractaments tèrmics està compost per 12 operaris 

com a màxim, dels quals s’han de mantenir 2 per torn.
L’absentisme, sempre que sigui possible, ha de ser cobert pel personal que dins la 

jornada ultrapassi els 2 operaris per torn; si no és possible fer-ho d’aquesta manera 
s’ha de cobrir amb la prolongació de jornada.

Davant la necessitat d’encavalcar el manteniment de tractaments tèrmics, s’ha 
de procedir de la manera següent:

a) L’encavalcament s’ha de fer sempre que falli 1 operari en tots els dies naturals 
de la setmana; mai no pot quedar 1 operari sol.

b) L’operari s’ha de mantenir d’encavalcament fins a un màxim d’1 jornada.
c) Si l’encavalcament és superior a 10 minuts i inferior a 1 hora, l’empresa ha de 

pagar 1 hora extraordinària i ha de posar a disposició de l’operari un taxi o similar 
com a mitjà de transport.

d) Si no s’ha pogut resoldre el problema durant la primera hora, l’operari ha de 
prolongar la jornada; s’ha de pagar per això l’import establert en concepte de guàrdia 
(45,0365 euros), a més de les hores extraordinàries corresponents.

e) L’àpat en la prolongació de la jornada és a càrrec de l’empresa, la qual n’ha de 
possibilitar l’obtenció a través dels mitjans necessaris, sempre que la prolongació 
sigui superior a 1 hora.

Article 24
Jornada interrompuda

Afecta els empleats i els caps que, a criteri de l’empresa, han de tenir un horari de 
treball en concordança amb els horaris habituals per poder fer gestions comercials, 
financeres, d’administració i per a la pròpia gestió de l’empresa.

Les condicions són les següents:
Horari: de 8 a 16.45 hores, amb 45 minuts per dinar.
El cost de la manutenció és a càrrec de l’empresa.
Aquesta jornada comporta el transport o la seva compensació en les condicions 

habituals.

Article 25
Flexibilitat

L’empresa, per afrontar situacions especials de producció, pot programar el que 
s’ha acordat en aquest article, amb la finalitat de:

a) Obtenir el màxim de capacitat productiva amb els recursos industrials propis 
de COMESA per donar resposta a la demanda.
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b) Promoure fórmules que permetin crear ocupació i major estabilitat en 
aquest.

c) Reduir les hores extraordinàries a les absolutament imprescindibles, i incen·
tivar la seva compensació per descans.

d) Adaptar la capacitat productiva en situacions de caiguda de la producció per 
diferents causes.

Sobre la base d’això, s’articula el següent:

25.1 Flexibilitat a l’alça

Jornades especials
En els llocs de treball en els quals existeixin 3 torns, l’empresa pot proposar sobre 

la base de les necessitats puntuals productives o tècniques, treballar en dissabtes 
o festius per a un període de 3 mesos, amb caràcter voluntari; en el cas de no ar·
ribar al personal necessari, s’han de buscar voluntaris en altres llocs de similars 
característiques fins a cobrir les necessitats, aquest fet comporta la sortida del lloc 
en qüestió a un altre de similars característiques d’aquell personal que no hagi 
acceptat voluntàriament; aquest compromís s’ha de mantenir per ambdues parts, 
llevat imponderables.

Els dies de festa que compensin els dissabtes i festius que s’han de treballar 
amb motiu de les jornades especials, s’han de fixar amb anterioritat de mutu 
acord entre l’empresa i el Comitè d’Empresa. Aquests dies de festa han de regir 
durant el període pactat, i han de coincidir, a més, els dies de descans en dilluns 
o divendres.

Una vegada transcorreguts els 3 mesos inicials de jornades especials, si subsis·
teixen les necessitats productives, les jornades especials es poden prorrogar de 3 
en 3 mesos, fins que desapareguin les necessitats.

La compensació econòmica i de festa per aquest concepte és l’establerta per a 
les jornades voluntàries en dissabtes i festius.

Hores en dies laborables
Les hores que es treballin excedint les establertes en el calendari laboral pactat 

tenen caràcter estrictament voluntari.
Les hores que, a més de la jornada habitual, es realitzin aquests dies s’han de 

compensar amb igual nombre d’hores de descans, així com una compensació 
econòmica equivalent a la part proporcional de la compensació establerta per a les 
jornades voluntàries en dissabtes i festius.

El descans o festa alternativa s’ha de gaudir per dies sencers, cada vegada que 
s’hagin acumulat 8 hores, d’acord amb les regles generals.

Al finalitzar l’any, si es té acumulat una resta inferior o igual a 4 hores, s’ha de 
gaudir mig dia de descans; si la resta és superior a 4 hores, s’ha de gaudir 1 dia de 
descans.

quan una jornada laboral es prolongui més d’1 hora, és obligatori un descans de 
45 minuts per a l’àpat. En cap cas no es poden sobrepassar les 12 hores de presència 
en el mateix dia.

El transport de retorn, al finalitzar la jornada (quan la prolongació s’hagi proposat 
el mateix dia) corre a càrrec de l’empresa.

Jornades en dissabtes o festius
L’empresa, per afrontar situacions especials de producció, por proposar amb 

caràcter voluntari torns de treball en dissabtes i festius previstos com a descans en 
el calendari laboral, donant preferència als treballadors que tinguin menor nombre 
de dissabtes i festius treballats, dins dels llocs de treball afectats.

L’empresa pot proposar la compensació econòmica fins a un màxim de 10 dies 
amb la quantitat estipulada en el Conveni, en substitució dels dies de descans.

25.2 Flexibilitat a la baixa
S’estableix el present acord de flexibilitat a la baixa amb la intenció de contri·

buir, juntament amb altres mesures que es puguin adoptar, a adequar els recursos 
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industrials propis a les necessitats productives en el cas en el qual la demanda de 
productes manufacturats a COMESA es redueixi.

En tot cas abans de presentar un ERO (expedient de regulació d’ocupació) 
s’han d’esgotar totes les mesures que s’estableixen, i si aquestes no són sufi·
cients ambdues parts es comprometen a pactar un ERO que es presentaria de 
comú acord.

Falta de feina per causes objectives
L’empresa pot programar amb caràcter obligatori, però prevalent la volun·

tarietat, dies de festa per canviar-los per treball en dissabtes, fins a un màxim 
de 3 dies per treballador i any, quan es produeixi alguna causa objectiva (falta 
d’aprovisionament, avaria de forns, màquines de capçalera de línia, etc.), que 
impedeixin l’exercici normal de la producció en una secció o àrea determinada, 
amb la prèvia fefaent informació al Comitè d’Empresa amb 24 hores d’antelació 
i posteriorment als treballadors.

Per causes de caràcter excepcional alienes a l’empresa, aquesta, ho ha de comunicar 
al Comitè d’Empresa i als treballadors afectats en el moment en què es produeixi 
el fet; i la seva aplicació només es pot efectuar als torns que no estiguin presents 
a fàbrica en el moment de sobrevenir la causa excepcional, i per a això, l’empresa 
ha d’efectuar la comunicació oportuna als treballadors afectats. Si les necessitats 
no inclouen la totalitat d’una línia, àrea o secció, i si el nombre de voluntaris fos 
superior al necessari, tenen preferència aquells que tinguin un menor nombre de 
dissabtes treballats acumulats, sempre que estiguin enquadrats en els llocs de 
treball afectats.

Aquestes jornades s’han de recuperar quan les necessitats de producció ho re·
quereixin.

Els dissabtes treballats han de ser compensats amb els valors establerts per a 
dissabtes i festius; així mateix aquests no poden coincidir amb dissabtes pont, 
Setmana Santa, Nadal o període de vacances.

Falta de producció
Davant una caiguda de producció en una gamma de producte o en ambdues, 

l’empresa pot programar un màxim de 10 dies de festa per treballador i any. 
L’empresa ha d’informar de manera fefaent al Comitè d’Empresa d’aquest fet. 
Els dies efectius de festa es poden recuperar durant la vigència del Conveni, i 
no es poden recuperar més de 10 dies per treballador i any, i aquests no poden 
coincidir en dissabtes pont, Setmana Santa, Nadal o període de vacances; així 
mateix, en el moment de recuperar-los, han de ser compensats econòmicament 
amb el que s’estableix en el Conveni per a les jornades voluntàries en dissabtes 
i festius.

Durant la vigència del Conveni s’ha de crear un fons econòmic en data 31 de 
desembre de cada any, que s’ha de calcular sumant el 20% dels salaris dels treba·
lladors que van fer festa per falta de producció.

Per al càlcul del fons no es poden descomptar més de 10 dies per treballador i 
any (que hagi lliurat) i si a la finalització del Conveni hi hagués un dèbit de dies per 
part dels treballadors, aquests passarien a anys posteriors.

El saldo d’aquest fons s’ha de procedir a deduir entre la totalitat del personal de 
COMESA en data 31 de desembre del mateix any, llevat que l’empresa es reservi 
els dies de festa per recuperar-los en la vigència del Conveni.

Si és necessari, aquesta quantitat a descomptar a final d’any s’ha de restar del 
percentatge establert com a increment salarial pactat en Conveni. Si la quantitat a 
descomptar fos superior a l’increment, mai no es descomptaria una quantitat supe·
rior, sinó que la seva regulació es continuaria en els mesos següents fins a la seva 
cancel·lació. Una vegada compensada la quantitat, es restabliria els percentatges 
d’increment salarial establerts pactats en Conveni.

Si els dies lliurats s’han de recuperar en anys posteriors i l’empresa hagués procedit 
al seu descompte, s’actuaria en sentit invers a l’assenyalat en el paràgraf anterior.
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A fi i efecte d’efectuar un seguiment sobre l’acord de flexibilitat, de manera men·
sual s’ha de reunir la Comissió de Productivitat a on s’ha d’analitzar la situació de 
la programació del mes següent.

25.3 La compensació de jornades voluntàries ha de ser la següent

Jornades voluntàries en dissabtes i festius
Les jornades que es realitzin en dissabtes o festius s’han de compensar amb un 

dia de festa alternatiu, més la següent compensació econòmica addicional per cada 
jornada en concepte de plus voluntarietat.

86,0535 euros per a especialistes i operaris de 3a.
89,7990 euros pes a operaris de 2a, 1a, 1a E i empleats.
93,5148 euros per a quadres i MI.
La compensació econòmica ha de ser abonada en la nòmina corresponent al mes 

en el qual s’hagi efectuat la jornada.
El treballador que faci el dia de treball voluntari a canvi en dissabte o festius en 

torn nocturn ha de percebre per aquest dia el plus nocturn i ha d’acumular els 20 
minuts de descans.

S’entén que existeix torn nocturn quan s’hagi treballat la nit durant la setmana 
anterior o posterior al dissabte o festiu treballat.

El dia de gaudi ha de coincidir igualment en el torn de nit.

Normes comunes als punts “hores en dies laborals” i “jornades voluntàries en 
dissabtes i festius”

Els dies de descans alternatius s’han de gaudir assenyalant-se de comú acord 
entre el treballador i el seu cap.

En cas de desacord en la senyalització dels dies de festa que s’han de gaudir, l’em·
presa pot designar el 75% d’aquests, i pot preavisar amb 10 dies naturals d’antelació 
i el treballador el 25% restant amb el mateix període de preavís. quan la fracció 
sigui de 3 dies, l’empresa n’ha de designar 2 i el treballador 1, quan només hi hagi 
2 dies, n’ha de designar 1 cada part i si només ni ha 1 l’ha de designar l’empresa.

Les festes sol·licitades per l’empresa amb anterioritat al dia de treball computen 
dins del seu 75%.

En el mateix lloc de treball no poden coincidir més d’1 treballador gaudint la 
festa en la mateixa data.

En les cadenes de muntatge el nombre màxim de treballadors que poden coincidir 
en el gaudi de la festa ha de ser l’equivalent al 20% del grup, i s’ha d’arrodonir, en 
tot cas, per excés o per defecte.

quan no hi ha acord, el gaudi dels dies de festa alternatius han d’efectuar-se amb 
caràcter general en els 3 mesos següents a l’acumulació de la jornada, sense que es 
pugui substituir per compensació econòmica.

Excepcionalment els dies de descans que designa l’empresa poden ajornar·se 3 
mesos quan així ho exigeixin moments àlgids de producció, cas en el qual s’ha de 
procedir de la manera següent:

Els dies que el productor hagi treballat en dissabtes o festius, fins a un màxim 
de 10 jornades l’any, l’empresa pot compensar econòmicament amb la quantitat de 
74,8172 euros per dia en substitució dels dies de descans.

No obstant això si s’aplica el paràgraf anterior, aquest és incompatible per aquells 
que tinguin acumulades hores extraordinàries o amb la seva posterior realització, 
sempre que aquestes hores no sigui causades per causes de força major.

A la finalització de l’any les jornades pendents de descans si n’hi ha, han de 
gaudir-se en el primer mes de l’any següent.

L’empresa està obligada a passar de contractes eventuals a indefinits, amb la 
clàusula d’ocupació pactada, d’acord amb la fórmula següent:

  JV   
=  nombre de contractes

 214
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Essent JV = jornades individuals pagades en tot l’any.
Essent 214= jornades anuals de treball.

25.4 Corretons
Les hores efectuades en els dies laborables del calendari general per part dels 

treballadors de la Secció de Manteniment de Tractaments Tèrmics per substituir 
baixes d’incapacitat temporal tenen el mateix tractament que les recollides en 
aquest article.

El dia o els dies de festa alternatius, corresponents a aquest col·lectiu, han de 
gaudir-se coincidint amb els dies d’encavalcament del seu calendari específic.

Article 26
Noves contractacions

1. L’empresa es compromet a no contractar treballadors d’empreses de treball 
temporal, llevat que hi hagi acord previ amb el Comitè d’Empresa.

2. Ambdues parts es remeten de manera expressa al que estableix l’article 32.d) del 
Conveni col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, 
que diu textualment: “El contracte de durada determinada per circumstàncies del 
mercat, acumulacions de tasques o excés de comandes, que regula l’article 15.1.b) 
de l’Estatut dels treballadors i modifica la Llei 63/1997, de 26 de desembre, pot tenir 
una durada màxima de 12 mesos, dins un període de 18 mesos comptats a partir 
del moment en què es produeixin aquestes causes”.

3. Els fills/filles, orfes/òrfenes i vidus/vídues dels treballadors tenen prioritat per 
ingressar a l’empresa si hi ha igualtat de condicions amb altres aspirants.

4. El personal de nova contractació que sigui motiu de promoció ha de passar 
a la categoria immediatament superior amb la mateixa lletra que tenia en la seva 
categoria precedent.

5. A l’efecte de les categories de peó, especialista, oficial de 3a i oficial de 2a, 
la promoció s’ha de fer automàticament a la lletra B amb 1 any d’experiència; a la 
categoria C, amb 2 anys d’experiència; a la categoria D, amb 3 anys d’experiència, 
i a la categoria E, amb 4 anys d’experiència.

Article 27
Hores extraordinàries

Es paguen amb un increment del 40% sobre el valor de l’hora normal.
Hores extraordinàries dels operaris MI, quadres i empleats
[(salari conveni + (trienni * nombre triennis + gratificació servei mèdic)) * 3.360 

+ (complement retribució + plus reconversió + plus compensació + complement 
personal) * 2.880 + (plus disponibilitat (F) i (V)) * 1.912 tercera paga]/ 1.712 * 1.40 
= valor hora extra.

Els complements de qualitat i quantitat s’han de pagar per hora treballada.
En cap cas el valor de l’hora extra no pot ser inferior a 12,3281 euros.

Article 28
Calendari laboral

El calendari laboral ha de ser elaborat, de comú acord i anualment, entre les 
representacions de l’empresa i dels treballadors, i s’ha de concloure abans del 31 
de desembre de l’any anterior.

La Setmana Santa és festiva, amb caràcter general, en el calendari laboral, 
però si en aquestes dates l’empresa necessita atendre puntes de producció pot 
determinar jornades especials en els dies no festius (dilluns, dimarts i dimecres) 
per a un màxim del 30% de la plantilla (aquests dies s’han de treballar, com a 
màxim, a 2 torns).

Els dies assenyalats són considerats jornades a canvi; per tant, s’han de com·
pensar amb tants dies de festa com jornades a canvi s’hagin fet, a elecció de cada 
treballador afectat i mirant que no coincideixin en les mateixes dates més del 33% 
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dels treballadors d’una mateixa secció amb llocs de treball susceptibles de rotació, 
o més del 50% en els llocs de treball en els quals no es poden fer rotacions amb 
altres treballadors de la secció.

Els dies de descans han de gaudir-se com a descans abans de finalitzar l’any en 
curs.

A més de la compensació econòmica corresponent per cada jornada especial a 
canvi, 67,3264 euros és a càrrec de l’empresa el transport dels treballadors afectats 
en els esmentats dies.

S’ha de fer una relació dels treballadors i ha de prevaler la seva voluntat tant com 
sigui possible.

La relació d’aquests treballadors s’ha de comunicar al Comitè d’Empresa i a 
cadascun d’ells, amb una antelació de 30 dies naturals.

Una vegada comunicada la relació de treballadors, no se’n pot desafectar cap, 
llevat que totes dues parts hi estigui d’acord.

En el cas de desafectar algun d’ells, s’ha de compensar de la manera següent:
a) Entre 30 i 20 dies s’ha d’abonar el 33% del plus festiu.
b) Entre 19 i 10 dies s’ha d’abonar el 66% del plus festiu.
c) Menor o igual a 9 dies, el 100% del plus festiu.

Article 29
Vacances

La durada del període de vacances és de 30 dies naturals i consecutius, amb 
caràcter general, en el mes d’agost, o de la part proporcional corresponent en cas 
que l’antiguitat del treballador sigui inferior a 1 any.

Per necessitats de la producció, i informant-ne prèviament el Comitè d’Em·
presa, els 30 dies naturals i consecutius de vacances es poden avançar o retardar 
en el seu inici sempre que tot el període quedi comprès entre l’1 de juliol i el 15 
de setembre.

La Direcció ha de comunicar el canvi de vacances amb 90 dies de temps, com 
a mínim.

Article 30
Torn de nit

S’estableix per al torn de nit un descans acumulable de 20 minuts per jornada 
completa del torn de nit, que s’ha de gaudir com a dia de descans si l’acumulat arriba 
a un màxim de 8 hores, amb l’acord previ entre l’interessat i el seu cap.

Quan el treballador gaudeixi el dia de descans corresponent als 20 minuts acu·
mulats, ha de percebre íntegrament el valor del plus nocturn com si l’hagués 
treballat.

Sempre que hi hagi comú acord entre l’empresa i el treballador, es pot substituir 
el descans assenyalat en el paràgraf anterior per l’abonament de 127,2419 euros 
més la prima corresponent.

Article 31
Control de presència

Permanència en el lloc de treball
S’accentua al màxim el compliment del que s’ha reglamentat sobre el compliment 

de la permanència en el lloc de treball i, en aquest sentit, s’han d’accentuar les me·
sures de puntualitat, incloses les dels autocars, el fitxatge en el lloc de treball i la 
utilització dels vestidors, que han de romandre tancats durant tot el temps posterior 
al de la seva utilització imprescindible.

Pausa de l’entrepà
En relació amb la pausa de l’entrepà, s’estableix:
1. Fixar 15 minuts diaris de pausa per a aquest menester; aquesta pausa s’ha 

d’adaptar a cada torn de treball.
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2. Amb caràcter general, la prima de producció, el premi, la prima, el càlcul de 
PH i els volums diaris de producció que s’han de fer es consideren per 8 hores de 
treball efectiu.

Les cadenes de muntatge també han d’aturar els 15 minuts fixats anteriorment, i 
han de mantenir els nivells de producció diària, sense que aquest motiu modifiqui 
els volums de mà d’obra que es tenen actualment.

Article 32
Retribució de permisos i sortides

Pel que fa als permisos i les sortides cal atenir·se al que estableix la legislació 
vigent.

Amb independència d’això, en les sortides o els permisos particulars autoritzats 
s’han de pagar els conceptes de salari, plus personal i plus de reconversió corres·
ponents a les 15 primeres hores anuals d’absència.

CapíTOL 7
Salaris, revisió salarial, ordenació del salari i complements salarials

Article 33
Ordenació del salari

En aplicació de les disposicions legals i d’ara endavant, totes les referències a 
salaris s’han d’entendre referides al concepte de percepcions brutes.

Tenen la consideració legal de salari les percepcions econòmiques dels treballadors 
per la prestació professional de serveis laborals.

Article 34
Salari base

El salari base és la retribució del treballador fixada en funció de la categoria o 
classificació professional.

Article 35
Pagues extraordinàries

Són les gratificacions extraordinàries de venciment periòdic superior a 1 mes.

Article 36
Complements salarials

a) Complements personals
Són els conceptes que es deriven de les condicions personals dels individus.
b) Complements del lloc de treball
Són els complements que ha de percebre el treballador per raó del lloc de tre·

ball o de la forma de fer la seva activitat professional, i la seva percepció depèn 
exclusivament de l’exercici de l’activitat professional en el lloc assignat i no són 
consolidables.

c) Complements per qualitat o quantitat
Són els conceptes que percep el treballador amb motiu d’una millor qualitat o 

major quantitat de treball.

Article 37
Composició del salari

Salari base:
Salari de conveni
Complements personals:
Plus personal
Plus de compensació
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Complement de 25 anys
Plus de reconversió
Complements del lloc de treball:
Plus de cap d’equip
Plus per treballs tòxics, perillosos i excepcionalment penosos
Plus per treball nocturn
Plus de bombers
Plus de disponibilitat (F) i (V)
Plus de gratificació en festius
Complements per qualitat i quantitat:
Hores extraordinàries
Premi
Prima directa
Prima indirecta
Plus de presència
Complements de venciment superior a 1 mes:
Pagues extraordinàries

Article 38
Conceptes no salarials

No són salaris:
Gratificació de cap de cotxe
Prestacions per accident
Prestacions de la Seguretat Social
Complements a les prestacions de la Seguretat Social
Atencions socials
Indemnitzacions i abonament de despeses
Plus de trasllat a la Zona Franca

Article 39
Taules salarials

S’incorporen en l’annex 1 les taules salarials.

Article 40
Increment salarial

Any 2006
Les taules salarials han de ser incrementades amb l’IPC previst sobre els valors 

en data 31 de desembre de 2005 (annex 1), i aquest augment es desglossa en les 
dates següents:

L’1 de gener de 2006 l’IPC previst.
Si l’IPC real és superior al previst, a partir del mes en què sigui superat s’ha 

d’aplicar mes a mes l’excés.
Any 2007
Les taules salarials han de ser incrementades amb l’IPC previst sobre els valors en 

data 31 de desembre de 2006 i aquest augment es desglossa en les dates següents:
L’1 de gener de 2007 l’IPC previst.
Si l’IPC real és superior al previst, a partir del mes en què sigui superat s’ha 

d’aplicar mes a mes l’excés.
Si algun mes l’IPC és negatiu, no s’ha d’aplicar, essent compensable la de·

ducció del percentatge, quan els increments de l’IPC dels mesos següents ho 
permetin.

La tercera paga establerta i consolidada en el tercer Conveni col·lectiu s’ha 
d’abonar el 31 de març de cada any per grups.

Grup primer: especialistes i operaris de tercera.
Grup segon: operaris de segona, primera i primera E i empleats.
Grup tercer: quadres, MI i MS.
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La tercera paga s’incrementa de la següent manera:
Durant l’any 2006 la tercera paga manté el valor que tenia l’any 2005.

 Any 2006

Grup primer 625 EUR

Grup segon 757 EUR

Grup tercer 889 EUR

L’any 2007 la tercera paga s’incrementa respecte al valor de l’any 2006 amb l’IPC 
previst l’any 2006 més l’IPC previst l’any 2007.

quan una persona romangui més de 5 anys en les categories d’especialistes i 
oficials de tercera, passa a cobrar la tercera paga corresponent al segon grup.

Aplicació d’increments
Els increments i les revisions salarials que preveu aquest article 40 són aplica·

bles a tots els conceptes retributius i als valors econòmics del Conveni col·lectiu, 
tret d’aquells que tenen fórmula pròpia de revaloració, com ara l’antiguitat, el plus 
nocturn, etc.

No són aplicables l’increment i la revisió salarial al plus de trasllat a la Zona 
Franca.

Article 41
Absentisme

Plus de presència
El plus de presència s’ha de pagar mensualment al personal en la quantia de 38,3952 

euros i d’acord amb el grau d’absentisme personal, segons l’escala següent:
Import de la paga mensual d’acord amb el grau d’absentisme personal:

G: grau d’absentisme (percentatge) ; I: import de la paga mensual en euros.

G I

0 38,3952

0,1 i <1 30,6942

1 i <2 23,0207

2 i 3,15 12,7710

>3,15 0

A l’efecte del plus de presència, no s’han de computar retards o absències imputa·
bles a malaltia greu o mort de familiars de primer grau, suficientment justificades, 
així com accident de treball o retards deguts als mitjans de transport propis de 
l’empresa.

Paga d’incentiu i mesures correctores
Totes dues parts reconeixen la importància de mantenir amb tendència a la re·

ducció els nivells d’absentisme actuals, i acorden les mesures següents:
1. Si l’índex d’absentisme actual es redueix a un nivell inferior al 3,7%, s’ha de 

crear un fons anual de 44.888 euros que ha de ser repartit entre tots els que tinguin 
un absentisme igual o inferior al 3%. Aquesta paga s’ha de pagar el mes de gener de 
l’any següent (per exemple, si aquest nivell d’absentisme l’assoleixen 300 persones, 
això representa una paga de 149,6269 euros).

2. Si l’índex d’absentisme actual s’incrementa fins al 5,3%, s’han d’aplicar les 
mesures correctores següents:

a) Les prestacions econòmiques per a la tercera baixa per malaltia comuna i 
successives, compreses dins el període natural d’1 any, s’han de pagar en els primers 
5 dies al 50% de les percepcions pagades habitualment pel mateix concepte, i han 
de ser del 100% a partir del 6è dia, inclòs aquest.
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Aquesta mesura no és aplicable si la baixa requereix hospitalització o ho és per 
maternitat.

b) L’estalvi net que representi per a l’empresa prendre aquestes mesures ha de 
repercutir en conjunt per incentivar la presència.

c) Si l’índex d’absentisme torna a estar per sota del 5,3%, les mesures per reduir-
lo han de deixar de ser aplicades i s’ha de tornar a la situació d’origen.

d) S’estableixen 2 P-10 retribuïts l’any.
Per tal de calcular la paga d’incentius o les mesures correctores, els paràmetres 

que s’han de considerar són els següents:
1. L’índex d’absentisme és del 4,3%.
2. L’índex d’absentisme es mesura trimestralment.
3. Els efectes són a partir del trimestre següent.
4. Els índexs d’absentisme que es prenen com a referència són els del camp 

d’operaris.
5. No es comptabilitza com a absentisme:
La vaga.
Les hores sindicals.
Les assemblees autoritzades.
Les aturades per força major.
L’accident laboral no es comptabilitza per a l’índex particular, però sí per establir 

la mitjana general.

Article 42
Pagament d’havers

Els pagaments d’havers s’han de fer el mes següent al del període de meritació, 
segons el model de rebut (full de salaris).

Tot el personal ha de percebre els conceptes salarials (salari, plus personal, plus 
de compensació i plus de reconversió) per 240 hores.

Les hores potencials abonades de prima estan compostes per 1.712 de jornada, 
més 200 de vacances, pagades en 12 mensualitats.

Els plusos i les primes s’han de pagar per hores reals de treball.
El descompte de l’absentisme s’ha d’aplicar com a concepte a part i s’aplica la 

fórmula següent:

 Percepcions teòriques totals  
= preu/hora d’absentisme

 Hores de prima

De les percepcions teòriques totals s’exclouen els complements de lloc de treball 
i de qualitat i quantitat, ja que aquests es paguen per hores de presència i es des·
compten automàticament com a conseqüència de l’absentisme.

En ser incloses les pagues extraordinàries en el preu/hora de l’absentisme i com 
a conseqüència d’aquest en descomptar-se mes a mes, l’estiu, el Nadal i la tercera 
paga no s’han de descomptar per absentisme.

Article 43
Plus personal

El 31 de desembre de 2002 desapareix el denominat plus d’antiguitat i a partir de 
l’1 de gener de 2003 va passar a denominar-se plus personal.

L’empresa els ha d’aportar a un pla de pensions la quantitat que els corres·
pongui segons es descriu en els paràgrafs següents amb la mateixa freqüència 
i en la mateixa quantitat que ho hagués fet en concepte d’antiguitat, i durant un 
màxim de 30 anys o fins a 60 anys d’edat. Transcorreguts els 30 anys o 60 anys 
d’edat, l’aportació per als següents ha de ser la de l’últim any (any 30 o 60 anys 
d’edat) incrementada anualment amb el mateix percentatge que s’incrementin 
els triennis.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.2007 53783

Disposicions

No obstant això anterior, s’han de respectar les condicions més beneficioses con·
solidades a nivell personal fins a la data, així com el dret a seguir meritant triennis 
en les condicions que a continuació s’especifiquen:

Se segueixen generant triennis fins a l’edat màxima de 60 anys; a més, l’últim 
trienni o fracció generat és definit d’acord amb l’edat, és a dir, no s’ha d’aplicar la 
norma de primer o segon semestre.

Al complir l’edat de 60 anys, aquells treballadors que tinguin generat 2 anys 
d’un nou trienni se’ls ha d’abonar dos terços, en el cas de ser 1 any el generat se li 
ha d’abonar un terç.

Pel que fa a l’aplicació, l’últim trienni s’ha d’aplicar des del primer dia del mes 
següent al què faci el trienni real, així mateix la part que cal aplicar, d’un terç o 
dos terços, s’ha d’efectuar des del primer dia del mes següent al què el treballador 
faci 60 anys.

Durant la vigència d’aquest Conveni, del total de tots els triennis que es puguin 
generar a partir d’aquell moment, el 75% de la quantitat generada passa a plus 
personal i el 25% restant a fons de pensions.

No obstant això, el personal que ho desitgi pot passar voluntàriament part o la 
totalitat del seu plus personal al fons de pensions a través de la petició escrita a 
l’Àrea de Recursos Humans.

No obstant això, aquest text pot ser objecte d’alguna variació d’acord amb els 
dictàmens juridicolaborals que ambdues parts han de consultar.

L’esmentat plus personal i l’aportació al pla de pensions s’han de meritar per 
triennis, equivalent cada un d’ells al valor que resulti de l’aplicació del 5% sobre 
les quantitats per categoria, segons el que s’ha recollit en la taula següent.

Per al càlcul del plus personal i l’aportació al pla de pensions s’ha d’incrementar 
a la quantitat del peó indicat en la taula següent, en el tant per cent de pujada aplicat 
al salari mínim interprofessional i la diferència resultant entre la nova quantitat i 
l’anterior, s’ha de sumar a les xifres de les altres categories, si la dada és diària i 
aquesta per 30 si és mensual.

CT: categories; C: classificació; V: valor; EUR: euros.

CT C V EUR

Nivell 1

Peó O (dia) 15,6600

Nivell 2

Especialista O (dia) 15,6991

Nivell 3

Oficial de 3a O (dia) 15,7111

Auxiliar E (mes) 471,9045

Nivell 4

Oficial de 2a O (dia) 15,7562

Oficial de 2a E (mes) 475,3302

Nivell 5

Oficial de 1a O (dia) 15,7983

Oficial de 1a E (mes) 478,1550

Caporal guarda E (mes) 472,9262

Nivell 6

Oficial de 1a E. O (dia) 15,7983

Oficial de 1a A. E (mes) 478,1550

Nivell 7

Encarregat E (mes) 474,9095
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CT C V EUR

 Nivell 8

Operador informàt. E (mes) 482,3020

Program. informàt. E (mes) 482,3020

Mestre de 2a E (mes) 477,9146

Cap de 2a E (mes) 482,3020

Nivell 9

Cap de 1a E (mes) 485,3671

Mestre de taller E (mes) 478,9363

Nivell 10

ATS E (mes) 493,5409

Analista informàt. E (mes) 493,5409

Cap de taller E (mes) 485,0666

Nivell 11

Cap superior E (mes) 496,9066

Article 44
Plus de compensació

El plus de compensació és un complement personal creat en el Conveni 1989-1990 
d’Iveco Pegaso, i aplicable a l’empresa segregada COMESA, que afecta exclusiva·
ment les persones determinades en aquell moment.

El valor del plus de compensació és de 0,3449 euros per hora.

Article 45
Personal amb 25 anys sense promoció

El personal que no hagi variat de situació respecte a la categoria professional durant un 
període de 25 anys passa a percebre un complement personal absorbible per promoció, 
anomenat 25 anys, per l’import total que sumin les diferències existents entre les seves 
percepcions fixes i les variables i les de la categoria superior en cada moment.

S’exceptuen d’aquesta norma els casos en què la correlació de categoria o grup 
sigui la de cap superior.

Aquest complement és abonable en tots els casos en què ho sigui el salari.

Article 46
Plus de cap d’equip

El plus que s’ha de pagar al cap d’equip consisteix en el 20%, calculat sobre les 
mateixes quantitats que serveixen de base per calcular el plus personal de la seva 
categoria i per les hores de presència real exercint aquesta funció.

Aquest plus queda eliminat automàticament si desapareix la circumstància que el 
va motivar, i queda “ad personam” per a aquells que el tenen consolidat a la firma 
del primer Conveni col·lectiu.

Els treballadors que tenien la categoria de cap d’equip “ad personam” passen a 
tenir la categoria d’oficial de 1a i els és aplicable el plus de cap d’equip de forma 
consolidada.

Article 47
Plus nocturn

El plus nocturn es calcula d’acord amb les fórmules següents:
Empleats i operaris:
 SIC/hora x 360 x 8 x 0,25 

= valor/hora
 2.080

SIC = salari de conveni col·lectiu.
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Article 48
Plus festiu

Les jornades en dia festiu, d’acord amb el calendari laboral, són premiades amb 
67,3264 euros i són obligatòries per als corretorns.

Aquesta gratificació s’elimina automàticament si desapareixen les circumstàncies 
que la van motivar.

No tenen dret a rebre aquesta gratificació aquells treballadors que siguin con·
tractats per fer serveis aliens a la producció, la tasca dels quals requereixi treballar 
en dissabtes, diumenges i festius.

Article 49
Plus tòxics, feines penoses i perilloses

Als llocs de treball amb condició de toxicitat, perillositat o de feines penoses 
excepcional se’ls ha de dotar d’un plus amb els valors següents:

1 circumstància: 0,2383 euros/hora.
2 circumstàncies: 0,2980 euros/hora.
3 circumstàncies: 0,3575 euros/hora.
Aquest plus es deixa de pagar si desapareixen les condicions que el van moti·

var.

Article 50
Prima indirecta

Operaris indirectes
L’incentiu per a aquest col·lectiu és el 96% del valor/hora de prima, establert pel 

mateix concepte per al col·lectiu d’operaris directes, segons categories.
Empleats
L’incentiu per a aquest col·lectiu es considera premi als mateixos valors que el 

que disposa el punt anterior.

Article 51
Prima directa

S’entén per prima directa, individual o col·lectiva, la que el treballador percep 
per raó de treballs fets amb temps analitzat.

S’estableix una prima fixa i única per categories, segons les taules salarials.

Article 52
Butlletí d’atur

Només hi ha butlletí d’atur en els casos de força major.

Complements de venciment superior a 1 mes

Article 53
Gratificacions extraordinàries

A l’estiu (30 de juny) i per Nadal (20 de desembre) s’han de pagar les quantitats 
que figuren per a cada categoria professional en les taules salarials, i s’hi ha d’afegir 
l’import del plus personal.

L’empresa ha de pagar les pagues extraordinàries d’estiu i de Nadal segons els 
valors salarials vigents en la data de pagament de cadascuna d’elles.

La paga extra d’estiu es genera íntegrament en un període de 6 mesos, compresos 
entre l’1 de gener i el 30 de juny de l’any natural.

La paga de Nadal es genera de la mateixa manera en el període comprès entre 
l’1 de juliol i el 31 de desembre.

La tercera paga s’ha de meritar per anys naturals sobre els valors reflectits en 
l’article 40 d’aquest Conveni.
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No obstant això, la paga de Nadal s’ha de pagar en conjunt a tots els treballadors 
que l’hagin generada des de l’1 de juliol, amb independència de la seva possible 
regularització, si cessen a l’empresa entre el 21 de desembre (data de pagament) i 
el 31 de desembre (últim dia de meritació).

Article 54
Complement de malaltia o accident no laboral

En cas de malaltia del treballador a causa d’una malaltia comuna o un accident 
no laboral, s’han de pagar els complements següents:

Amb l’informe de baixa: els 3 primers dies, a raó de salari de conveni, plus per·
sonal, plus reconversió i prima o premi. A partir del quart dia, s’han de pagar amb 
les percepcions corresponents a accident de treball.

Sense l’informe de baixa: 2 dies o 16 hores anuals, a raó de salari de conveni, 
plus reconversió i plus personal; a partir del tercer dia o l’hora 17 no es merita cap 
percepció.

Visites a especialistes de la Seguretat Social: amb la justificació prèvia davant 
el Departament de Personal, es concedeix el temps necessari per fer-les i s’han de 
pagar com s’ha fet fins avui.

Article 55
Complement d’indemnització per accident laboral

El complement d’indemnització per accident laboral garanteix el 100% de les 
percepcions brutes totals, amb exclusió de les hores extraordinàries i el plus de 
transport.

CapíTOL 8
Atencions socials

Article 56
Fons social

S’estableix un fons social gestionat per la Comissió Social, composta paritària·
ment per representants de la Direcció i del Comitè d’Empresa. Aquest fons social 
es dota de 24,9505 euros (valor en data 31 de desembre de 2005) per treballador i 
any i la quantificació anual és en funció de la plantilla absoluta que hi hagi el 31 de 
desembre de l’any anterior.

Article 57
Ajuda escolar

En concepte d’ajuda escolar, s’ha de pagar per cada fill de productor d’edat com·
presa entre els 3 i els 16 anys, tots dos complerts en l’any en què es pagui, la quantitat 
de 75,9363 euros anuals (valor en data 31 de desembre de 2005).

El pagament s’ha de fer efectiu el mes de setembre.

Article 58
Grup d’empresa

L’aportació de l’empresa al Club Esportiu i d’Esplai és de 12,7847 euros (valor 
en data 31 de desembre de 2001) per treballador i any, i la quantificació anual ha de 
ser d’acord amb la plantilla absoluta el 31 de desembre de l’any anterior.

Article 59
Bestretes

Amb independència del que estableix l’Estatut dels treballadors, la bestreta 
reintegrable en el mes, que se sol·licita a compte del salari que s’abona en aquest 
mes, és de 150 euros.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.2007 53787

Disposicions

Article 60
Excedència per maternitat i lactància

En matèria d’excedències per maternitat i lactància cal atenir·se al que disposa 
la legislació vigent.

Article 61
Transport

El plus de trasllat a la Zona Franca és de 0,379 euros per cada dia de treball efectiu 
per a tots els treballadors amb una antiguitat anterior a l’1 d’octubre de 1993, als 
quals s’ha de pagar, d’altra banda, en concepte de despeses de transport la quantitat 
de 0,090 euros.

El transport d’aquests productors continua sent a càrrec de l’empresa, i aquest 
ha de ser el necessari per a cada torn de treball.

Es reconeix al personal de nova contractació el dret de gaudir del transport col·
lectiu d’ús habitual per a la resta dels treballadors de la plantilla.

En els endarreriments per transport motivat pels autocars de l’empresa s’han de 
pagar els mateixos conceptes que en hores de presència normals.

Es manté una Comissió Paritària per racionalitzar el transport i saturar tant com 
sigui possible els autocars.

Article 62
Adquisició de productes Iveco Pegaso, SA

Els treballadors de COMESA tenen els mateixos avantatges que els d’Iveco 
Pegaso en l’adquisició dels productes Iveco Pegaso, i aquests són extensibles als 
ascendents i descendents de primer grau.

Article 63
Pòlissa d’accidents

Durant la vigència d’aquest Conveni s’han de mantenir els beneficis i les condicions 
de la pòlissa d’assegurança d’accidents que l’empresa té subscrita amb Mafre Seguros 
Generales amb el número 31/020.515/003 i en les condicions que s’hi indiquen.

El capital assegurat per persona s’estableix en 21.035,42 euros, amb independència 
de la categoria professional que tingui la persona assegurada.

L’empresa pot subscriure l’assegurança amb una altra companyia, mantenint les 
condicions d’aquesta pòlissa.

Article 64
Jubilació

Mentre subsisteixi una taxa alta d’atur en el país, s’acorda com a mesura de 
solidaritat la jubilació obligatòria als 65 anys.

CapíTOL 9
Acció col·lectiva i sindical

Article 65
Comitè d’Empresa

Pel que fa a aquesta matèria, cal atenir·se al que disposa l’Estatut dels treballadors. 
Es complementa el que disposa la Llei amb els apartats següents:

a) Les hores sindicals poden ser acumulades per les seves centrals sindicals 
respectives.

b) Els membres del Comitè d’Empresa disposen de fins a 15 dies de permís l’any, 
no retribuïts, per a temes sindicals. En tot cas, el gaudi dels dies que s’estableixen 
s’ha de notificar prèviament a la Direcció de l’empresa.
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c) Les hores sindicals esmerçades pel Comitè d’Empresa durant la negociació 
col·lectiva són computables com a temps d’empresa, i no es comptabilitzen dins les 
hores emparades per la legislació vigent.

d) El president i el secretari del Comitè d’Empresa poden utilitzar la fotocopiadora 
per reproduir documents. Així mateix, i per tal de fer arribar documents, poden 
utilitzar el fax o qualsevol altre mitjà.

e) El Comitè ha d’estar constituït de manera permanent durant la realització 
d’una vaga.

f) El Comitè d’Empresa pot disposar dels serveis de mecanografia necessaris.
g) Per raons d’interès general, la Direcció, a petició del Comitè d’Empresa, pot 

autoritzar en hores de feina, de manera excepcional i atenent els motius que justi·
fiquin la petició, la realització d’assemblees en hores de feina, que sempre s’han de 
fer coincidir amb l’hora del dia que menys alteri la producció.

Comissions de treball
Les comissions de treball són les següents:
Comissió d’Aplicació i Interpretació
Comissió de Classificació Professional (Oper. i Empl.) i Formació
Comissió d’Obra Social, Club Esportiu i d’Esplai i Transport
Comissió de Salut Laboral
Comissió de Productivitat
Comissió de Classificació Caps i quadres
Les funcions de cadascuna d’aquestes comissions són les que s’especifiquin en 

el desplegament d’aquest Conveni col·lectiu.
Comissió de Classificació Professional (Oper. i Empl.) i Formació:
És funció d’aquesta Comissió aplicar tècnicament els manuals de valoració 

d’empleats i operaris en les reclamacions plantejades a l’empresa, sempre que els 
llocs objecte de la reclamació siguin vigents.

Té funcions mediadores i resolutives en les reclamacions que es produeixin amb 
motiu de canvi de llocs de treball, revisió, valoració i promoció de personal.

Així mateix, aquesta Comissió ha d’entendre sobre els temes de formació.
La Comissió o qualsevol dels seus components pot sol·licitar, en cada cas, l’as·

sessorament dels tècnics de l’empresa en relació amb el problema que s’examini.
Comissió de Caps i quadres
La funció d’aquesta Comissió és aplicar tècnicament el Manual de valoració per 

al col·lectiu de caps i quadres, a les reclamacions plantejades per modificació de 
funcions, sempre que els llocs objectes de reclamació siguin vigents.

Té funcions mediadores i resolutives en les reclamacions que es produeixin per 
modificacions de les funcions descrites en cada lloc de treball. quan una persona 
ocupi un lloc de nova creació i no estigui conforme amb la seva categoria, pot 
utilitzar el mecanisme existent per a la modificació de funcions.

L’empresa ha de proporcionar als treballadors que ho sol·licitin l’especificació del 
seu lloc de treball i la categoria resultant, si existeixen reclamacions, per modificacions 
de funcions, la representació dels treballadors té accés a tota la informació necessària 
per poder fer els plantejaments que corresponguin davant la Comissió.

Retroactivitat
Des de la data de la reclamació, o per als nous llocs de treball des de la data en 

què aquests s’hagin creat (llevat que l’ocupació sigui posterior, cas en el qual la 
data és la de l’informe de trasllat).

Composició
Les comissions de classificació han de ser paritàries, amb 4 membres de cada 

representació.
Funcionament
Les noves organitzacions o els nous llocs de treball han de ser valorats per la 

Direcció en un termini màxim de 6 mesos des de la data de la seva creació.
Les valoracions sempre han d’estar a disposició de qualsevol de les representa·

cions de la Comissió.
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Feta una reclamació, l’empresa ha de remetre als representants del Comitè la in·
formació detallada relativa al lloc de què es tracta 15 dies abans de la data prevista 
per a la reunió de la Comissió.

Les deliberacions de la Comissió tenen caràcter exclusivament intern, concepte 
que vincula tots els seus membres.

En les reunions d’aquesta Comissió és poden atendre un màxim de 10 casos. Les 
reunions han de tenir una periodicitat mensual.

Per tal d’aconseguir una màxima eficàcia en la valoració de llocs de treball, totes 
dues parts es comprometen a arribar a acords en el 80% dels llocs de treball que 
s’han de valorar.

En les sessions de valoració, la Direcció de l’empresa ha d’informar dels llocs de 
treball de nova creació i de les valoracions corresponents.

La Comissió ha de recollir en una acta totes les valoracions analitzades en cada 
sessió.

Els acords s’han de mantenir davant de possibles reclamacions.
Si hi ha desacords, totes dues parts se sotmeten a l’arbitratge tècnic i de dret del 

Tribunal Laboral de Catalunya.
La Comissió no pot admetre noves reclamacions sobre llocs de treball que hagin 

estat sotmesos anteriorment al judici d’aquesta, llevat que les condicions del lloc 
de treball hagin variat.

Els manuals de valoració i el full model de reclamació continuen vigents.
Comissió de Salut Laboral:
Els comitès de salut laboral tenen les competències que estableix la legislació 

vigent, i es regeixen per aquesta i per l’Acord interprofessional de Catalunya.
Quan es produeixi una vacant en el seu lloc de treball, abans de ser ocupat aquest, 

s’ha de reunir la Comissió de Salut Laboral per analitzar si aquest lloc és susceptible 
de ser ocupat per un CFD dins del seu propi camp professional.

Conciliació i arbitratge:
En relació amb la salut i la seguretat laboral, la formació professional i la solució 

de conflictes laborals, cal atenir-se al que estableix l’Acord interprofessional de 
Catalunya, firmat pels sindicats Comissió Obrera Nacional de Catalunya i Unió 
General de Treballadors de Catalunya i la patronal Foment del Treball Nacional, 
de 7 de novembre de 1990.

En conseqüència, totes dues parts se sotmeten expressament als procediments 
de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya per a la resolució dels 
conflictes laborals, d’índole col·lectiva o plural, que es puguin suscitar.

Article 66
De les seccions sindicals

La constitució i el funcionament de les seccions sindicals s’ha de subjectar al 
que estableix la Llei orgànica de llibertat sindical (LOLS) i al que s’ha acordat en 
aquest article.

Delegats sindicals
Els delegats sindicals han de ser escoltats per la Direcció de l’empresa en el tracta·

ment d’aquells problemes que afectin els seus afiliats i, en general, els treballadors, 
i han de servir d’instrument de mediació i comunicació entre les centrals sindicals 
i la Direcció de l’empresa.

Han de ser informats i escoltats sobre els acomiadaments i les sancions que afectin 
els seus afiliats i els són reconeguts els mateixos drets i les mateixes garanties que 
als membres del Comitè d’Empresa.

Els delegats sindicals disposen del temps que estableix la legislació vigent, el qual pot 
ser acumulat al dels membres del Comitè d’Empresa de les seves centrals sindicals res·
pectives. Així mateix, poden disposar de fins a 15 dies de permís no retribuït per a temes 
sindicals. En tots dos casos s’ha de notificar prèviament a la Direcció de l’empresa.

Per a l’exercici de les seves activitats, la Direcció ha de proporcionar un local 
adequat a cada secció sindical.
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Els serveis administratius de l’empresa han de fer el descompte de les quotes 
sindicals a través de la nòmina.

Les centrals sindicals poden difondre a l’empresa publicacions i avisos de caràcter 
sindical, utilitzant els taulers que es destinin a aquest efecte.

Aquest article s’entén sense efectes en cas que la LOLS millori el seu contingut 
global.

CapíTOL 10
Mesures conjunturals d’ocupació

Article 67
Ocupació

Constitueix la filosofia del pacte present:
a) Aconseguir la major estabilitat en l’ocupació, evitant la rotació de les contrac·

tacions, mitjançant la màxima utilització de la contractació de durada indefinida.
b) Preveure mecanismes de resposta als increments i disminucions de la pro·

ducció.
c) Continuar la línia marcada per l’Acord del 26 de febrer de 1998, ja que la seva 

aplicació ha permès reduir a nivells mínims les hores extraordinàries a favor de 
noves contractacions.

Tot això en el marc de l’Acord interconfederal per a l’estabilitat de l’ocupació, 
signat pels agents socials i a l’empara de la Llei 63/1997 i 64/1997.

L’empresa pot contractar amb caràcter eventual el personal necessari per cobrir 
les seves necessitats productives, d’acord amb els models de contractació legalment 
establerts.

Llevat que existeixin excedents en altres àrees de l’empresa i si persisteixen les 
causes que van motivar la contractació, els contractes eventuals s’han de passar a 
indefinits, d’acord amb el pacte següent:

Si el programa de producció baixa en el conjunt de COMESA més d’un 6% 
acumulat en el total, o un 8% acumulat en qualsevol de les línies de producte 
(IVECO-ZF), ha de ser d’aplicació per causes productives l’article 52.c) de l’Estatut 
dels treballadors.

Abans d’aplicar l’acomiadament, per causes objectives de la producció, s’han de 
considerar les mesures següents:

1. Adaptació del màxim de treballadors a altres línies de producte.
2. No-renovació de contractes eventuals.
3. Possible redistribució de jornades de treball.
4. S’han d’estudiar possibles prejubilacions, sempre que existeixin fons empre·

sarials i de l’Administració i personal amb possibilitats de prejubilació.
5. La mesura prevista en el pacte (article 52.c) de l’Estatut dels treballadors) només 

ha de ser d’aplicació als treballadors que es contractin com a indefinits a partir de 
l’1 de gener de 2003 quan en virtut d’aquest pacte s’hagin beneficiat al transformar 
el seu contracte eventual per la contractació indefinida.

6. quan algun o alguns dels treballadors amb contracte indefinit ingressats abans 
de l’1 de gener de 2003 causin baixa en l’empresa, passen a estar desafectats del 
present Acord el mateix nombre de treballadors, dins del mateix camp professional 
per ordre d’antiguitat.

L’empresa es compromet a no utilitzar la via de l’article 52.c) (causes productives) 
excepte en els casos emparats en aquest pacte.

Si es produeix la necessitat d’aplicar la mesura prevista en el pacte, els treballadors 
han de ser afectats segons les necessitats objectives de la producció i/o professionals 
respectant la major antiguitat.

És intenció de l’empresa el seguir realitzant les inversions necessàries per mantenir 
l’actual volum d’ocupació, així com procurar els recursos necessaris en cada moment.

L’empresa ha de lliurar per escrit els programes de producció i ocupació previstos 
anualment, la seva evolució trimestral així com la facturació.
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Per al desenvolupament i seguiment del present pacte, es crea una Comissió 
Paritària formada per 4 membres de la Direcció i 4 del Comitè d’Empresa.

Procediment
L’empresa ha de justificar fefaentment al Comitè d’Empresa la baixada de pro·

ducció i com a conseqüència d’això l’excés de personal.
Ha de comunicar la mesura al personal afectat.
Una vegada constatades les causes, el Comitè d’Empresa ha d’emetre informe 

favorable.
El procediment de consultes no es pot prolongar més de 30 dies.
Reingressos
Els treballadors que van causar baixa per l’aplicació de l’apartat anterior han de 

passar a formar part d’una relació i l’empresa els ha de tornar a contractar, amb la 
categoria del lloc que han d’ocupar, quan la producció es torni a recuperar i sigui 
necessari incrementar la plantilla o quan es produeixin vacants a l’empresa, que es 
corresponguin en el seu mateix camp o grup professional.

L’ordre de crida per al reingrés ve determinat per les necessitats objectives de la pro·
ducció i/o professionals, i s’ha de prioritzar l’ordre pel qual van anar causant baixa.

La comunicació de reingressos s’ha d’efectuar simultàniament al Comitè d’Empresa 
i al treballador, i aquest últim té un termini de 15 dies per a la seva reincorporació. 
Si el treballador no es reincorpora en el termini assenyalat perd l’opció al reingrés, 
prevista en aquest pacte, llevat que el motiu sigui algun dels previstos com a causes 
de suspensió de l’article 45 de l’Estatut dels treballadors, apartats c), d), e), f) i g), 
cas en el qual ha de mantenir el dret per a una futura opció.

Una vegada convocats per al seu reingrés tots els treballadors que haguessin causat 
baixa per aplicació de l’article 52.c), s’han de cridar els treballadors que haguessin 
finalitzat contractes eventuals.

Article 68
Extinció contractual entre els 60 i els 64 anys

Sempre que sigui factible jubilar·se d’acord amb les normes de la Seguretat 
Social, s’estableix una indemnització per extinció contractual voluntària d’acord 
amb l’edat i amb les condicions econòmiques dels interessats, sempre que hi hagi 
acord entre l’empresa i el treballador, amb els criteris següents:

Als 60 anys, 29 mensualitats del valor de l’any anterior.
Als 61 anys, 23 mensualitats del valor de l’any anterior.
Als 62 anys, 17 mensualitats del valor de l’any anterior.
Als 63 anys, 11 mensualitats del valor de l’any anterior.
Als 64 anys, 7 mensualitats del valor de l’any anterior.
Els càlculs per a aquest premi ho són pels valors que tenien el desembre de l’any 

immediatament anterior al cessament.
Les parts signants del present Conveni col·lectiu declaren que la indemnització a què 

es refereix el present article no té caràcter de compromís de pensió a què fa referència 
el Reial decret 1.588/1999 i consideren que, per consegüent, queda al marge de les obli·
gacions establertes en aquella disposició legal. Pel que fa a això, queda expressament 
facultada la Comissió Paritària per adequar, en el moment que ho cregui pertinent, 
aquell text a les disposicions legals o reglamentàries que afectin aquesta matèria i fins 
i tot a modificar aquesta millora per substituir-la per una altra que la Comissió cregui 
convenient, i es necessita en aquest cas l’acord unànime dels seus integrants.

Article 69
Invalidesa permanent total o absoluta

Als treballadors que siguin declarats en situació d’incapacitat laboral total o absoluta, 
sempre que aquests causin baixa definitiva per aquest motiu a l’empresa, se’ls ha de 
pagar la indemnització següent, llevat que hi hagi pactes específics individuals:

Incapacitat laboral absoluta: 12 mensualitats.
Incapacitat laboral total: 29 mensualitats.
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DISpOSICIONS aDDICIONaLS

1. La Comissió Negociadora acorda obrir una tanda de converses sobre el rejo·
veniment de la plantilla.

Els acords a què es poguessin arribar s’incorporarien al Conveni col·lectiu.
La manca d’acords no ha de modificar cap part del contingut del Conveni col-

lectiu.

2. Segons Manual de valoració HAY
Els graus i els punts dels caps intermedis i quadres que comprenen els llocs de tre·

ball fins al grau 14 i que compten en el Conveni col·lectiu vigent són els següents:

G: grau; P: punts.

G P

10 200-229

11 230-269

12 270-319

13 320-369

14 370-429

Als que rebin percepcions salarials que els garanteixen totalment les percepcions 
corresponents a aquests graus, sense que això impliqui que el seu lloc de treball 
estigui enquadrat en un grau superior al que ha resultat d’aquesta valoració, se’ls 
garanteixen en tot moment els increments salarials acordats com a conseqüència 
de convenis col·lectius.

En cas que la reclamació no es resolgui al si intern de l’empresa favorablement per 
al reclamant, aquest pot acudir a l’autoritat laboral competent en aquests temes.

DISpOSICIÓ SUpLETòRIa

En tot el que no regula aquest Conveni col·lectiu cal atenir-se al que disposa la 
legislació vigent d’aplicació general, mentre no s’oposi a la derogada Ordenança 
laboral per a la indústria.

DISpOSICIONS DEROgaTòRIES

1. Aquest Conveni col·lectiu substitueix i deroga expressament el precedent.

2. En el moment en què sigui d’aplicació el nou Manual de caps i quadres, que·
den automàticament derogades totes les disposicions que fan referència en aquest 
Conveni al sistema HAY.

aNNEx 1

Taules de COMESA a valors de 31 de desembre de 2005

C: categoria; CLA: classe; VH: valor hora; SC: salari conveni; TP: tercera paga; TS: total salari; PM: prima mes; PA: prima anual; TA: total any.

C CLA VH SC TP TS PM PA TA

Formació A – 2,1060 7.076,12 625,00 7.701,12 202,70 2.432,43 10.133,55

Formació B – 2,2639 7.706,83 625,00 8.231,83 271,91 2.614,86 10.846,69

Pract 3a primer any OD 3,0580 10.274,77 625,00 10.899,77 294,33 3.531,98 14.431,75

Pract 3a primer any OI 3,0580 10.274,77 625,00 10.899,77 282,56 3.390,74 1.4290,51



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.2007 53793

Disposicions

C CLA VH SC TP TS PM PA TA

 Pract 3a segon any OD 3,2491 10.916,94 625,00 11.541,94 312,73 3.752,74 15.294,68

Pract 3a segon any OI 3,2491 10.916,94 625,00 11.541,94 300,21 3.602,54 15.144,48

Peó A OI 3,0132 10.124,21 625,00 10.749,21 290,02 3.480,21 14.229,42

Peó B OI 3,1939 10.731,64 625,00 11.356,64 307,42 3.689,02 15.045,66

Peó C OI 3,3856 11.375,56 625,00 12.000,56 325,86 3.910,28 15.910,84

Especialista A OD 3,0580 10.274,77 625,00 10.899,77 294,33 3.531,98 14.431,75

Especialista A OI 3,0580 10.274,77 625,00 10.899,77 282,56 3.390,74 14.290,51

Especialista B OD 3,2491 10.916,94 625,00 11.541,94 312,73 3.752,74 15.294,68

Especialista B OI 3,2491 10.916,94 625,00 11.541,94 300,21 3.602,54 15.144,48

Especialista C OD 3,4402 11.559,12 625,00 12.184,12 331,12 3.973,49 16.157,61

Especialista C OI 3,4402 11.559,12 625,00 12.184,12 317,88 3.814,58 15.998,70

Especialista D OD 3,7269 12.522,38 625,00 13.147,38 358,72 4.304,63 17.452,01

Especialista D OI 3,7269 12.522,38 625,00 13.147,38 344,37 4.132,40 17.279,78

Especialista E OD 4,0136 13.485,64 625,00 14.110,64 386,31 4.635,76 18.746,40

Especialista E OI 4,0136 13.485,64 625,00 14.110,64 370,85 4.450,22 18.560,86

Oficial 3a A OD 3,2491 10.916,94 625,00 11.541,21 312,73 3.752,74 15.294,68

Oficial 3a A OI 3,2491 10.916,94 625,00 11.541,21 300,21 3.602,54 15.144,48

Oficial 3a B OD 3,4370 11.548,20 625,00 12.173,20 330,80 3.969,64 16.142,84

Oficial 3a B OI 3,4370 11.548,20 625,00 12.173,20 317,58 3.810,98 15.984,18

Oficial 3a C OD 3,6340 12.210,16 625,00 12.835,16 349,77 4.197,24 17.032,40

Oficial 3a C OI 3,6340 12.210,16 625,00 12.835,16 335,78 4.029,37 16.864,53

Oficial 3a D OD 3,9688 13.335,07 625,00 13.960,07 382,00 4.584,00 18.544,07

Oficial 3a D OI 3,9688 13.335,07 625,00 13.960,07 366,71 4.400,57 18.360,64

Oficial 3a E OD 4,3933 14.761,60 625,00 15.386,60 422,86 5.074,29 20.460,89

Oficial 3a E OI 4,3933 14.761,60 625,00 15.386,60 405,94 4.871,33 20.257,93

Aux. admtiu. E 4,3113 14.485,97 625,00 15.110,97 405,94 4.871,33 19.982,30

Oficial 2a A OD 3,7460 12.586,72 757,00 13.343,72 360,55 4.326,65 17.670,37

Oficial 2a A OI 3,7460 12.586,72 757,00 13.343,72 346,13 4.153,56 17.497,28

Oficial 2a B OD 4,0280 13.534,11 757,00 14.291,11 387,69 4.652,31 18.943,42

Oficial 2a B OI 4,0280 13.534,11 757,00 14.291,11 372,19 4.466,28 18.757,39

Oficial 2a C OD 4,3312 14.552,79 757,00 15.309,79 416,88 5.002,61 20.312,40

Oficial 2a C OI 4,3312 14.552,79 757,00 15.309,79 400.20 4.802,39 20.112,18

Oficial 2a D OD 4,6572 15.648,65 757,00 16.405,15 458,73 5.504,73 21.909,88

Oficial 2a D OI 4,6572 15.648,65 757,00 16.405,15 440,37 5.284,47 21.689,62

Oficial 2a E 4,6604 15.658,78 757,00 16.415,78 440,37 5.284,47 21.700,25

Oficial 1a OD 4,8314 16.233,47 757,00 16.990,47 474,99 5.699,85 22.690,32

 Oficial 1a OI 4,8314 16.233,47 757,00 16.990,47 455,98 5.471,75 22.462,22

Oficial 1a E 4,8128 16.171,11 757,00 16.928,11 455,98 5.471,75 22.399,86

Caporal guarda MI 4,8128 16.171,11 757,00 16.928,11 455,98 5.471,75 22.399,86

Oficial 1a E OD 5,1185 17.198,07 757,00 17.955,07 474,99 5.699,85 23.654,92

Oficial 1a E OI 5,1185 17.198,07 757,00 17.955,07 455,98 5.471,75 23.426,82

Oficial 1a A E 5,0950 17.119,34 757,00 17.876,34 455,98 5.471,75 23.348,09

Encarregat MI 5,8365 19.610,76 889,00 20.499,76 282,24 3.386,88 23.886,64

Oper. informàtic C 5,8625 19.697,96 889,00 20.586,96 274,98 3.299,78 23.886,74
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C CLA VH SC TP TS PM PA TA

 Prog. informàtic C 5,8625 19.697,96 889,00 20.586,96 274,98 3.299,78 23.886,74

Mestre 2a MI 5,8625 19.697,96 889,00 20.586,96 378,42 4.541,06 25.128,02

Cap 2a MI 5,8625 19.697,96 889,00 20.586,96 378,42 4.541,06 25.128,02

Cap 1a MI 6,3315 21.273,80 889,00 22.162,80 315,24 3.782,85 25.945,65

Mestre taller MI 6,3315 21.273,80 889,00 22.162,80 332,17 3.986,06 26.148,86

ATS C 6,8380 22.975,69 889,00 23.864,69 302,24 3.626,93 27.491,62

Anal. informàtic MI 6,8380 22.975,69 889,00 23.864,69 447,37 5.368,47 29.233,16

Cap taller MI 6,8380 22.975,69 889,00 23.864,69 354,74 4.256,84 28.121,53

Comandament superior M 7,1848 24.140,99 889,00 25.029,99 420,11 5.041,31 30.071,30

aNNEx 2

Acord sobre codi de conducta laboral

Article 1
Principis ordenadors

El present Acord sobre codi de conducta laboral té per objecte el manteniment 
d’un ambient laboral respectuós amb la normal convivència, ordenació tècnica i 
organització de l’empresa, així com la garantia i defensa dels drets i legítims inte·
ressos de treballadors i empresaris.

La Direcció de l’empresa pot sancionar les accions o omissions culpables dels 
treballadors/ores que suposin un incompliment contractual dels seus deures laborals, 
d’acord amb la graduació de les faltes que s’estableix en els articles següents.

Correspon a l’empresa, en ús de la facultat de Direcció, imposar sancions en els 
termes estipulats en el present Acord.

La sanció de les faltes requereix comunicació per escrit al treballador, fent constar 
la data i els fets que la van motivar.

L’empresa ha d’informar els representants legals dels treballadors de tota sanció 
per falta greu i molt greu que s’imposi.

Imposada la sanció, el seu compliment temporal es pot dilatar fins a 60 dies 
després de la data de la seva imposició.

Article 2
Graduació de les faltes

Tota falta comesa pels treballadors/ores s’ha de classificar en atenció a la seva 
transcendència o intenció en lleu, greu o molt greu.

Article 3
Faltes lleus

Es consideren faltes lleus les següents:
a) La impuntualitat no justificada en l’entrada o en la sortida de la feina de fins 

a 3 ocasions en un període d’1 mes.
b) La inassistència injustificada d’1 dia a la feina en el període d’1 mes.
c) No notificar amb caràcter previ, si s’escau, dins de les 24 hores següents, la 

inassistència a la feina, llevat que es provi la impossibilitat de haver-ho pogut fer.
d) L’abandonament del servei o del lloc de treball sense causa justificada per 

períodes breus de temps si, com a conseqüència d’això, s’ocasiona perjudici d’alguna 
consideració en les persones o en les coses.

e) Els deterioraments lleus en la conservació o en el manteniment dels equips i 
material de treball dels quals fos responsable.

f) La desatenció o falta de correcció en el tracte amb els clients o proveïdors de 
l’empresa.
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g) No comunicar a l’empresa els canvis de residència o domicili, sempre que 
aquests puguin ocasionar algun tipus de conflicte o perjudici als seus companys 
o a l’empresa.

h) No comunicar amb la puntualitat deguda els canvis experimentats en la família 
del treballador/a que tinguin incidència en la Seguretat Social o en l’Administració 
Tributària.

i) Totes aquelles faltes que suposin incompliment de prescripcions, ordres o 
mandats d’un superior en l’exercici regular de les seves funcions, que no comportin 
perjudicis o riscos per a les persones o les coses.

j) La inassistència als cursos de formació teòrica o pràctica, dins de la jornada 
ordinària de treball, sense la deguda justificació.

k) Discutir amb els companys/anyes, amb els clients o proveïdors dins de la 
jornada de treball.

l) L’embriaguesa o consum de drogues no habitual en el treball.

Article 4
Faltes greus

Es consideren faltes greus les següents:
a) La impuntualitat no justificada en l’entrada o en la sortida de la feina en més 

de 3 ocasions en el període d’1 mes.
b) La inassistència no justificada a la feina de 2 a 4 dies, durant el període d’1 

mes. Fa falta una sola falta a la feina quan aquesta afecti el relleu d’un company/a 
o si com a conseqüència de la inassistència s’ocasiona perjudici d’alguna conside·
ració a l’empresa.

c) El falsejament o omissió maliciosa de les dades que tinguin incidència tribu·
tària o en la Seguretat Social.

d) Lliurar-se a jocs o distraccions de qualsevol classe durant la jornada de treball 
de manera reiterada i causant, amb això, un perjudici a l’exercici laboral.

e) La desobediència a les ordres o mandats de les persones de qui es depèn or·
gànicament en l’exercici regular de les seves funcions, sempre que això ocasioni o 
tingui una transcendència greu per a les persones o les coses.

f) La falta de netedat personal que produeixi queixes justificades dels companys 
de feina i sempre que prèviament hi hagi hagut l’oportuna advertència per part de 
l’empresa.

g) Suplantar un altre treballador/a, alterant els registres i controls d’entrada o 
sortida a la feina.

h) La negligència o desídia en el treball que afecti la seva bona marxa, sempre 
que d’això es derivi perjudici greu per a les persones o les coses.

i) La realització sense previ consentiment de l’empresa de treballs particulars, 
durant la jornada de treball, així com la utilització per a usos propis o aliens dels 
estris, eines, maquinària o vehicles de l’empresa, fins i tot fora de la jornada de 
treball.

j) La reincidència en la comissió de falta lleu (exclosa la falta de puntualitat) 
encara que sigui de diferent naturalesa, dins d’1 trimestre i si hi ha hagut sanció.

k) qualsevol atemptat contra la llibertat sexual dels treballadors/ores que es 
manifestin en ofenses verbals o físiques, falta de respecte a la intimitat o la dignitat 
de les persones.

l) L’embriaguesa o consum de drogues no habituals, si repercuteix negativament 
en la feina o constitueixen un perjudici o perill en el nivell de protecció de la segu·
retat i salut dels treballadors en el treball.

Article 5
Faltes molt greus

Es consideren faltes molt greus les següents:
a) La impuntualitat no justificada en l’entrada o en la sortida de la feina en més 

de 10 ocasions durant el període de 1 mes, o bé més de 20 en 1 any.
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b) La inassistència a la feina durant 3 dies consecutius o 5 alterns en un període 
d’1 mes.

c) El frau, deslleialtat o abús de confiança en les gestions encomanades i el furt 
o robatori, tant als seus companys/anyes de treball com a l’empresa o a qualsevol 
altra persona dins de les dependències de l’empresa, o durant el treball en qualsevol 
altre lloc.

d) La simulació de malaltia o accident. S’entén que existeix infracció laboral 
quan es trobi de baixa el treballador/a per qualsevol de les causes assenyalades, 
realitzi treballs de qualsevol classe per compte propi o aliè. També té la consideració 
de falta molt greu tota manipulació efectuada per prolongar la baixa per accident 
o malaltia.

e) L’abandonament del servei o lloc de treball sense causa justificada encara 
que sigui per breu temps, si a conseqüència d’això s’ocasiona un perjudici consi·
derable a l’empresa o als companys de feina, posi en perill la seguretat o fos causa 
d’accident.

f) El trencament o violació de secrets d’obligada confidencialitat de l’empresa.
g) La realització d’activitats que impliquin competència deslleial a l’empresa.
h) La disminució voluntària i continuada en el rendiment del treball normal o 

pactat.
i) Els maltractaments de paraula o obra, la falta de respecte i consideració als 

seus superiors o als familiars d’aquests, així com als seus companys/anyes de feina, 
proveïdors i clients de l’empresa.

j) La reincidència en falta greu, encara que sigui de diferent naturalesa, sempre 
que les faltes es cometin en el període de 2 mesos i hagin estat objectes de sanció.

k) La desobediència a les ordres o mandats dels seus superiors en qualsevol ma·
tèria de treball, si implica perjudici notori per a l’empresa o els seus companys/anyes 
de feina, llevat que siguin deguts a l’abús d’autoritat. Tenen la consideració d’abús 
d’autoritat, els actes realitzats per directius, caps o caps intermedis, amb infracció 
manifesta i deliberada als preceptes legals, i amb perjudici per al treballador/a.

l) Els atemptats contra la llibertat sexual que es produeixin aprofitant-se d’una 
posició de superioritat laboral, o s’exerceixin sobre persones especialment vulne·
rables per la seva situació personal o laboral.

Article 6
Sancions

Les sancions màximes que poden imposar·se per la comissió de les faltes asse·
nyalades són les següents:

a) Per faltes lleus: amonestació per escrit.
b) Per faltes greus: amonestació per escrit, suspensió de sou i feina de 2 a 20 

dies.
c) Per faltes molt greus: amonestació per escrit, suspensió de sou i feina de 21 a 

60 dies, acomiadament.

Article 7
Prescripció

Depèn de la seva graduació, les faltes prescriuen als següents dies:
Faltes lleus, 10 dies.
Faltes greus, 20 dies.
Faltes molt greus, 60 dies.
La prescripció de les faltes assenyalades comença a comptar a partir de la data 

en què l’empresa va tenir coneixement de la seva comissió i, en tot cas, als 6 mesos 
d’haver-se comès.

(07.248.081)
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RESOLUCIÓ
TRE/3698/2007, de 18 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Metaldyne International Spain, SL, 
per als anys 2007-2009 (codi de conveni núm. 0801232).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Metaldyne International 
Spain, SL, subscrit pels representants de l’empresa i pels dels seus treballadors 
el dia 28 de maig de 2007, 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; l’article 
11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d’octubre, sobre transferència de ser·
veis de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge 
i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les 
delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 68/2004, de 20 
gener, d’estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l’Admi·
nistració de la Generalitat; el Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració 
d’òrgans territorials de l’Administració de la Generalitat; el Decret 190/2005, de 
13 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Treball i Indústria; 
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 Genera·
litat de Catalunya, i el Decret 570/2006, de 19 de desembre, d’estructuració del 
Departament de Treball,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Metaldyne 
International Spain, SL, per als anys 2007-2009 (codi de conveni núm. 0801232) 
al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a 
Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Barcelona, 18 de juny de 2007

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 Metaldyne International Spain, SL, per als anys 
2007-2009

DISpOSICIONS gENERaLS

Article 1
Àmbits personal i funcional

Aquest Conveni col·lectiu s’aplica a tot el personal de l’empresa Metaldyne In·
ternational Spain, SL, siguin quins siguin el lloc on presta serveis i la funció que 
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fa, tret del que especifica l’article 1.3 de l’Estatut dels treballadors i qui per algun 
motiu sigui exclòs de l’aplicació de les normes que conté el text del Conveni de la 
indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona vigent durant la vigència 
del present Conveni.

Les condicions de treball regulades aquí afecten tot el personal empleat a 
l’empresa i els centres de treball del c/ de l’Energia, 18 i c/ de Miquel Servet, 
22·24, de Gavà.

Article 2
Vigència, rescissió i revisió

Aquest Conveni entra en vigor l’1 de gener de 2007; té una durada de 3 anys i 
finalitza el 31 de desembre de 2009. Es pot prorrogar any rere any, per reconducció 
tàcita, si no es denuncia.

La denúncia en què es proposi la rescissió o la revisió del Conveni s’ha de presentar 
davant l’autoritat laboral competent amb una antelació mínima de 3 mesos respecte 
a la data de venciment d’aquest Conveni o de qualsevol de les seves pròrrogues, i 
la pot efectuar qualsevol de les parts.

Si les converses o els estudis per a la revisió del Conveni s’allarguen durant un 
temps que excedeix la seva vigència, cal entendre que es prorroga fins que finalitzi 
la negociació.

Article 3
Increments salarials

Per a l’any 2007, amb efectes des de l’1 de gener, s’han d’incrementar en un 2,40% 
els conceptes salarials i retributius següents:

Salari base
Garantia ad personam
Paga de productivitat
Incentiu variable (prima de producció)
Nocturnitat
Treball en dissabtes i dies festius
Hores extres
Paga premi serveis prestats
Premi reducció d’absentisme
Per a l’any 2008 s’han d’incrementar els conceptes esmentats, incloent-hi el pre·

mi de reducció d’absentisme, en un percentatge equivalent a l’increment de l’IPC 
previst pel Govern als pressupostos generals de l’Estat per al dit any més un 0,40%. 
Prèviament es pot fer una revisió salarial.

Per a l’any 2009 s’han d’incrementar els conceptes esmentats en un percentatge 
equivalent a l’increment de l’IPC previst pel Govern als pressupostos generals 
de l’Estat per a l’esmentat any més un 0,40%. Prèviament es pot fer una revisió 
salarial.

Totes les estipulacions d’aquest Conveni, valorades en conjunt i en còmput 
anual, substitueixen, comprenen i compensen les condicions i les retribucions que 
actualment regeixen a l’empresa, sigui quina sigui la seva denominació, incloses 
les primes, els plusos voluntaris, les pagues extraordinàries, etc., encara que la seva 
implantació derivi de convenis col·lectius, contractes individuals, usos, costums 
o altres causes.

Article 4
Absorció

Les disposicions legals futures que comportin una variació econòmica en tots o 
alguns dels conceptes retributius existents o que en comportin la creació d’altres 
únicament tenen eficàcia pràctica si, considerats aquests globalment, superen el 
nivell total del Conveni; en cas contrari cal entendre que són absorbits per les mi·
llores que es pactin en el Conveni.
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Article 5
Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades que substitueixen condicions anteriors es regeixen 
pels principis d’unitat i indivisibilitat. Per això, si l’autoritat laboral competent, 
en l’exercici de les facultats que li corresponen, no aprova algun dels pactes del 
Conveni o si alguna disposició, sigui quina sigui la seva naturalesa, modifica, 
durant la seva vigència, algun dels pactes, les parts han de reconsiderar-lo 
totalment.

Si, durant la vigència d’aquest Conveni, els productors en sol·liciten l’adhesió a 
un altre de major àmbit d’aplicació, tot el Conveni queda sense efecte a partir del 
mes següent al que s’adopti l’acord, de manera que les relacions laborals s’han de 
regir per les clàusules i estipulacions del nou Conveni col·lectiu.

Article 6
Dret supletori

En tot el que no estigui expressament previst en aquest Conveni regeix, amb 
caràcter supletori, el vigent Conveni col·lectiu de la indústria siderometal·lúrgica 
de la província de Barcelona.

Article 7
Garantia ad personam

Cal respectar les situacions personals que, considerades en conjunt i en còmput 
anual, és a dir, amb la suma de tots els conceptes retributius, siguin més benefi·
cioses que les establertes en aquest Conveni, i cal mantenir-les estrictament ad 
personam.

Article 8
Classificació professional

L’estructura d’enquadrament professional del Conveni col·lectiu de l’empresa 
Metaldyne International Spain, SL, basada en grups professionals, consta de 7 
grups, que es divideixen al seu torn en el que denominem subgrup B i subgrup 
A, que es divideixen funcionalment en tècnics, empleats i operaris. Per tant, cada 
treballador ha d’estar adscrit en un grup professional i alhora subgrup i en una 
determinada divisió funcional i té assignat un salari base, establert segons consta 
i regeix als annexos 0, 1 i 2.

La previsió dels grups professionals que resulten de l’aplicació del Conveni no 
implica que l’empresa tingui l’obligació de tenir·los tots.

Article 9
Condicions econòmiques

Les retribucions que es pacten en aquest Conveni es consideren una contrapres·
tació pels coneixements del treballador i la seva aportació al lloc de treball durant 
la jornada laboral corresponent. Són les que expressament figuren en l’annex 1, 
amb l’especificació del salari base vigent per a l’any 2007.

Article 10
Gratificacions extraordinàries

A tots els treballadors compresos en l’àmbit d’aquest Conveni, se’ls abona les 
gratificacions de vacances i Nadal a raó de 30 dies cada una, les quals es paguen 
el 30 de juny i el 22 de desembre.

La paga de juny es merita de l’1 de juliol al 30 de juny de l’any següent i la paga 
de Nadal, de l’1 de gener al 31 de desembre de cada any.

Si qualsevol dels 2 dies és festiu, cal abonar·la el dia feiner immediatament 
anterior.

L’import d’aquestes pagues comprèn els conceptes salari base de l’annex 1 i ad 
personam.
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Article 11
Hores extres

De comú acord i havent-ho pactat expressament, d’acord amb totes les estipu·
lacions d’aquest Conveni, les hores extres s’han d’abonar segons la taula de valors 
fixos que hi ha en l’annex 2.

Article 12
Vacances

Les vacances anuals retribuïdes per a tot el personal són de 30 dies naturals i han 
de ser fixades de mutu acord entre el Comitè d’Empresa en atenció a les necessitats 
productives i organitzatives de l’empresa, i aquesta ha de donar a conèixer la data 
o dates del seu gaudi, amb almenys 3 mesos d’antelació.

Article 13
Jornada laboral

La jornada laboral per als anys 2007, 2008 i 2009 queda establerta de la manera 
següent (queden anul·lats tots els acords anteriors pel que fa a jornada laboral):

HE: hores efectives; HP: hores de presència.

 HE HP

Torn partit ............................................. 1.750 1.750
Torn de matí/tarda ............................1.743,75 1.800
Torn rotatiu de matí/tarda/nit ...........1.743,75 1.800

Aquesta jornada laboral es distribueix en 225 dies feiners per fixar la jornada 
diària, i el temps dedicat a l’entrepà és de 15 minuts diaris pel que fa als torns 
continuats.

Expressament queda convingut que qualsevol reducció de jornada que una dis·
posició legal estableixi durant la vigència dels presents acords només té eficàcia 
pràctica si aquesta reducció es refereix a hores efectives de treball, sense que aquest 
concepte o definició inclogui cap descans o interrupció, encara que aquesta, per 
l’aplicació d’una disposició legal o convencional, tingui la condició d’integrant de 
la jornada.

Per tant, atès que la jornada de Metaldyne International Spain, SL, es basa 
en hores efectives de treball i hores de producció reals i que, en valors anuals, 
aquestes estan per sota de la jornada legal de 40 hores setmanals, es considera 
que, encara que en el futur una disposició legal declari que el temps per a l’entrepà 
és temps efectiu, és a dir, que integra la jornada de producció, això no implica 
una reducció de la jornada a Metaldyne International Spain, SL, si la jornada 
legal, després de deduir·li el temps per a l’entrepà, és major que la que es pacta 
en aquest Conveni.

Per poder arribar al còmput anual pactat de 1.750 hores efectives a l’any, per als 
anys 2007, 2008 i 2009 i per al personal del torn partit s’estableixen els horaris 
següents:

117 dies l’any de 8.00 a 13.00 i de 14.00 a 16.88 = 922,00 hores.
90 dies l’any de 8.00 a 13.00 i de 14.00 a 17.00 = 720,00 hores.
18 divendres ja establerts l’any de 8.00 a 14.00 = 108,00 hores.
Total hores efectives any = 1.750,00 hores.
Les dates de gaudi d’aquests divendres s’han de pactar als calendaris dels anys 

respectius.
Per al personal més relacionat amb els clients (Logística, etc.) la reducció de jornada 

dels divendres ha d’estar sempre condicionada a garantir el servei requerit.
L’horari flexible per a tècnics i administratius i la resta de personal indirecte no 

vinculat directament a la producció queda establert de la manera següent:
Horari d’entrada: de 8 a 9 hores.
Horari de dinar: de 13 a 14 hores.
Temps mínim per dinar: 1 hora.
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Hores de presència obligatòria: de 9 a 13 hores i de 14 a 16,88 hores o a 17 hores 
segons calendari.

Hores de presència diària: 7 hores com a mínim, amb excepció dels 18 divendres 
que el mínim ha de ser de 6 hores.

Set manalment s’ha de fer un total d’hores d’acord amb l’horari oficial. 
Això vol dir que durant la setmana s’ha de fer el total d’hores previstes per a 
la setmana.

Article 14
Revisió salarial

Si l’increment de l’IPC real de cada un dels anys 2007, 2008 i 2009 quan finalitzi 
l’any, és a dir, el 31 de desembre, és superior al previst pel Govern als pressupostos 
generals de l’Estat, més 0,30 punts, per a cada un dels anys, la diferència resultant 
s’ha de tenir en compte per incrementar automàticament els conceptes relacionats 
en l’article 3, i a partir de la nòmina del mes de gener de l’any següent, sense apli·
cació de retroactivitat.

Exemple:
IPC previst per a l’any 2007: 2,00%
IPC real en data 31 de desembre de 2007: 2,40%
Revisió a la nòmina de gener de 2008: 0,10%

Altres acords

Article 15
Ajuda escolar

El 2007, en concepte d’ajuda escolar, s’abona la quantitat de 135 euros bruts 
anuals, d’una sola vegada, per cada fill que tingui entre 0 i 18 anys, inclusiva·
ment.

Per als anys 2008 i 2009 l’ajuda escolar ha de tenir el mateix increment que els 
conceptes esmentats en l’article 3. Aquestes quantitats s’han de pagar, d’una sola 
vegada, junt amb la nòmina d’agost de cada any, amb data de meritació de 31 de 
juliol de cada any.

Article 16
Fons social

queda establert per al 2007 l’import de 6.615,00 euros com a pressupost total 
anual, el qual es paga una sola vegada a l’any, considerant una plantilla de 147 
empleats en data 1 de gener de 2007 a raó de 45 euros.

S’estableix la quantitat mínima de 6.615,00 euros anuals.
Per als anys 2008 i 2009, aquest fons ha de tenir el mateix increment que els 

conceptes esmentats en l’article 3.
El Comitè d’Empresa té la plena responsabilitat de la gestió del pressupost, la 

qual cosa queda condicionada al fet que cada any el Comitè d’Empresa presenti un 
pla d’assignació d’aquest pressupost, amb els principis i valors (formatius, culturals, 
socials, etc.) que té previst fomentar i desenvolupar.

Article 17
Sistema d’incentius

El sistema d’incentius que s’aplica a l’empresa per al personal directe anul·la i 
substitueix qualsevol altre que hi hagués abans, i es regeix pel següent:

Sistema de valoració de feines i càlcul de rendiments
1. Definicions
Cicle normal (Cn): és la quantitat de feina concedida per obtenir una unitat de 

producció (peça, conjunt, etc.), treballant amb activitat normal (60). Conté els 
coeficients suplementaris (posició, esforç, necessitats personals, etc.).
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Cicle òptim (Co): és la quantitat de feina concedida per obtenir una unitat de 
producció, treballant amb activitat òptima (80). Inclou els coeficients suplemen·
taris.

Cicle pagat (Cp): s’aplica solament en feines limitades per la màquina o les 
màquines.

S’obté afegint al temps màquina (TM) i al temps que correspon a la quantitat de 
feina feta externament al temps (MP); una quarta part del temps corresponent a la 
feina feta per l’operari dins del temps màquina.

Cp= MP+TM+1/4MM
MP: quantitat de feina feta externament al temps màquina per fer una unitat de 

producció.
MM: quantitat de feina feta dins el temps màquina per unitat de producció.
TM: temps màquina o temps tecnològic per fer una unitat de producció.
Producció normal o exigible: és la quantitat d’unitats fetes emprant el cicle normal 

per fabricar cada una de les unitats.
Producció òptima: és la quantitat d’unitats obtingudes emprant el cicle òptim.
Càlcul de rendiment: és la relació entre la suma dels temps concedits normals per 

a totes les produccions i la suma dels temps emprats per fabricar·les.

  
∑ (Cn)

 Rn = rendiment normal =  x 60 (1)
  ∑ (Te)

Es considera rendiment normal (exigible) el valor 60 i rendiment òptim, el valor 
80.

Rendiment pagat: es calcula solament en els casos de treball limitat i és la relació 
entre la suma del cicles pagats i la suma dels temps emprats per fabricar·les. S’aplica 
només en els casos en què el Rn és superior a 60.

   ∑ (Cp)
 Rp = rendiment pagat =   x 60 (2)
   ∑ (Te)

2. Feines amb control, sense control i aturades
Feines amb control: són les feines a les quals s’ha assignat un temps concedit.
El rendiment es calcula per mitjà de les fórmules 1 i 2.
Feines sense control: són les que no tenen assignat un temps concedit per diverses 

causes, com ara falta de cronometratge, tasques auxiliars, neteja, proves, prepara·
cions, manteniment, reprocessos, etc.

Per al càlcul de rendiment es distingeixen 2 casos:
a) Operacions amb control i sense control dins el mateix període
El rendiment per a les feines amb control es calcula per mitjà de les fórmules 1 

i 2.
El rendiment per a les feines sense control depèn del rendiment obtingut a control 

i de la durada de les feines no controlades. Es fa per mitjà de la fórmula següent: el 
rendiment obtingut en feines sense control és igual al rendiment obtingut en feines 
amb control multiplicat pel factor (1-K) més 60 multiplicat per K.

K és la relació entre hores sense control i el total d’hores de presència.
Rendiment sense control=rendiment amb control (1-K)+60K
b) Totes les operacions del període són sense control
S’aplica exclusivament a les persones que empren les hores en operacions no 

controlades i que no obtenen rendiment amb control. S’aplica el rendiment que es 
determini en cada cas.

Aturades
No es calcula cap rendiment.
3. Aplicació i revisió de temps
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Aplicació de temps concedits. La fixació de mètodes i temps en qualsevol 
operació correspon a la Direcció de l’empresa, que l’exerceix per mitjà del 
Departament d’Enginyeria de Producció, prèvia comunicació a les persones 
interessades.

Són causa de revisió dels temps:
Canvi de mètode en qualsevol fase de la feina encara que sigui un petit canvi.
Manifest error de càlcul.
Canvis en el nombre de persones que formen un equip de treball.
Assoliment, de forma persistent, d’un rendiment superior a 80.
La disconformitat sobre l’aplicació del temps concedit no n’evita l’aplicació, 

però es pot sol·licitar l’informe d’un tècnic en mètodes i temps de lliure elecció.

Article 18
Prima de producció

Els valors econòmics que s’han d’aplicar, d’acord amb el rendiment calculat 
segons l’article 17, són els següents:

R: rendiment obtingut; E: euros per hora.

R E

60 0,000

61 0,032

62 0,072

63 0,109

64 0,145

65 0,183

66 0,238

67 0,276

68 0,317

69 0,359

70 0,398

71 0,474

72 0,518

73 0,560

74 0,604

75 0,646

76 0,690

77 0,731

78 0,776

79 0,818

80 0,861

Les primes aconseguides es meriten per setmanes i es paguen mensualment.

Article 19
Paga de productivitat trimestral

S’estableix en concepte de prima de productivitat trimestral, una paga única a tot 
el personal d’acord a la consecució dels objectius de productivitat general aconse·
guits. El pagament d’aquesta paga de productivitat s’ha d’abonar al mes vençut en 
finalitzar cada trimestre, d’acord amb les hores efectives individuals realitzades, 
segons els objectius establerts per a cada trimestre o anualment.

Aquestes pagues s’han d’abonar trimestralment en les nòmines dels mesos 
d’abril, juliol, octubre i gener, corresponent al primer, segon, tercer i quart trimestre 
respectivament.
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Els conceptes base d’aquesta paga s’ha de comparar amb l’objectiu, i s’estableix 
l’import de la paga d’acord amb el tant per cent de l’èxit aconseguit.

Els conceptes base que es consideren en aquesta prima són:
Concepte A: lliuraments a temps al client mesurats en tant per cent de compli·

ment de les comandes en temps i quantitat, sempre segons els criteris que els clients 
puguin establir.

Concepte B: rebuigs de qualitat, mesurats en parts per milió trobats en client i 
rebuigs interns per defecte de qualitat mesurats en parts per milió. D’acord amb els 
criteris generalment acceptats actualment.

Concepte C: disponibilitat de la maquinària en hores segons els conceptes que 
s’inclouen actualment en el full de seguiment estadístic de control.

Els 3 conceptes A, B i C s’han de ponderar segons la següent fórmula, i s’obté la 
prima total pagada d’acord amb la consecució dels objectius:

100% de la prima total = 40% d’A + 40% de B + 20% de C
El valor màxim de la prima total en còmput anual, suma de cada un dels 4 trimes·

tres, és de 353,00 euros, valor equivalent a la consecució del 100% dels objectius 
proposats.

La Direcció ha de fixar els objectius que anualment o trimestralment han d’assolir-
se. S’ha de fixar també l’escala progressiva com a tant per cent del grau aconseguit 
en els resultats reals davant els objectius proposats.

Les modificacions de l’escala progressiva trimestral han de ser acordades con·
juntament entre la Direcció i el Comitè d’Empresa.

Article 20
Roba de feina

Es determinen les dates de lliurament de la roba de feina, que actualment es 
lliura al personal de taller:

Roba d’estiu: al febrer.
Roba d’hivern: al setembre.
Al personal d’oficines de producció tant tècnic com administratiu, se li ha de 

facilitar 2 jaquetes curtes cada 3 anys, d’una sola vegada.
Al personal de taller se li ha de lliurar 1 parell de botes de seguretat quan les 

necessiti, i el nombre màxim que es lliura és de 3 parells cada 2 anys.

Article 21
Ús i conservació de la roba

Tot el personal ha de fer servir obligatòriament la roba de feina que se li assigni 
i ha de tenir-ne cura i conservar-la. Aquesta roba s’ha de portar ben cordada i ce·
nyida per tal que garanteixi la seguretat, la uniformitat i l’estètica en el treball que 
en motiven l’ús, i no es pot fer servir fora de les hores de treball.

Article 22
Ús i conservació d’elements de protecció

Els productors el lloc de treball dels quals tingui assignats elements de protecció 
han de fer-los servir obligatòriament i tenir-ne cura i conservar-los.

Si un productor no fa servir l’element de protecció assignat o hi introdueix mo·
dificacions, en tots dos casos en perjudici de la seva seguretat, cal aplicar la sanció 
corresponent.

Els caps han de vigilar l’observança d’aquestes normes i han de donar compte als 
seus superiors de qualsevol irregularitat; si escau, han d’assumir la responsabilitat 
de la seva possible negligència.

Article 23
Baixa per malaltia, accident de treball i malaltia professional

En les baixes per malaltia comuna o maternitat, accident de treball i malaltia 
professional, l’empresa complementa la diferència fins arribar al 100% del salari 
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real en tots els conceptes (salari base, plusos i garantia ad personam) i la prestació 
a càrrec de la Seguretat Social i la part empresarial.

Article 24
Comitè de Seguretat i Salut

S’estableix el Comitè de Seguretat i Salut. Atesa la plantilla actual de l’empresa, 
aquest Comitè es compon per 3 delegats de prevenció, designats pels representants 
dels treballadors al Comitè d’Empresa i entre ells, i per 2 persones en representació 
de l’empresa.

Aquest Comitè té les competències, les comeses i les facultats que li reconeix i li 
atribueix la llei i ha de dur a terme una reunió informativa ordinària amb la Direcció 
de l’empresa 1 vegada al trimestre com a mínim.

Article 25
Plus de nocturnitat

Com que hi ha torn de nit, s’estableix que tot el personal que faci el torn de treball 
dins l’horari de 22 a 6 hores percebi el plus de nocturnitat. Per a l’any 2007 queda 
establert en 1,91 euros per hora de treball efectiva.

Per als anys 2008 i 2009, aquest plus ha de tenir el mateix increment que els 
conceptes esmentats en l’article 3.

En la paga corresponent al període de vacances es té en compte aquest plus i es 
paga segons la mitjana dels 3 darrers mesos.

Article 26
Codi de conducta laboral

En matèria general de faltes i sancions cal atenir-se al que disposen el Codi de 
conducta laboral de la indústria del metall, publicat al BOE de 2 de maig de 2001, 
l’Estatut dels treballadors i la resta de lleis i disposicions complementàries.

Article 27
Assemblea

Independentment del que reglamenta l’Estatut dels treballadors, es poden 
utilitzar els locals de l’empresa durant 2 hores com a màxim, en què poden tenir 
lloc 2 assemblees com a màxim. Aquest període de temps, en cas que s’utilitzi, 
es retribueix.

En cas que es convoqui una assemblea, aquesta s’ha de fer en un període de temps 
que abraci 2 torns de treball. La resta de requisits per fer aquesta mena d’assemblees 
són els especificats en l’Estatut dels treballadors.

Article 28
Premi per reducció d’absentisme

Al gener, l’empresa abona a tot el personal una quantitat en concepte de premi 
d’assiduïtat, la quantia i percepció del qual depenen de l’absentisme absolut indi·
vidual que s’obtingui a la fi de l’any complert.

Aquest premi d’assiduïtat s’estableix a fi d’intentar reduir l’elevat índex d’ab·
sentisme.

Per determinar l’absentisme es fixa el criteri que l’absentisme és qualsevol manca 
de presència activa al lloc de treball, sigui justificada o no ho sigui, sigui legal o 
il·legal, emparada o no per una disposició, amb les úniques excepcions pactades de 
les hores per mort de fills, cònjuge, pares i germans per afinitat i consanguinitat, 
naixement de fills, casament de l’interessat i baixa per maternitat, com també les 
hores sindicals que compleixin els requisits reglamentaris segons l’article 68 de 
l’Estatut dels treballadors.

Aquest premi d’assiduïtat és de tipus individual, és a dir, al gener s’ha de cobrar 
la quantitat reflectida a la taula segons el percentatge d’absentisme assolit:
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PA: percentatge d’absentisme; qAI: quantitat anual individual en euros.

 

PA CAI

Superior 4,51 —

De 4,01 a 4,50 100,89

De 3,51 a 4,00 112,10

De 3,01 a 3,50 128,92

De 2,51 a 3,00 145,73

De 2,01 a 2,50 162,55

D’1,51 a 2,00 172,41

D’1,01 a 1,50 201,79

De 0,00 a 1,00 229,82

En el cas que l’absentisme mitjà de tota l’empresa, una vegada descomptat l’ocasionat 
per accidents de treball i malalties professionals, sigui igual o inferior al 2,50%, les 
quantitats de la taula s’han d’incrementar en un 100%, i si és del 3,50%, les quantitats 
de la taula s’han d’incrementar en un 50%. En aquest cas només les han de percebre 
els empleats amb un percentatge d’absentisme individual igual o inferior a l’1,00%.

Article 29
Assegurança voluntària col·lectiva

Si, a conseqüència d’un accident laboral, s’esdevé una situació d’invalidesa, en 
grau de gran invalidesa, o d’incapacitat permanent i absoluta per a tota mena de 
feines, l’empresa ha d’abonar al treballador la quantitat de 26.963,00 euros o de 
21.573,00 euros, respectivament, a preu fix i d’una sola vegada.

Si s’esdevé la mort del treballador accidentat, els seus beneficiaris o, si no n’ha 
assignat, la vídua o els drethavents han de percebre la quantitat de 23.790,00 euros, 
també a preu fix i d’una sola vegada.

Per a cada un dels anys 2008 i 2009, les prestacions derivades d’accident laboral o 
malaltia professional s’han d’incrementar en un percentatge equivalent a l’increment 
de l’IPC previst pel Govern als pressupostos generals de l’Estat per a l’esmentat any 
més 0,40 punts. Prèviament es pot fer una revisió salarial.

Article 30
Permisos retribuïts

A les parelles de fet que acreditin la seva situació d’acord amb els requisits esta·
blerts en la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unió estables de parella (DOGC 23 de 
juliol de 1998) se’ls reconeixen els mateixos drets i obligacions pel que fa a tots els 
permisos reconeguts en el present article.

El treballador, si avisa amb la possible antelació i ho justifica adequadament, 
pot faltar o absentar·se de la feina amb dret a remuneració, per algun dels motius i 
durant el temps mínim que a continuació s’exposa:

a) Per un temps de 20 dies naturals en cas de matrimoni.
Aquesta llicència només es pot concedir 1 vegada cada 5 anys; llevat en el cas 

de mort d’un dels components de la parella de fet, cas en el qual aquest termini es 
redueix a 3 anys.

b) 1 dia natural en cas de matrimoni de pares, fills o germans.
c) Durant 3 dies laborables en els casos de naixement de fill.
d) 1 dia laborable en cas d’adopció i acolliment.
e) 2 dies naturals en el supòsit d’accident o malaltia greu, hospitalització o 

intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari del 
cònjuge, fill, fills polítics (gendre i jove) pare, mare, néts, avis o germans d’un o 
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altre cònjuge. En el cas d’hospitalització i mentre aquesta duri el treballador pot 
gaudir dels dies de permís en dies diferents del fet causant i el següent sempre que 
això no impliqui increment de dies laborables de permís.

f) Durant 2 dies naturals en cas de mort de néts, avis o germans d’un o altre 
cònjuge.

g) Durant 3 dies naturals en els casos de mort del cònjuge, fills, fills polítics 
(gendre i jove), pares o pares polítics del treballador.

h) quan el treballador necessiti fer un desplaçament a aquest efecte, igual o superior 
a 200 quilòmetres, el termini s’ha d’ampliar fins a un màxim de 5 dies naturals.

Quan en una mateixa empresa existeixin diferents treballadors del parentiu esta·
blert en el paràgraf anterior, aquest dret, pot ser exercit per només un d’ells.

i) Durant 1 dia per trasllat del seu domicili habitual.
j) Pel temps indispensable, per al compliment d’un deure inexcusable de caràc·

ter públic i personal. quan consti en una norma legal, sindical o convencional un 
període determinat, cal atenir·se al que disposa quant a la durada de l’absència i a 
la seva compensació econòmica.

Pel temps establert per gaudir dels drets educatius generals i a la formació pro·
fessional en els supòsits i en la manera regulats en l’Estatut dels treballadors.

Article 31
Visites al metge

En el cas que el treballador requereixi assistència a consulta mèdica, es concedeix 
permís pel temps necessari en els casos d’assistència a consulta mèdica d’especialistes 
del Servei Català de la Salut, si l’horari de consulta coincideix amb el de treball, el 
facultatiu de medicina general prescriu a l’inici del tractament aquesta consulta i 
el treballador presenta prèviament a la Direcció d’Empresa el volant justificatiu de 
l’esmentada prescripció mèdica. En els casos d’assistència a una consulta de medicina 
general, pública o privada, fins a 16 hores a l’any, de les quals fins a 8 hores anuals 
poden ser utilitzades per acompanyar els fills menors de 12 anys.

Article 32
Comissió Paritària

Es crea la Comissió Paritària del Conveni com a organisme d’interpretació i 
vigilància del seu compliment.

La Comissió Paritària es compon de 6 membres, 3 en representació dels tre·
balladors i 3 en representació de l’empresa, que han intervingut en la Comissió 
Deliberadora.

Article 33
Hores sindicals

Els membres del Comitè d’Empresa que pertanyin a una central sindical poden 
acordar l’acumulació mensual de les hores sindicals (fons d’hores).

El total d’hores d’aquest fons ha de ser consumit per un o alguns dels components, 
segons necessitats del moment, sense superar el total màxim legal.

Una vegada acordada l’acumulació per la central sindical, l’ha de comunicar per 
escrit a la Direcció de l’empresa per fer·la efectiva.

Article 34
Comitè de Millora Contínua

Es crea un Comitè per gestionar els projectes de millora. La finalitat d’aquest 
Comitè és promoure la millora de la productivitat i la implicació de tot el personal, 
i facilitar el treball en equip.

Aquest Comitè està format per 5 membres: 2 designats per la Direcció i 2 pel Comitè 
d’Empresa i 1 membre d’aquest. La seva missió és coordinar el funcionament dels 
grups de millora, que són els que realment han de desenvolupar detalladament els 
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projectes. Aquests grups es formen amb personal voluntari i presenten al Comitè de 
Millora Contínua (CMC) propostes de treball. Una vegada revisades les propostes 
i analitzada la seva viabilitat econòmica i estratègica, el CMC passa a aprovar-les 
(o no) per posar-les en marxa i fa un seguiment de com avancen els projectes.

En cas que les reunions d’aquest Comitè es facin fora de la jornada laboral, aquestes 
han d’anar a càrrec de l’empresa. Com a mínim cal fer 1 reunió mensual.

Article 35
Treball en dissabtes i dies festius

Les jornades que es facin en dissabtes o dies festius es compensen amb un temps 
equivalent de descans retribuït en altres dies feiners dins els 6 mesos següents a la 
seva realització. Se’n pot gaudir dins la setmana immediatament posterior si hi ha 
acord amb la Direcció de l’empresa.

Igualment, el temps de compensació de descans es pot acumular, si aquesta és 
la voluntat de l’empleat (a fi de gaudir-ne d’una manera continuada), en 5 dies com 
a màxim dins el trimestre natural següent. En aquest cas cal avisar la Direcció de 
l’empresa amb 1 mes d’antelació i concretar els dies sol·licitats.

Pel desplaçament, aquest personal ha de percebre la quantitat de 64,07 euros 
bruts per cada jornada real que treballi.

Això és obligatori complir-ho en el cas del personal que ha fet el nombre màxim 
anual d’hores extres.

Si per necessitats de la producció no es fa tota la jornada de treball el mateix dia, 
el descans retribuït i la compensació del desplaçament han de ser proporcionals al 
temps de treball efectiu fet.

Article 36
Excedència voluntària/gran invalidesa

El treballador que tingui a càrrec seu un pare, mare, espòs, muller, fills, avis, néts 
o germans a qui s’hagi declarat oficialment en situació de gran invalidesa té dret 
a sol·licitar una excedència voluntària, amb dret a la reserva del lloc de treball. La 
durada de l’excedència no pot ser inferior a 1 any ni superior a 5 anys. La reincor·
poració, si s’escau, s’ha de sol·licitar a l’empresa per escrit amb 1 mes d’antelació.

En cas que hi hagi 2 o més treballadors de la família que prestin serveis a l’em·
presa, només un d’ells es pot acollir a aquest dret.

Article 37
Paga de signatura de Conveni

S’acorda una paga única i per a aquest any de signatura de Conveni de 100,00 
euros per a cada un dels empleats. L’import d’aquesta paga s’inclou, d’una sola 
vegada, a la nòmina de maig de 2007.

aNNEx 0

Tots els treballadors i treballadores afectats per aquest acord han de ser adscrits a 
una determinada divisió funcional i a un grup professional. Ambdues adscripcions 
defineixen la seva posició en l’esquema organitzatiu de cada empresa.

Els grups professionals es classifiquen en 3 divisions funcionals, definides en 
els següents termes:

Tècnics
És el personal que té un alt grau de qualificació i una experiència i aptituds equi·

valents a les que es poden adquirir amb titulacions superiors i mitjanes. Fa tasques 
de qualificació i complexitat elevades.

Empleats
És el personal que, pels seus coneixements i/o experiència, realitza tasques ad·

ministratives, comercials, organitzatives, d’informàtica, de laboratori i, en general, 
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específiques de llocs d’oficina, que permeten informar de la gestió i l’activitat 
economicocomptable, coordinar tasques productives i realitzar tasques auxiliars 
que comportin atenció a les persones.

Operaris
És el personal que, pels seus coneixements i/o experiència, executa operacions 

relacionades amb la producció, o bé directament actuant en el procés productiu, o 
bé en tasques de manteniment, transport o altres operacions auxiliars. Pot realitzar, 
al seu torn, funcions de supervisió o coordinació.

Els factors que influeixen en la classificació professional dels treballadors i tre·
balladores inclosos en l’àmbit d’aquest acord i que, per tant, indiquen la pertinença 
de cada un en un determinat grup professional són els següents:

a) Coneixements
Factor per a la valoració del qual s’ha de tenir en compte, a més de la formació 

bàsica necessària per poder complir correctament la comesa, el grau de coneixements 
i experiències adquirits i també la dificultat en l’adquisició d’aquests coneixements 
i experiències.

b) Iniciativa
Factor per a la valoració del qual s’ha de tenir en compte el major o menor grau 

de dependència a directrius o normes per a l’execució de la funció.
c) Autonomia
Factor per a la valoració del qual s’ha de tenir en compte la major o menor depen·

dència jeràrquica en l’acompliment de la funció que es desenvolupi.
d) Responsabilitat
Factor per a la valoració del qual s’ha de tenir en compte tant el grau d’autonomia 

d’acció del titular de la funció, com el grau d’influència sobre els resultats i impor·
tància de les conseqüències de la gestió.

e) Comandament
Factor per a la valoració del qual s’ha de tenir en compte:
El grau de supervisió i ordenació de tasques.
La capacitat d’interrelació.
Naturalesa del col·lectiu.
Nombre de persones sobre les quals s’exerceix el comandament.
f) Complexitat
Factor la valoració del qual depèn del major o menor nombre i integració de la 

resta dels factors en la tasca o lloc encomanat.

Per a cada lloc de treball es valoren els següents factors i subfactors:

Factors i Per a llocs de Per a llocs de
Subfactors treball directes treball indirectes

Coneixements Formació bàsica Formació bàsica

 Coneixement d’idiomes Coneixement d’idiomes

 Aprenentatge Experiència

Iniciativa Iniciativa Iniciativa

Autonomia Autonomia Autonomia

 Sobre equip de treball Sobre dades confidencials

 Sobre manipulació de Sobre errades

 materials/processos 

 de treball

Responsabilitat Sobre seguretat d’altres Sobre contactes

  amb d’altres

Comandament Comandament Comandament

Complexitat Dificultat del treb. Dificultat de treball
 Condicions de treball Condicions de treball
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Equivalència punts qualificació/grups-subgrups professionals

GP: grup professional; SP: subgrup professional; P: puntuació.

GP SP P

7 7A 100 - 124

 7B 125 - 148

6 6A 149 - 176

 6B 177 - 204

5 5A 205 - 232

 5B 233 - 260

4 4A 261 - 288

 4B 289 - 316

3 3A 317 - 344

 3B 345 - 372

2 2A 373 - 400

 2B 401 - 428

1 1A 129 - 456

 1B 457 - 500

aNNEx 1

Taula salarial 2007

Aplicable amb efecte d’1 de gener de l’any 2007
(Vigència des de l’1.1.2007 fins al 31.12.2007)

GP: grup professional; DF: divisió funcional; SBB: salari base euros/mes, subgrup 
B; SBA: salari base euros/mes, subgrup A.

GP DF SBB SBA

1 Tècnics 3.049,91 2.745,98

2 Tècnics 2.626,47 2.507,10

 Empleats 2.626,47 2.507,10

3 Tècnics 2.503,42 2.148,94

 Operaris 2.503,42 2.148,94

 Empleats 2.503,42 2.148,94

4 Operaris 2.134,92 1.647,23

 Empleats 2.134,92 1.647,23

5 Operaris 1.468,30 1.383,38

 Empleats 1.468,30 1.383,38

6 Operaris 1.335,87 1.300,23

7 Operaris 1.235,22 1.145,85

aNNEx 2

Hores extraordinàries

(Vigència des de l’1.1.2007 fins al 31.12.2007)

GP: grup professional; S: subgrup; DF: divisió funcional; N: normal (euros/hora); DM: dissabte matí 
(euros/hora); DT: dissabte tarda (euros/hora); NF: nocturnes i festives (euros/hora).

GP S DF N DM DT NF
1 B Tècnics 16,44 18,02 19,78 21,49
 A Tècnics 16,44 18,02 19,78 21,49
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GP S DF N DM DT NF
 2 B Tècnics 16,44 18,02 19,78 21,49
 B Empleats 16,44 18,02 19,78 21,49
 A Tècnics 16,44 18,02 19,78 21,49
 A Empleats 16,44 18,02 19,78 21,49
3 B Tècnics 16,44 18,02 19,78 21,49
 B Empleats 16,44 18,02 19,78 21,49
 B Operaris 16,44 18,02 19,78 21,49
 A Tècnics 16,44 18,02 19,78 21,49
 A Empleats 16,44 18,02 19,78 21,49
 A Operaris 16,44 18,02 19,78 21,49
4 B Empleats 16,44 18,02 19,78 21,49
 B Operaris 16,44 18,02 19,78 21,49
 A Empleats 15,76 17,22 18,97 20,61
 A Operaris 15,76 17,22 18,97 20,61
5 B Empleats 15,08 16,44 18,18 20,01
 B Operaris 15,08 16,44 18,18 20,01
 A Empleats 14,18 15,38 17,18 18,79
 A Operaris 14,18 15,38 17,18 18,79
6 B Operaris 14,06 15,11 16,89 18,35
 A Operaris 12,83 13,86 15,64 16,93

(07.311.030)
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RESOLUCIÓ
TRE/3708/2007, de 8 de novembre, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la 
publicació del Conveni col·lectiu de treball del Consorci del Port de Portbou, de 
Portbou, per als anys 2007-2009 (codi de conveni núm. 1702292).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del Consorci del Port de Portbou, de 
Portbou, per als anys 2007-2009, subscrit d’una part pels representants de l’empre·
sa i de l’altra pels dels seus treballadors el dia 21 de maig de 2007, i d’acord amb 
el que estableixen l’article 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors; el Decret de la 
Generalitat de Catalunya 199/2007, de 10 de setembre; l’article 170.1.j) de la Llei 
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
d’octubre de 2006, i altres normes concordants,

RESOLC:

—1 Ordenar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del Consorci del Port 
de Portbou, de Portbou, per als anys 2007-2009 (codi de Conveni núm. 1702292) 
al Registre de convenis dels Serveis Territorials de Treball de Girona.

—2 Ordenar-ne el dipòsit a l’oficina corresponent d’aquests Serveis Territori·
als.

—3 Disposar que el Conveni col·lectiu esmentat es publiqui en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Girona, 8 de novembre de 2007

NúRIa aRNay I BOSCh

Directora dels Serveis Territorials de Treball
a Girona

Transcripció literal del text firmat per les parts

CONVENI
Col·lectiu del Consorci del Port de Portbou

CapíTOL I
Disposicions generals

Article 1
Representació

El present conveni està signat per: D’una part, el representant de la junta Direc·
tiva del Consorci Port de Portbou i, per la part sindical el representant legals dels 
treballadors.

Totes les parts es reconeixen mútuament i estan legitimades per a la negociació 
del present Conveni col·lectiu.

Article 2
Àmbit funcional

Aquest Conveni col·lectiu regula les condicions laborals entre el Consorci Port 
de Portbou i els seus treballadors/ores en endavant treballadors, independentment 
de la categoria professional que tinguin.
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Article 3
Àmbit personal

Les condicions de treball que aquí queden regulades afecten tots els treballadors 
inclosos en els àmbits funcional i territorial, llevat dels que estiguin compresos en 
les excepcions de l’article 1.3 de l’Estatut dels treballadors.

queden exclosos, entre d’altres:
Els càrrecs d’alta direcció, alt govern i alt consell.
El personal tècnic al qual li sigui encomanat algun servei determinat, sense 

continuïtat en el treball ni subjecció a jornada i que, per aquesta raó, no figuri en 
la plantilla de l’empresa.

Les persones que intervinguin en operacions mercantils per compte d’un o més 
empresaris, sempre que quedin personalment obligades a respondre del bon fi de 
l’operació, i assumint·ne el risc i la sort.

Els treballadors autònoms.

Article 4
Garanties personals

Les condicions pactades en el present Conveni tenen la consideració de mí·
nimes; per tant, s’han de respectar, com a garanties estrictament personals, les 
situacions actualment implantades en l’empresa que suposin condicions més 
beneficioses.

Article 5
Àmbit temporal

El present conveni entra en vigor en el moment en què sigui signat per les parts, 
sigui quina sigui la seva data de publicació oficial.

Té una vigència de 3 anys, des de l’1 de gener de 2007 fins al 31 de desembre 
de 2009.

Té efectes retroactius des de l’1 de gener de 2007 pel que fa a les condicions 
econòmiques. Els retards meritats s’han de regularitzar en el termini d’1 mes.

Article 6
Denúncia i revisió

La denúncia on es proposi la iniciació de negociació, revisió o pròrroga, ha de 
fer·se amb una antelació mínima de 3 mesos respecte de la data del seu venciment, 
davant l’autoritat laboral competent.

En el termini màxim de 2 mesos, d’ençà de la presentació de la denúncia, s’ha 
de lliurar una plataforma de negociació raonada sobre els punts de l’esmentada 
denúncia i els punts a negociar. Les negociacions s’han d’iniciar als 13 dies hàbils 
de la presentació de la plataforma raonada.

Si les negociacions s’allarguen per un termini superior als 6 mesos, s’entén que 
el Conveni queda prorrogat fins que finalitzin les negociacions.

En cadascuna de les presumptes pròrrogues i amb efectes de primers d’any del 
qual es tracti, els salaris vigents per l’aplicació d’aquest Conveni s’han d’augmentar 
segons l’increment d’índex de preus al consum real de l’any anterior a la Comunitat 
Autònoma de Catalunya.

Article 7
Garantia personal

S’han de respectar les situacions personals que en conjunt siguin més benefi·
cioses que les fixades en aquest Conveni, i s’han de mantenir estrictament com a 
personals.

Tota disposició de rang superior al present Conveni que representi una millora 
a favor dels treballadors/ores, i en superi globalment els acords, s’ha d’aplicar en 
aquest Conveni a partir de la seva entrada en vigor.
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Article 8
Vinculació a la totalitat

Les condicions que es pacten, qualsevol que sigui la seva natura i contingut, cons·
titueixen un conjunt unitari indivisible, i les parts que el subscriuen accepten que 
les obligacions que recíprocament contreuen tenen una contraprestació equivalent 
amb els drets que adquireixen, considerant tot això en el seu conjunt i en còmput 
anual sense que, per tant, els pactes que es formalitzen puguin ser interpretats o 
aplicats de forma aïllada i amb independència dels altres.

En el supòsit que la jurisdicció competent, en ús de les seves facultats, anul·li o 
invalidi alguns dels pactes continguts en aquest Conveni, les parts negociadores han 
de considerar si és vàlid per si sol la resta del text aprovat, o bé si cal una renegociació 
nova, total o parcial del text. Si s’esdevé aquest supòsit, les parts que signen aquest 
conveni es comprometen a reunir·se dins dels 30 dies següents al de la signatura 
de la resolució corresponent, a fi de resoldre el problema plantejat.

Si en un termini de 90 dies, a partir de la data de la signatura de la resolució 
en qüestió, les parts que signen el Conveni no aconsegueixen un acord, es com·
prometen a fixar un calendari de reunions per a la negociació del conveni en la 
seva totalitat.

Article 9
Comissió Paritària

La Comissió Paritària ha d’atendre obligatòriament, i com a tràmit previ, tots 
els dubtes i les divergències que puguin sorgir entre les parts sobre qüestions d’in·
terpretació d’aquest Conveni, sense perjudici que, un cop conegut el dictamen de 
la Comissió Paritària, es puguin utilitzar les vies administratives i jurisdiccionals 
que correspongui.

1. Les funcions de la Comissió Paritària són:
a) Les d’interpretació i aplicació d’allò pactat.
b) Les de seguiment del conjunt dels acords.
2. Els acords que adopti la Comissió Paritària en qüestions d’interès general es 

consideren part del present Conveni col·lectiu i tenen la seva mateixa eficàcia obli·
gatòria. Aquests acords s’han de remetre a l’autoritat laboral per al seu registre.

3. La Comissió Paritària ha d’estar composta per 2 representants de cadascuna 
de les parts signants.

4. Reglament de funcionament.
a) Reunions. La Comissió Paritària s’ha de reunir:
Per a l’exercici de les funcions assenyalades en l’acord precedent, apartats a) quan 

li sigui requerida la seva intervenció.
Per al cas de les funcions reflectides en l’apartat b) cada 6 mesos.
b) Convocatòria. La Comissió Paritària ha de ser convocada per qualsevol 

de les organitzacions signants, sent suficient per a això una comunicació es·
crita en la que s’expressin els punts a tractar en l’ordre de dia, així com la data 
proposada.

La Comissió Paritària s’ha de reunir dins del terme que les circumstàncies acon·
sellin en funció de la importància de l’afer, però en cap cas ha d’excedir de 30 dies 
comptats a partir del requeriment.

Si un cop complert el termini la Comissió Paritària no s’ha reunit, s’entén exhau·
rida la intervenció de l’esmentada Comissió Paritària, i aleshores l’interessat pot 
exercitar les accions que consideri pertinents.

d) Validesa dels acords. Els acords de la Comissió requereixen, en qualsevol 
cas, el vot favorable de la majoria de cada representació. De cada reunió se n’ha 
d’aixecar acta, que ha de ser signada per qui faci de secretari.

5. Obligatorietat de submissió a la Comissió Paritària.- Les parts resten obligades 
a sotmetre a la Comissió Paritària totes les qüestions d’interès general que sorgeixin 
amb caràcter previ a la via judicial o administrativa, sense perjudici de l’exercici 
posterior dels drets individuals o col·lectius.
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CapíTOL 2
Organització del treball

Article 10
Direcció i control del treball

L’organització del treball en cadascuna de les seccions i dependències de treball 
és facultat exclusiva de la direcció de l’empresa, i en les seves conseqüències té el 
deure d’organitzar·lo de forma que pugui aconseguir el màxim rendiment en tots 
els aspectes: recursos humans, materials, productivitat, qualitat, etc. fins al límit 
racional i científic que permetin els elements dels que disposa i la necessària col-
laboració del personal per a aquesta finalitat.

Article 11
Plantilla del Port de Portbou

La plantilla ha d’estar integrada per 5 grups clarament definits i que són:
Direcció.
Personal administratiu.
Personal tècnic.
Personal qualificat.
Personal auxiliar.
Tots plegats configuren el 100 % de la plantilla del Port de Portbou. Únicament 

l’equivalent al 10 %, de la plantilla de treballadors indefinits, pot ser cobert per em·
preses de treball temporal ETTs, a excepció dels casos de substitucions de vacances 
o IT on no hi ha límit de contractació d’empreses de treball temporal.

CapíTOL 3
Classificació professional, definicions, treballs en diferents grups.

Mobilitat funcional i geogràfica.

Article 12
Qualificació professional

Els treballadors/ores afectats/des pel present Conveni, en atenció a les funcions 
que desenvolupen i d’acord amb les definicions que s’especifiquen en els articles 
següents, es classifiquen en grups professionals.

La nova estructura professional pretén obtenir una estructura productiva més 
raonable, tot això sense que minvi la dignitat, oportunitat de promoció i la justa 
retribució que correspon a cada treballador. Els actuals llocs de treball i tasques 
s’han d’ajustar als grups professionals establerts en aquest Conveni.

La classificació s’ha de realitzar per interpretació i aplicació dels criteris generals 
i per les tasques bàsiques més representatives. En cas de concurrència en un lloc de 
treball de tasques bàsiques corresponents a diferents grups professionals, la classificació 
s’ha de realitzar en funció de les activitats pròpies del grup professional superior.

La classificació no suposa en cap cas que s’exclogui la realització de tasques 
complementàries als llocs de treball de cada grup professional, que serien bàsiques 
per a llocs inclosos en grups professionals inferiors.

Article 13
Promoció i formació contínua

El Consorci ha de fomentar l’estabilitat en el treball, la formació i la promoció 
interna dels seus treballadors. Per fomentar la promoció interna i la formació con·
tínua dels treballadors, l’empresa i el delegat de personal han d’elaborar plans de 
formació anual.

Article 14
Categories professionals i grups

Les categories professionals als centres de treball afectats pel present Conveni 
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són les que a continuació s’indiquen, com a integrants de cadascun dels grups 
professionals que aquí s’expressen.

Personal tècnic
Director/a.
Cap de Serveis.
Responsable d’administració i comptabilitat.
Guardamolls.
Contramestre.
Personal administratiu
Oficial administratiu/va.
Auxiliar administratiu/va.
Personal especialista
Responsable zona tècnica i benzinera.
Oficial de 1a de manteniment.
Oficial de 1a d’electricitat.
Personal auxiliar
Auxiliar de manteniment.
Mariner.
Auxiliar de mariner.

Article 15
Definició de les funcions de les diferents categories professionals.

Director/a. És el màxim responsable d’una àrea, per tant dirigeix i controla el 
treball de tot el personal; per fer aquesta tasca es recolza en els altres tècnics. Ha 
de rendir comptes únicament a la Junta Directiva.

Cap de serveis. És l’encarregat de dirigir i controlar tots els serveis prestats 
als usuaris en tota la zona portuària, coordinant el treball del personal d’oficis de 
l’empresa.

Responsable d’administració i comptabilitat. És el treballador/a encarregat de 
dirigir i controlar el personal administratiu, i de la selecció comptable de l’empresa, 
tenint al seu càrrec determinats serveis, amb iniciativa i responsabilitat, i, amb o 
sense altres treballadors/ores a les seves ordres, realitza treballs que requereixin 
càlcul, estudi, preparació i condicions adequades, tal com les de caixer, transcripció 
de llibres comptables i altres anàlogues.

Guardamolls. És el treballador/a que, amb iniciativa i responsabilitat res·
tringida, realitza els mateixos treballs que el cap de serveis o contramestre en 
absència d’aquest. Encarregat del control de totes les embarcacions i elements 
del port, és l’autoritat encarregada de fer complir el reglament de policia interna. 
Ha de comunicar al responsable corresponent cada una de les irregularitats. És 
l’encarregat d’aplicar els plans d’emergència meteorològica. Té autorització per 
manipular el pòrtic.

Contramestre. És l’encarregat de dirigir i controlar els treballs realitzats a la dàr·
sena, tant emergits com submergits, així com de controlar atracaments, entrades i 
sortides d’embarcacions, control dels treballs de manteniment de les instal·lacions 
i elements de la dàrsena, i control de l’estat de les embarcacions; té autorització 
per manipular el pòrtic.

Oficial administratiu/va. És el treballador/a que té al seu càrrec uns serveis 
determinats, amb iniciativa i responsabilitat, i, amb o sense els treballadors/ores a 
les seves ordres, realitza treballs tal com facturació, control de pagaments, control 
de reserves estadística, comunicats o anàlegs.

Auxiliar administratiu/va. És el treballador/a que dedica la seva activitat a 
operacions elementals i administratives en general i les purament mecàniques 
inherents al treball d’oficina, sota la supervisió del responsable o oficial d’admi·
nistració.

Responsable zona tècnica i benzinera.· És el treballador/a responsable de 
coordinar tots els treballs, operacions amb pòrtic, reserves, entrades i sortides 
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en la zona tècnica, rampa i d’hivernades, a més de gestionar el punt net. És 
l’encarregat del subministrament i control de la benzinera. Gestió dels elements 
en venda.

Oficial de 1a manteniment. Es el treballador/a responsable dels treballs de mante·
niment en un determinat sector pel qual està qualificat: lampisteria, ofici de paleta, 
fusteria. En atenció als seus coneixements, la resta de mariners que col·laboren en 
les tasques de manteniment. D’aquest ofici, ho han de fer sota les seves directrius 
i supervisió. Té autorització per a manipular el pòrtic.

Oficial 1a d’electricitat. És el tècnic encarregat de tots els elements elèctrics i 
electrònics i de fontaneria del port.

Auxiliar de manteniment. És el treballador/a que realitza les funcions de man·
teniment i de la neteja en les instal·lacions de tota la zona portuària, inclosa la part 
de: serveis, dàrsena, pantalans, oficines i local social.

Mariner. És el treballador/a que, amb iniciativa i responsabilitat, dirigeix i opera 
en funcions d’atracament i avarada d’embarcacions en el port. S’encarrega així 
mateix de les funcions de manteniment general del Port, depenent directament del 
contramestre. També executa tots els treballs de vigilància.

Auxiliar de mariner. És el treballador/a que per la seva inexperiència, realitza les 
funcions que li son assignades, sota la supervisió d’un treballador/a de categoria 
superior.

Article 16
Treballs en diferents grups professionals

L’empresa pot, per raons tècniques o organitzatives, encomanar al treballador/a 
funcions pròpies d’un grup professional diferent del seu, reintegrant·se al seu antic 
lloc de treball en finalitzar la causa que ha originat el canvi.

La comanda de treballs a un grup professional superior no pot excedir de 
6 mesos durant 1 any, o de 8 durant 2 anys, sense perjudici d’allò que en els 
convenis d’àmbit inferior disposi respecte el règim d’ascensos; i excepte en els 
casos en què el motiu de la decisió empresarial sigui la substitució per incapacitat 
temporal. La retribució, mentre es desenvolupin aquestes funcions de superior 
grup professional, ha de ser la corresponent al mateix grup professional que 
desenvolupi.

En el cas que al treballador/a se li encomanin funcions pròpies d’un grup profes·
sional inferior, motivada per necessitats peremptòries o imprevisibles de l’activitat 
de l’empresa, la situació s’ha de mantenir pel temps imprescindible, que en cap cas 
pot superar els tres mesos, conservant, en tot cas, la retribució econòmica corres·
ponent al grup professional d’origen, tret que la situació vingui motivada per la 
pròpia sol·licitud del treballador/a.

CapíTOL 4
Període de prova, promoció professional i ascensos

Article 17
Període de prova:
1. L’ingrés es considera provisional, sempre que es concerti per escrit, fins que 

no s’hagi complert el període de prova per a cada grup professional i que es detalla 
a continuació:

a) Grup professional 1, 6 mesos.
b) Grup professional 2, 6 mesos.
c) Grup professional 3, 3 mesos.
d) Grup professional 4, 1 mes.
2. Durant el període de prova, tant el treballador/a com l’empresa poden rescindir 

unilateralment el contracte de treball sense preavís ni indemnització. Una vegada 
acabat el període de prova el contracte té plens efectes.
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3. La situació d’Incapacitat Temporal (IT), maternitat, adopció o acolliment que 
afecta el treballador/a durant el període de prova, n’interromp el còmput, reprenent·
se a partir de la data de reincorporació efectiva al treball.

Article 18
Ascensos

La provisió de vacants per als llocs de direcció o que impliqui comandament 
han de ser de lliure designació de l’empresari. No obstant, quan es produeixin 
vacants en llocs de treball d’una categoria superior, els treballadors de les cate·
gories inferiors que gaudeixin de la titulació i les aptituds necessàries per aquest 
lloc, poden presentar la seva sol·licitud de cobertura d’aquest lloc davant la Junta 
Directiva.

La Junta Directiva ha de justificar motivadament la cobertura de vacants que no 
es faci per promoció interna, sempre que a l’empresa hi hagi personal de categories 
inferiors amb opció per aquest lloc.

Article 19
Cessaments

El personal ha de comunicar per escrit la seva decisió de cessar en el Port de 
Portbou amb una antelació mínima de:

1 mes per a tot el personal.
L’incompliment, per part del personal, de preavisar amb l’antelació indicada, 

permet a l’empresa deduir de la liquidació de saldo i quitança l’import d’un dia de 
salari per cada dia de retard en el preavís de cessament.

Si el Port de Portbou ha rebut, amb l’antelació assenyalada, el preavís indicat, 
està obligat a abonar al treballador/a la liquidació corresponent en acabar aquest 
termini. L’incompliment d’aquesta obligació per part del Port de Portbou comporta 
el dret del treballador/a a ser indemnitzat/ada amb l’import d’un dia de salari per 
cada dia hàbil en l’abonament de la liquidació.

CapíTOL 5
Jornada, descans i vacances

Article 20
Jornada

Les parts acorden regular la jornada laboral tenint en compte les necessitats del 
sector. Durant la vigència del Conveni la jornada queda així establerta:

La jornada en còmput anual és de 1816 hores de jornada efectiva, distribuïdes en 
un màxim de 227 dies laborals anuals.

Article 21
Descans setmanal

Sigui quin sigui el tipus de contracte que tingui establert l’empresa amb els seus 
treballadors/ores, tenen dret a 2 dies consecutius de descans setmanal. Els treba·
lladors/ores han de tenir obligatòriament, com a mínim, 8 dissabtes i 8 diumenges, 
no laborables.

Article 22
Calendari laboral

La Direcció de l’empresa ha d’efectuar proposta de Calendari Laboral als repre·
sentants legals dels treballadors, amb 1 mes d’antelació a la seva publicació. Un 
cop presentat el projecte de calendari als representants legals dels treballadors, 
aquests tenen 15 dies naturals per traslladar a l’empresa, si ho estimen convenient, 
un informe; aquest pot ser positiu o negatiu. En cas de ser negatiu l’empresa l’ha 
de valorar abans de la publicació del calendari.
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En el cas que no existís acord de les parts en el Calendari Laboral i, un cop pu·
blicat, les parts poden acordar, de mutu acord, sotmetre’l al Tribunal Laboral de 
Catalunya.

Article 23
Descans durant la jornada

Tots els treballadors/ores que superin més de 5 hores consecutives de treball, 
sigui en jornada partida o continuada, han de gaudir de 15 minuts diaris de des·
cans. Aquests 15 minuts tenen la consideració de jornada efectiva de treball. En 
els casos, que els treballadors/ores gaudeixin d’un temps major de descans, se’ls 
ha de respectar aquesta millora.

Article 24
Descans entre jornades

El descans entre jornada i jornada és de 12 hores mínimes consecutives, excepte 
sota activació del Pla d’Emergència de grau 1 i 2, que passa a ser de 9 hores.

Article 25
Jornada en període estival

En el període estival, sempre que sigui possible, l’empresa ha d’establir la jornada 
intensiva de treball des del 15 de juny al 15 de setembre, ambdós inclosos. Salvat 
en cas de força major.

Article 26
Dies festius intersetmanals

Els dies de festa: l’1 de gener, Festa Major, i 25 de desembre i 6 de gener els tre·
balladors/ores que tinguin que treballar han de tenir una compensació addicional 
de 59 euros per dia de treball, conservant el dia festiu.

Article 27
Defecte de jornada

En el cas que existeixin jornades que no s’hagi treballat tota la jornada per ordre 
de l’empresa, el defecte de les dites jornades no ha de ser recuperable, i es considera 
treballat a tots els efectes.

Article 28
Vacances

Tot el personal afectat per aquest Conveni té dret a 36 dies laborables no treba·
llats, o la proporció que correspongui dels 36 dies en cas de no arribar als 12 mesos 
d’antiguitat.

Per la naturalesa de l’activitat de l’empresa, s’exclouen, excepte acord en sentit 
contrari, les vacances entre el 15 de juny i el 15 de setembre, per ser temporada 
alta.

En el supòsit que abans d’iniciar·se les vacances, el treballador/a se situés en 
IT, per accident de treball, malaltia professional o maternitat, no es perdrien les 
mateixes, pel què una vegada finalitzada la IT es fixarà un nou període de vacances 
dins de l’any natural.

Article 29
Llicències

El treballador/a, previ avís i justificació, pot absentar-se del treball amb dret a 
remuneració per algun dels motius i pel temps següent :

15 dies naturals en cas de matrimoni.
3 dies en els casos de naixement de fills, malaltia greu o mort de parents fins el 

2n grau. Quan per aquests motius al treballador/a li calgui fer algun desplaçament 
fora de la província de residència, aquests terminis s’ampliarien a 5 dies.
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1 dia per trasllat de domicili habitual. En el supòsit que entre el municipi 
d’origen i el de trasllat, hi hagués una distància de 50 o més quilòmetres, 
aquest permís s’ha d’ampliar en un altre dia; gaudint el treballador/a de 2 dies 
de llicència.

Per matrimoni de fills o germans, 1 dia si es celebra dins del territori de Catalunya 
o del departament de Pirineus orientals, i 2 dies si és fora d’aquest territori. Si el fet 
causant coincideix amb dia festiu, el treballador/a pot gaudir d’aquest permís el dia 
hàbil immediatament anterior o posterior a aquest.

Pel temps indispensable per al compliment d’un deure de caràcter públic, inex·
cusable i personal.

Per concurrència a exàmens acadèmics, en centres oficials o homologats, tant en 
convocatòries ordinàries com extraordinàries, i presentant sempre el corresponent 
justificant: 1 dia.

Parelles de fet. Les parelles de fet, reconegudes legalment, tenen el mateix trac·
tament a efecte de llicència, que una parella de dret, conforme a l’establert en la 
legislació vigent.

Article 30
Suspensió amb reserva del lloc de treball per maternitat/paternitat

S’ha de respectar el que la legislació vigent determini a cada moment.

Article 31
Excedències

Les excedències poden ser voluntàries o forçoses:
Excedència forçosa:
S’ha de respectar allò que la legislació vigent determini a cada moment.
Excedència voluntària:
Poden sol·licitar excedència voluntària els treballadors/ores amb una antiguitat 

a l’empresa d’almenys 1 any. La sol·licitud s’ha de formalitzar per escrit amb l’ex·
pressió dels motius.

En qualsevol cas, s’ha d’estar a allò que determina la legislació vigent i molt 
especialment a allò que determina el Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, 
que aprova el text refós de l’Estatut dels treballadors, modificat per la disposició 
addicional 11 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 
de dones i homes.

Excedència maternal o paternal:
Durant el 1r any té dret a la reserva de lloc de treball. Transcorregut aquest termini, 

la reserva es refereix a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria 
equivalent, en cas de vacant.

CapíTOL 6
Règim econòmic

Article 32
Característiques de la retribució:
Principis generals:
Sistema retributiu. Des del primer moment en què aquest Conveni entri en vigor 

el sistema que s’estableix en aquest Conveni substitueix totalment el règim salarial 
que, de dret i fet, es venia aplicant a les empreses.

2. La retribució. El salari per a tot personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquest 
Conveni està constituït pel salari base i els complements.

El salari base. És el component salarial que retribueix la jornada normal i com·
pleta i s’estableix en els annexos 1 d’aquest Conveni per a cada categoria profes·
sional. La seva retribució és de 14 mensualitats, de les quals 2 són gratificacions 
extraordinàries.
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Complements salarials
Els complements salarials són:
Complement de disponibilitat.
Complement de lloc de treball.
Complement de nocturnitat.
Plus de titulació.
Gratificació per qualitat.

Article 33
Increment salarial

Les parts acorden que els increments del Conveni durant la seva vigència han de 
ser l’IPC real de Catalunya més 1 punt en tots i cada un dels conceptes salarials.

Article 34
Complement de disponibilitat

Aquest complement el percep tot el personal que tingui l’obligatorietat de fer acte 
de presència en cas d’activació del pla d’emergència.

Article 35
Complement lloc de treball

Aquest complement compensa l’esforç que requereix el treball realitzat a l’aire 
lliure, sotmès a situacions meteorològiques adverses. L’han de percebre els mari·
ners, el contramestre, el guardamolls i el personal qualificat. La seva quantitat es 
determina en la taula salarial veure Annex 1.

Article 36
Plus de nocturnitat

quan la prestació de serveis es realitzi entre les 22.00 hores i les 6.00 hores.

Article 37
Hores extraordinàries i torns de reforç

Per acord entre les parts, tenen la consideració d’hores extraordinàries estructurals 
les fetes per necessitats de reparació de maquinària, perill de danys en les instal-
lacions o pel pla d’emergència meteorològica, i aquelles que es deuen a exigències 
pròpies del sector nàutic esportiu. Aquestes hores extraordinàries no són computables 
a efectes del límit màxim d’hores extraordinàries establert legalment.

Respecte els torns de reforç si és necessari un reforç puntual de personal, es pot 
establir un torn addicional cobert per un dels treballadors/ores que no presti treball 
efectiu.

Les hores extraordinàries i els torns de reforç s’han de retribuir incrementades 
en un 10 % al preu de l’hora ordinària en cada categoria.

Els treballadors/ores amb complement de disponibilitat faran torns de reforç, 
sense remuneració.

Article 38
Torns de guàrdia

Es pot establir un torn de retingues cobert per treballadors/ores que en cada 
jornada diària no prestin treballs efectius.

El treballador/a de guàrdia ha de romandre disponible d’acord amb el pla d’emer·
gències meteorològiques, de tal manera que no requereixi més de 15 minuts per 
presentar·se al centre de treball quan sigui requerit.

Aquests períodes de retingues no han de ser en cap cas remunerats.

Article 39
Treball a temps parcial

Les retribucions a què fa referència aquest Conveni estan fixades per a una 
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jornada laboral completa. El treballador/a que tingui establert un règim laboral de 
part de jornada ha de percebre les retribucions indicades en proporció a la jornada 
completa corresponent a la seva categoria professional.

Article 40
Pagament de salaris

Com a norma general, el pagament de salaris s’ha d’efectuar mensualment. 
Les empreses poden optar entre pagar les retribucions en moneda de curs legal, 
mitjançant taló, transferència o qualsevol altra modalitat de pagament per mitjà 
d’entitat de crèdit.

Sigui quina sigui la forma de pagament, mai dóna dret al treballador/a a un 
permís, retribuït o no, per absentar·se del treball per al cobrament de les seves 
retribucions.

Article 41
Plus per vestuari

No tenen consideració de salari les percepcions rebudes per aquests conceptes. 
Són quantitats de caràcter indemnitzatori per despeses originades al treballador/a 
com a conseqüència de la prestació del seu treball, les quals no formin part en cap 
cas de la base de cotització de la Seguretat Social. Les quantitats d’aquest plus són 
les següents:

Import mensual
Vestuari: el personal mariner ha de percebre 15 euros pel manteniment i neteja 

de la roba de treball que l’empresa l’hi proporciona.

Article 42
Gratificacions per qualitat

S’estableix una gratificació especial de quantitat i qualitat de treball, d’import 
anual, que han de percebre tots els treballadors/ores en retribució de l’increment 
de treball i especial qualitat del servei prestat a transeünts durant la temporada 
alta.

L’import d’aquesta gratificació s’estableix mitjançant una proporció de muntant 
fix i variable sobre un còmput global de 1.400 euros l’any, per a totes les categories 
del Conveni.

El 70 % d’aquesta quantitat s’ha de percebre en tots els casos, i el 30 % res·
tant es pot percebre o no en funció de 2 variables: Un 15 %, es fa dependre de 
la facturació de transeünts durant la temporada d’estiu (mesos de juliol, agost 
i setembre) en funció dels objectius plantejats l’1 de gener de cada any, de tal 
manera que la quantitat resultant s’ha de veure reduïda en el mateix percentatge 
que la facturació de transeünts, sempre que aquesta reducció sigui superior al 
5 %.

Un 15 % es fa dependre de la qualitat del servei prestat a socis i transeünts, 
per la qual cosa la quantitat resultant es veuria reduïda en funció de les quei·
xes i reclamacions, per escrit i degudament fonamentades, que poguessin fer 
els usuaris, socis o no, de les instal·lacions del port de Portbou, en relació al 
servei prestat pels treballadors/ores. Aquesta quantitat es redueix en un 5 %, 
per cada una de les reclamacions, en els termes anteriorment descrits, que es 
presenten.

Article 43
Gratificacions extraordinàries

El personal que es regeixi per aquest conveni ha de percebre 2 pagues extraor·
dinàries: la d’estiu i la de Nadal, que s’han de fer efectives abans del 30 de juny i el 
15 de desembre, respectivament, a raó del salari real d’1 mes.

a) Paga d’estiu: de l’1 de juliol al 30 de juny de l’any següent.
b) Paga de Nadal: de l’1 de gener al 30 de desembre de cada any.
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El personal que hagi ingressat a l’empresa en el transcurs de l’any o que cessi 
durant aquest, les ha de rebre a prorrateig, segons el temps de treball.

CapíTOL 7
Salut laboral al centre de treball

Article 44
Prevenció de riscos laborals

Cal atenir-se en allò que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 
de riscos laborals i disposicions de desenvolupament. Amb independència del que 
estableix aquesta Llei les parts entenen que la salut és un dret fonamental i que cal 
treballar en pro que la salut al treball sigui un valor en si mateix. En la valoració de 
risc s’ha d’incloure l’evacuació del port en cas de temporal.

Article 45
Revisions mèdiques

Amb independència del que disposa la Llei ja esmentada en l’article 33, cada 
any tots els treballadors/ores tenen dret a una revisió mèdica a càrrec de la mútua 
que tinguin les empreses contractades. Aquesta revisió ha d’incloure com a mí·
nim (excepte quan el treballador/a s’hi negui explícitament), amb independència 
d’altres proves que pugui recomanar el personal mèdic de la mútua, les següents 
proves:

Estudi clínic anual.
Anàlisi d’orina.
Anàlisi de sang.
Examen i control de vista i oïda.
Prova cardiovascular.
Els facultatius de les mútues o el metge d’empresa poden indicar la realització 

d’altres proves no incloses en les relacions anteriors.
Per al personal que presti serveis en centres de treball en què existeixi especial 

toxicitat, contaminació o risc de contagi, les revisions han de ser semestrals.

Article 46
Dona embarassada

En aquells casos què per prescripció facultativa i per realitzar treballs que 
puguin suposar perill a la interrupció de l’embaràs o per a la mare i el fetus (tre·
balls amb productes o en ambients tòxics, penosos o perillosos), que lògicament 
s’han de resoldre a partir d’aquesta prescripció facultativa, les empreses han 
d’assignar a la dona embarassada els llocs de treball de menys esforç i perill, 
garantint-li després el lloc habitual, un cop es produeixi el part. Per allò que no 
es disposa en aquest article cal atenir-se amb el que estableix la Llei 39/1999 
de 5 de novembre que promou la conciliació de la vida familiar i laboral de les 
persones treballadores.

CapíTOL 8
Millores de caràcter social

Article 47
Complement per accident o malaltia:

En cas d’accident de treball i malaltia professional, les empreses han de 
complementar les prestacions econòmiques a què els treballadors/ores tenen 
dret fins al 100 % del salari real des del primer dia. Aquest pagament no re·
percuteix en les percepcions de les gratificacions extraordinàries que té dret 
el treballador/a.
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En cas de malaltia amb hospitalització, aquest complement del 100 % del salari 
real s’estén durant el període d’hospitalització i durant un període de la mateixa 
durada per a la recuperació.

En cas d’incapacitat temporal per malaltia comuna o malaltia de llarga durada, 
l’empresa ha de complementar fins al 100 % del salari a partir del dia 30 de la data 
que consti en el comunicat oficial de baixa i fins a la data que consti en el comunicat 
oficial d’alta, amb una durada màxima de 12 mesos.

En cas de baixa per maternitat s’ha de complementar les prestacions de la Seguretat 
Social fins al 100 % del salari real durant la totalitat de la baixa reglamentària.

En cas d’IT derivada d’avortament natural o per prescripció facultativa, l’empresa 
ha de complementar la prestació de la Seguretat Social fins al 100 % del salari real, 
des del 1r dia i fins als 30 dies següents.

Article 48
Prestació per invalidesa o mort

Si com a conseqüència d’accident laboral s’esdevé una situació d’invalidesa en el grau 
d’incapacitat permanent i absoluta per a tota classe de treball, l’empresa ha d’abonar al 
treballador/a la quantitat de 18.000 euros, d’una sola vegada. Si esdevé la mort, la quantitat 
a percebre és també de 9.000 euros. Tenen dret a aquesta percepció els beneficiaris de 
la persona accidentada o, en el seu defecte, la vídua i/o vidu o drethavent.

Consorci Port de Portbou ha de subscriure’s una pòlissa individual o col·lectiva, 
a elecció del Club, que garanteixi les quantitats esmentades en l’apartat anterior.

Article 49
Pla de pensions

La Direcció de l’empresa ha d’elaborar un sistema de plans de pensions per com·
plementar les prestacions públiques per jubilació dels treballadors/ores.

La conveniència dels diferents mitjans de complements de les pensions que puguin 
aplicar-se s’ha d’analitzar conjuntament amb la representació del personal, que ha 
d’emetre un informe no vinculant, que en cas de contravenció s’ha de fonamentar 
per la Junta Directiva.

Article 50
Assistència a consultori mèdic

quan el treballador/a requereixi assistència en un consultori mèdic en hores de 
jornada laboral, les empreses han de concedir permís, sense pèrdua de retribució. 
El permís ha de ser el necessari pel temps necessitat a l’efecte, amb justificació 
prèvia del volant facultatiu. Aquests permisos estan limitats a 8 hores al trimestre 
no acumulables.

Article 51
Jubilació parcial

Mentre sigui vigent el Reial decret 1131/2002, de 31 d’octubre, o norma d’estil 
similar que el substituís, tot treballador/a menor de 65 anys té dret a accedir a la 
jubilació parcial en els termes previstos en aquest reglament, quedant l’empresa 
obligada a acceptar·lo sempre que la jubilació es sol·liciti i obtingui al nivell màxim 
permès del 85 % de la jornada, en aquest cas l’empresa ha d’efectuar la contractació 
de personal prevista en la citada normativa.

CapíTOL 9
Contractació

Article 52
Contractes

Amb l’objectiu de dotar-nos d’un model de relacions laborals estable, que be·
neficiï tant les empreses com el personal, que contribueixi a la competitivitat de 
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les empreses, a la millora de l’ocupació i a la reducció de la temporalitat i rotació 
d’aquest, i a fi d’aconseguir que l’atenció al client sigui de la major qualitat i el més 
qualificada possible, es determina que els contractes han de ser preferentment fixos 
i indefinits. No obstant un cop que la plantilla necessària estigui coberta al 100 %, 
l’empresa pot veure’s en la necessitat de contractar personal per diferents causes. 
Arribat aquest moment, i sempre que es compleixin els requisits i condicions pre·
vistos a la legislació vigent.

Contractació eventual: La contractació eventual es regeix per la normativa vigent 
en cada moment.

Contractació a través d’empreses de posada a disposició.
Empreses de Treball temporal (ETT): Només s’han de contractar empreses de 

treball temporal en els següents casos:
Per cobrir baixes no previsibles.
quan l’empresa no pugui cobrir les places per les oficines de col·locació de 

l’Administració.
Empreses de serveis integrals o de serveis: no es permet contractar a personal 

d’empreses de serveis integrals o d’empreses de serveis per prestar serveis en règim 
de dependència, és a dir, dintre de l’àmbit d’organització i direcció de l’empresa 
d’exhibició. Aquestes contractacions es reserven a les tasques que, reunint un mínim 
de substantivat pròpia i autonomia, són susceptibles de segregació per ser explotades 
sota la coordinació i direcció d’entitats o gestors aliens a l’empresa.

Article 53
Treball per tercers

Las parts acorden prohibit als treballadors compresos dins l’àmbit funcional 
d’aquest Conveni, la realització de qualsevol treball o encàrrec de cap persona, física 
o jurídica, amb independència de la seva condició de client del Port de Portbou, que 
no fos l’empresa o contacte del Consorci Port de Portbou, dins la jornada habitual 
de treball.

Tampoc fora de la jornada laboral si l’activitat concorre en competència amb 
alguna de les activitats del port, excepte si la direcció del Consorci del Port de 
Portbou l’autoritzés de forma expressa.

CapíTOL 10
Codi de conducta laboral

El present acord sobre Codi de Conducta Laboral té per objecte el manteniment 
d’un ambient laboral respectuós amb la convivència normal, ordenació tècnica i 
organització de l’empresa, així com la garantia i defensa dels drets i legítims inte·
ressos de treballadors/ores i empresaris.

Article 54
Assetjament sexual i moral

L’assetjament sexual i moral en les relacions laborals és una conducta que pot 
comportar la vulneració dels drets fonamentals protegits per l’article 10.1, 14 i 
fonamentalment per l’article 18.1 de la Constitució espanyola.

Article 55
Expedient informatiu i sancionador

L’empresa vetlla per la consecució d’un ambient adequat en el treball, lliure de 
comportaments indesitjables de caràcter o connotació sexual o moral, i adopta les 
mesures adients a tal efecte entre d’altres, l’obertura d’expedient contradictori.

Amb independència de les accions legals que puguin interposar-se al respecte 
davant de qualsevol instància administrativa o judicial, la denúncia davant d’una 
persona de la Direcció dóna lloc a la immediata obertura d’expedient informatiu 
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per part de l’empresa, per la qual cosa s’articulen mesures oportunes a tal efecte, 
quedant l’empresa exonerada de la possible responsabilitat per vulneració de drets 
fonamentals.

Durant el procés que hauria d’estar substanciat en un termini màxim de 10 
dies- tots els actuants han de guardar una absoluta confidencialitat i reserva, perquè 
afecten directament la intimitat i l’honorabilitat de les persones.

La constatació de l’existència d’assetjament sexual o moral en el cas denunciat 
dóna lloc, entre altres mesures, a la imposició d’una sanció sempre que el subjecte 
actiu es trobi dins l’àmbit de direcció i organització de l’empresa.

Article 56
Graduació de les faltes

Tota falta comesa pels treballadors/ores s’ha de classificar en atenció a la seva 
transcendència o intenció en: faltes lleus, faltes greus o faltes molt greus.

Faltes lleus:
Les faltes de puntualitat injustificada superior a 20 minuts.
Reincidència en faltes de puntualitat injustificada inferior a 20 minuts en el 

termini d’una setmana.
Les de negligència o poca cura, sempre que no causi danys greus en els béns, o 

riscos per la integritat de les persones.
L’abandonament puntual injustificat del lloc del treball, sempre que no concorri 

en danys materials o riscos a les persones.
La desatenció i falta de correcció en el tracte amb el públic, sempre que no es 

causi greu perjudici a la imatge de l’entitat.
La utilització de vehicles, instal·lacions o estris propietat del Consorci Port de 

Portbou, per a fins particulars, excepte autorització expressa de la Direcció.
Faltes greus:
La falta injustificada d’assistència al treball.
Abandonar el treball sense el permís de l’empresari.
Falta de neteja personal exigida per l’empresa en l’establiment.
Simulació de malaltia o accident.
La circulació a més velocitat de la permesa en la zona portuària, amb qualsevol 

vehicle, sigui aquest o no propietat de l’empresa.
La no utilització del vestuari de l’empresa.
La competència deslleial.
Desobediència als superior que no impliqui gran perjudici en el treball.
Negligència o falta de cura en el servei que produeixi reclamació justificada del 

client.
No tenir gens de cura en la conservació del material o d’articles de l’establi·

ment.
Manca de respecte o consideració al públic.
Discussions molestes amb els companys/es davant del públic.
Reincidència en faltes lleus, encara que siguin de diferent naturalesa, dins d’un 

trimestre i si s’ha produït amonestació.
Faltes molt greus:
Embriaguesa durant el servei o fora del mateix, sempre que en aquest segon cas 

sigui habitual.
Falta de neteja personal que produeixi reiterades queixes dels clients.
Robatori, furt o malversació.
Maltractaments de paraula i obra, abús d’autoritat, falta de respecte i consideració 

als caps o als seus familiars, així com a companys/es, subordinats/ades i clients.
Blasfèmia habitual.
Agressions físiques, morals, així com assetjament moral o sexual.
Reincidència en faltes greus, encara que no siguin de diferent naturalesa, sempre 

que es facin en un període de 6 mesos.
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Article 57
Sancions

Les sancions màximes que poden imposar·se als que incorrin en alguna falta de 
les enumerades anteriorment són les següents:

Per falta lleu: Amonestació verbal. Amonestació escrita.
Per falta greu: Suspensió de treball i sou de 3 a 15 dies.
Per falta molt greu: Suspensió de treball i sou de 20 a 45 i/o acomiadament amb 

la pèrdua de tots els drets a l’empresa.

Article 58
Prescripció

Les faltes lleus prescriuen als 10 dies, les greus, als 20 dies, i les molt greus, als 60 
dies, a partir de la data en què l’empresa ha tingut coneixement de la seva comissió 
i, en tot cas, als 6 mesos d’haver-se comès.

CapíTOL 11
Varis

Article 59
Mediació i arbitratge

Les parts signants s’adhereixen als procediments de solució extrajudicial de 
conflictes laborals al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) d’àmbit de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya.

Article 60
Formació professional contínua

La Direcció del port de Portbou, juntament amb el comitè d’empresa, ha d’acordar 
la planificació de cursos de formació continuada (FORCEM) de manera que quedin 
recollides, de forma equitativa, les exigències de formació del personal.

La direcció del port de Portbou, juntament amb el representant legal dels treba·
lladors, han d’elaborar un pla de formació i reciclatge del personal, amb l’objectiu 
de millorar la capacitat personal i professional dels/de les treballadors/res.

Article 61
Delegats de personal i prevenció

Els delegats de personal i de prevenció han de disposar del temps indispensable 
mensual, en cas que la mútua els requereixi o en cas d’accident dins l’empresa, a 
més del que els correspon per ser membres del Comitè d’Empresa, sense disminu·
ció de la seva retribució habitual, per tal que puguin atendre els deures propis del 
compliment del seu mandat.

Article 62
Normes supletòries

En tot el que no queda establert en aquest conveni cal atenir·se a allò que disposa 
el Conveni col·lectiu del port de Portbou vigent a cada moment. Així mateix, es 
segueix el que preveu la legislació laboral vigent.

DISpOSICIÓ I

Si canviés la titularitat de la concessió administrativa d’explotació i gestió del 
Consorci Port de Portbou, els treballadors/es que estiguessin prestant servei en aquest 
centre, han de passar a estar adscrits a la nova concessionària del servei. S’han de 
respectar obligatòriament els contractes existents entre el treballador/a i l’anterior 
concessionària, així com tots els drets que se’n derivin, tals com categoria, salari, 
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etc. Així mateix, s’ha de mantenir la plena vigència del Conveni col·lectiu signat 
entre la representació legal dels treballadors i l’anterior entitat concessionària del 
servei. L’entitat concessionària sortint, ha d’acreditar l’antiguitat dels treballadors/es 
al referit centre de treball.

Taula salarial 2007

Categories professionals SBM CD CLT CN
Personal tècnic
Director/a 1.840,06 143,05
Cap de serveis 1.314,24 143,05
Resp. admin. i comptabilitat 1.477,20
Guardamolls 1.157,90 143,05 121,53
Contramestre 1.157,90 143,05 121,53

Personal administratiu
Oficial administratiu 1.157,90
Auxiliar administratiu  787,19

Personal especialista
Oficials 1a manteniment 1.057,90 143,05 121,53
Oficials 1a electricitat 1.057,90 143,05 121,53
Responsable zona tècnica 1.057,90 143,05 121,53

Personal auxiliar
Mariner 895,03 143,05 121,53 187,82
Auxiliar de manteniment 720,60  121,53

Auxiliar de mariner 720,60  121,53

(07.312.039)

*
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DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

ORDRE
IUE/466/2007, de 10 de desembre, per la qual es convoquen els Premis de la Ge-
neralitat de Catalunya a la Iniciativa Comercial i els Premis de la Generalitat de 
Catalunya als Establiments Comercials Centenaris.

Els Premis de la Generalitat de Catalunya a la Iniciativa Comercial es convoquen 
per novena vegada i tenen per objectiu donar reconeixement a les iniciatives més 
innovadores del comerç urbà de proximitat.

D’altra banda, s’escau donar un tractament diferenciat als premis als establiments 
comercials amb més de cent anys d’antiguitat, atès que el seu objectiu específic és el 
reconeixement d’una trajectòria de servei i atenció al públic, mitjançant l’adaptació 
contínua a l’evolució de les necessitats dels ciutadans.

En conseqüència, a proposta de la directora general de Comerç, i en ús de les 
atribucions legals que m’han estat conferides,

ORDENO:

Article 1
Es convoca la novena edició dels Premis de la Generalitat de Catalunya a la 

Iniciativa Comercial i s’aproven les bases que regulen la seva concessió, les quals 
figuren a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 2
Es convoquen els Premis de la Generalitat de Catalunya als establiments comer·

cials centenaris i s’aproven les bases que regulen la seva concessió, les quals figuren 
a l’annex 2 d’aquesta Ordre.

Article 3
Per a la convocatòria de 2007 el termini de presentació de sol·licituds dels Premis a 

la Iniciativa Comercial i dels Premis als Establiments Comercials Centenaris s’inicia 
l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre i finalitza el 5 de febrer de 2008.

DISpOSICIÓ FINaL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 de desembre de 2007

JOSEp hUgUET I BIOSCa

Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

aNNEx 1

Bases que regulen la novena edició dels Premis de la Generalitat de Catalunya a 
la Iniciativa Comercial.

1. Objectiu
L’objectiu de la novena edició dels Premis a la Iniciativa Comercial és el de 

distingir les persones físiques i jurídiques domiciliades a Catalunya que, en el 
transcurs de l’any 2007, hagin destacat per les seves tasques de millora en la 
gestió del sector de la distribució minorista, particularment del comerç urbà 
de proximitat.
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2. Candidatures
Poden ser candidates a aquests premis les petites i mitjanes empreses amb domicili 

a Catalunya que desenvolupin, individualment o en cooperació, la seva activitat en 
l’àmbit del comerç com a detallistes, fabricants o intermediaris, i també les entitats 
que les representin a nivell territorial o sectorial.

També poden ser candidats per a les categories de millora de l’espai urbà i de 
remodelació de mercats, els ajuntaments i altres ens locals. A més a més, per a la 
categoria de remodelació de mercats s’hi poden acollir, també, els gestors del ser·
vei corresponent o les entitats o associacions de comerciants del mercat municipal 
designades per l’ens gestor per a executar l’actuació.

Es defineixen com a empreses petites i mitjanes (pimes), a efectes d’aquesta convo·
catòria, aquelles que tenen fins a un màxim de 250 treballadors/es, un volum de negoci 
màxim de 50 milions d’euros, o amb un balanç general anual no superior a 43 milions 
d’euros, i no estan participades en més del 25% del seu capital o dels seus drets de vot 
per altres que no reuneixin els requisits anteriors, excepte que siguin societats públiques 
de participació, societats de capital risc o inversors institucionals, sempre que aquests 
no exerceixin individualment o conjuntament, cap control sobre l’empresa.

3. Categories
S’estableixen les cinc categories de premis següents:
a) A projectes d’innovació, expansió i millora de la competitivitat, desenvolupats 

per petites i mitjanes empreses individuals.
b) A projectes d’innovació, expansió i millora de la competitivitat, desenvolupats 

per agrupacions de petites i mitjanes empreses o per entitats de representació d’un 
sector comercial.

c) A projectes de dinamització d’un col·lectiu territorial de comerciants, desen·
volupats per entitats representatives del sector, que es diferenciaran en tres apartats 
segons la magnitud del col·lectiu territorial (centres comercials urbans/eixos co·
mercials urbans subcentres/subeixos comercials poblacions petites).

d) A projectes de millora de l’espai urbà, desenvolupats per ajuntaments o altres 
ens locals.

e) A projectes de remodelació i dinamització de mercats municipals, desenvo·
lupats per ajuntaments o altres tipus de corporacions locals, així com pels gestors 
del servei corresponent o les entitats o associacions de comerciants del mercat 
municipal designades per l’ens gestor per executar l’actuació.

4. Premis
4.1 Els premis de les cinc categories consistiran en uns guardons en els quals 

figurarà la inscripció següent: Premi de la Generalitat de Catalunya a la Iniciativa 
Comercial, amb indicació de la data de la concessió i del nom de l’entitat guardo·
nada.

4.2 Quan el jurat consideri que en una categoria concorren mèrits equiparables 
en més d’una candidatura, podrà proposar al conseller d’Innovació Universitats i 
Empresa que atorgui el premi a totes elles ex aequo fins a un màxim de tres guar·
donats per categoria.

4.3 Igualment, el jurat podrà proposar al conseller d’Innovació, Universitats 
i Empresa que acordi la concessió de diplomes amb mencions especials a les que 
reuneixin mèrits extraordinaris.

4.4 El Jurat també podrà proposar que els premis es declarin deserts quan 
consideri que no hi ha cap candidatura que reuneixi els mèrits suficients.

5. Criteris de selecció
En la valoració dels mèrits es tindrà en compte, d’acord amb la respectiva inci·

dència per a cada categoria:

Categoria A i B:
La definició i posada en pràctica d’una estratègia de millora de l’eficiència i la 

rendibilitat de l’empresa detallista.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.2007 53831

Disposicions

La innovació del model de negoci detallista basada en la intel·ligència de mercat 
i la creativitat.

L’estratègia de creació i posicionament d’una marca de canal diferenciada.
L’estratègia d’expansió i localització dels establiments en eixos comercials urbans 

amb funció prioritària de comerç de proximitat.
La definició i implantació de sistemes de qualitat en l’organització i la producció 

de serveis de l’empresa detallista.
La implantació i desenvolupament d’un projecte innovador en l’àmbit de les noves 

tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC).

Categoria C:
El grau de desenvolupament d’una determinada zona mesurada en funció d’unes 

característiques basades en la integració de determinades funcions comercials: 
utilització de marca comuna, polítiques d’identificació, senyalització, promoció i 
comunicació, fidelització i serveis als consumidors.

El disseny d’una marca comercial comuna a un conjunt de comerciants, el seu 
pla de senyalització i comunicació i la notorietat pública que assoleixi.

La millora en l’aprovisionament, la logística o els serveis al client d’un conjunt 
integrat de comerciants.

La tasca difusora dels avantatges de l’associacionisme empresarial i la contribució 
a la cohesió d’un col·lectiu de comerciants.

Categoria D:
La millora de l’urbanisme comercial en els projectes de millora de l’espai urbà 

(l’accessibilitat, vianalització, ampliació de voreres, creació i regulació de l’oferta 
d’aparcament, mobiliari urbà...) d’acord amb el seu grau de continuïtat, concentració 
i complementarietat de l’oferta comercial.

Categoria E:
La transformació de la funció comercial del mercat municipal, la definició de 

polítiques de servei al consumidor final de l’equipament (horari, mix comercial 
d’oferta, serveis de repartiment a domicili...), així com l’aplicació de nous mo·
dels de gestió, per aquells projectes de la categoria de remodelació del mercat 
municipal.

6. Jurat
6.1 El jurat encarregat de la selecció de les entitats candidates i d’elaborar la 

proposta de les entitats guardonades estarà presidit per la directora general de 
Comerç i el compondran el subdirector general de Desenvolupament Comercial 
i Artesania, que en farà les funcions de secretari i una persona representant de 
cada una de les següents entitats representatives del sector comercial i del mon 
municipal:

1 persona representant de la Federació de Municipis de Catalunya.
1 persona representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
1 persona representant de la Confederació de Comerç de Catalunya.
1 persona representant de l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Ca-

talunya.
1 persona representant de l’Associació Pimec Comerç.
1 persona representant del Consell de Cambres de Catalunya.
1 persona representant de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Ca-

talunya.
1 persona representant de l’Associació de Consumidors de la Província de 

Barcelona.
fins a un màxim de 4 persones representants per designació del president del 

jurat.
6.2 No podran ser membres del jurat les persones representants de les entitats 

que optin als premis.
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7. Atorgament
Els premis s’atorgaran per resolució del conseller d’Innovació, Universitats i 

Empresa a proposta del jurat i es lliuraran a les entitats guardonades en un acte 
públic.

8. Procediment per concursar
8.1 Les entitats candidates que optin als premis presentaran una sol·licitud 

normalitzada d’acord amb el model que podran obtenir a través d’internet a la web 
de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.net) a la web de la Direcció 
General de Comerç (http://www.gencat.net/diue), a la seu de la Direcció General 
esmentada (passeig de Gràcia, 112, 2a planta, telèfon 93.484.99.99) o als serveis 
territorials del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa a Girona, Lleida, 
Tarragona i Terres de l’Ebre.

8.2 El jurat podrà suggerir la presentació de candidatures a qui consideri que 
reuneix mèrits destacables.

9. Documentació
La sol·licitud ha de completar-se amb la documentació següent:
a) Identificació de l’entitat sol·licitant: les persones físiques, mitjançant fotocòpia 

del DNI. Les persones jurídiques, mitjançant fotocòpia del NIF, de l’escriptura 
de constitució o dels estatuts inscrits en els registres corresponents, i del DNI i 
els poders de la persona que sigui representant legal de l’entitat sol·licitant. Per 
als ens locals, cal aportar fotocòpia del NIF i l’acreditació de la persona que sigui 
representant legal.

En el cas que la persona sol·licitant hagi participat en altres convocatòries només 
haurà d’aportar aquesta documentació en el cas que hi hagi hagut variacions.

b) Identificació de l’activitat: amb indicació del sector d’activitat que es des·
envolupa, el volum de negoci i nombre de treballadors. Si es tracta d’una entitat 
representativa d’un col·lectiu de comerciants, amb indicació dels objectius, la relació 
d’afiliats i l’àmbit territorial o sectorial que representa.

c) Breu memòria descriptiva dels objectius assolits de millora en la gestió co·
mercial, amb indicadors qualitatius i quantitatius.

d) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social i certificació de no tenir contret cap deute per 
cap concepte amb la Generalitat de Catalunya.

e) La Direcció General de Comerç podrà demanar altra informació complemen·
tària que consideri oportuna per tal de valorar els mèrits de la persona sol·licitant.

10 Confidencialitat
Les dades aportades per les persones sol·licitants seran considerades confidencials 

i no seran divulgades sense la seva autorització prèvia.

aNNEx 2

Bases que regulen els Premis de la Generalitat de Catalunya als Establiments 
Comercials Centenaris

1. Objectiu
L’objectiu dels premis de la Generalitat de Catalunya als Establiments Comercials 

Centenaris és distingir els establiments comercials que al llarg de més de cent anys 
han ofert ininterrompudament un servei de qualitat i personalitzat als seus clients, 
tot adaptant-se als canvis en les necessitats de compra de la ciutadania que s’han 
anat produint al llarg de la seva trajectòria professional centenària.

2. Candidatures
Poden ser candidates a aquests premis les petites empreses de venda al detall o de 

prestació de serveis comercials al consumidor final que siguin titulars d’establiments 
oberts al públic durant cent o més anys.
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Es defineixen com a petites empreses, a efectes d’aquesta convocatòria, aquelles 
que tenen fins a un màxim de 50 treballadors, un volum anual de negoci o balanç 
consolidat que no superi els 10 milions d’euros i que no estiguin participades amb 
més del 25% del seu capital o dels seus drets de vot per altres que no reuneixin 
els requisits anteriors, llevat que es tracti de societats públiques de participació, 
societats de capital risc o inversors institucionals.

3. Premis
3.1 Els premis consistiran en uns guardons als quals figurarà la inscripció 

següent: Premi de la Generalitat de Catalunya als Establiments Comercials Cen·
tenaris, amb indicació del nom de l’establiment guardonat, i de l’any d’obertura i 
del de concessió del guardó.

3.2 El jurat, quan ho consideri oportú, podrà proposar al conseller d’Innovació, 
Universitats i Empresa que acordi l’atorgament del premi ex aequo a tots aquells 
establiments que hagin acreditat de forma indubtable la seva condició de centenaris, 
amb la facultat d’excloure’n, si s’escau, els casos excepcionals en què es consideri 
que l’establiment no ha adaptat suficientment les seves instal·lacions, la seva gestió 
o la seva oferta a l’evolució de la demanda.

4. Jurat
4.1 El jurat encarregat de la selecció dels candidats i d’elaborar la proposta dels 

guardonats estarà presidit per la directora general de Comerç i el compondran el 
subdirector general de Desenvolupament Comercial i Artesania, que en farà les 
funcions de secretari i una persona representant de cada una de les següents entitats 
representatives del sector comercial i del món municipal:

1 persona representant de la Federació de Municipis de Catalunya.
1 persona representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
1 persona representant de la Confederació de Comerç de Catalunya.
1 persona representant de l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de 

Catalunya.
1 persona representant de l’Associació Pimec Comerç.
1 persona representant del Consell de Cambres de Catalunya.
1 persona representant de l’Organització de Consumidors i Usuaris de 

Catalunya.
1 persona representant de l’Associació de Consumidors de la Província de 

Barcelona.
fins a un màxim de 4 persones representants per designació del president del 

jurat.

5. Atorgament
Els premis s’atorgaran per resolució del conseller d’Innovació, Universitats i 

Empresa, a proposta del jurat, i es lliuraran a les empreses guardonades en un acte 
públic.

6. Procediment per concursar
6.1 Els candidats que optin als premis presentaran una sol·licitud normalitzada 

d’acord amb el model que podran obtenir a través d’internet a la web de la Generalitat 
de Catalunya (http://www.gencat.net), a la web de la Direcció General de Comerç 
(http://www.gencat.net/diue), a la seu de la Direcció General esmentada (passeig de 
Gràcia, 112, 2a planta, telèfon 93.484.99.99) o als serveis territorials del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa a Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre.

6.2 El jurat podrà suggerir la presentació de candidatures a qui consideri que 
reuneix mèrits destacables.

7. Documentació
La sol·licitud ha de completar-se amb la documentació següent:
a) Identificació de la persona sol·licitant: les persones físiques, mitjançant fotocòpia 

del DNI. Les persones jurídiques, mitjançant fotocòpia del NIF, de l’escriptura de 
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constitució inscrita al registre corresponent, i del DNI i els poders del representant 
legal de l’entitat sol·licitant.

b) Identificació de l’activitat, amb indicació del sector d’activitat que es desen·
volupa, el volum de negoci i el nombre de treballadors.

c) Acreditació indubtable, per qualsevol mitjà possible, de la condició de cen·
tenari de l’establiment.

d) Breu memòria descriptiva de la trajectòria de l’establiment amb referència als 
seus titulars al llarg del temps.

e) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social i de no tenir contret cap deute, per cap concepte, 
amb la Generalitat de Catalunya.

f) La Direcció General de Comerç podrà demanar la informació complementària 
que consideri oportuna per tal de valorar els mèrits del candidat.

8. Confidencialitat
Les dades aportades per les persones sol·licitants seran considerades confidencials 

i no seran divulgades sense la seva autorització prèvia.

(07.341.015)
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ORDRE
IUE/467/2007, de 10 de desembre, de modificació de l’Ordre IUE/301/2007, de 9 
d’agost, per la qual es modifica l’Ordre IUE/189/2007, de 29 de maig, de convoca-
tòria per a la concessió d’incentius en l’àmbit del Pla de desenvolupament turístic, 
i es convoquen nous incentius.

En data 16 de juliol va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per 
concórrer als ajuts definits ens els set primers programes o línies previstes en el 
PLADETUR. Un cop recollida, sistematitzada, analitzada i avançada la trami·
tació administrativa de les sol·licituds adreçades a aquest Programa resulten uns 
requeriments de dotació econòmica per a cada línia d’ajut concreta diferents a les 
previstes en un inici. L’eficàcia en l’assoliment dels objectius perseguits pel pla 
de desenvolupament turístic, així com l’actuació administrativa sota els criteris 
d’eficiència, han aconsellat donar lloc a una redistribució de quanties entre les 
partides pressupostàries adscrites a cada línia o línies d’ajut concretes convocades 
mitjançant l’Ordre IUE/189/2007, de 29 de maig, de convocatòria per a la concessió 
d’incentius en l’àmbit del Pla de desenvolupament turístic.

Així mateix, en data 1 d’octubre va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds 
per concórrer als ajuts definits ens els tres darrers programes o línies previstes en 
el PLADETUR (P-8, P-9). Un cop recollida, sistematitzada, analitzada i avançada 
la tramitació administrativa de les sol·licituds adreçades a aquest Programa resulta 
que les quantitats totals superen amb escreix les necessitats econòmiques requerides 
per satisfer la demanda d’incentius formulada.

Per contra, les quantitats assignades en la partida IU02D/770430300/6520 per 
a transferències de capital a empreses turístiques i reservades en quantitat de 
4.067.000 euros no pot atendre la quantitat econòmica requerida per l’elevat nombre 
de sol·licituds d’accés als ajuts per a actuacions d’inversió en establiments turístics 
en tràmit. Per aquest motiu, els recursos sobrants en les restants partides s’han 
transferit a la partida IU02D/770430300/6520.

Finalment, la partida pressupostària IU02D/482000100/6520, d’adscripció de les 
ajudes a institucions sense ànim de lucre altres que les fundacions, requereix un 
increment de reserva econòmica. Així mateix, atesa la concurrència de fundacions 
a l’atorgament de les ajudes previstes en aquest Programa 10, necessitem assignar 
i reservar-hi la quantitat de 6.000 euros, disponible en la partida pressupostària 
IU02D/481000100/6520.

Per tot això,

ORDENO:

1. Es modifica l’apartat “1.1 Pressupost” de l’annex 1 de l’Ordre IUE/189/2007, 
de 29 de maig, sobre la convocatòria per a la concessió d’incentius en l’àmbit del Pla 
de desenvolupament turístic, referent a les partides del pressupost del Departament a 
càrrec dels incentius de la convocatòria del PLADETUR, incrementades al seu torn 
amb les quantitats assignades a l’efecte per l’Ordre IUE/301/2007, de 9 d’agost, per 
la qual es modifica l’Ordre IUE/189/2007, de 29 de maig, de convocatòria per a la 
concessió d’incentius en l’àmbit del Pla de desenvolupament turístic, i es convoquen 
nous incentius, en el sentit que segueix:

“La dotació econòmica dels incentius de la convocatòria corresponent a l’Ordre 
IUE/189/2007, de 29 de maig, sobre la convocatòria per a la concessió d’incentius en 
l’àmbit del Pla de desenvolupament turístic aniran a càrrec de les partides següents 
IU02D/460430000/6520 (bases específiques del programa 6, amb una quantitat 
màxima prevista de 600.000 euros; IU02D/760430000/6520 (bases específiques 
de programes 5 a 7, amb una quantitat màxima prevista de 3.300.000 euros); 
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IU02D/770430300/6520 (bases específiques de programa 1 a 4, amb una quantitat 
màxima prevista de 5.215.971,59 euros). Totes aquestes partides corresponen al 
pressupost de la Secretaria de Comerç i Turisme, en una quantitat màxima prevista 
de 9.115.971,59 euros.”

2. Modificar l’apartat “1.1 Pressupost” de l’annex 1 de l’Ordre IUE/301/2007, 
de 9 d’agost, per la qual es modifica l’Ordre IUE/189/2007, de 29 de maig, de 
convocatòria per a la concessió d’incentius en l’àmbit del Pla de desenvolupament 
turístic, i es convoquen nous incentius, en el sentit que segueix:

“La dotació econòmica dels incentius objecte d’aquesta convocatòria aniran a càrrec 
de les partides següents IU02D/470430000/6520 (bases específiques del programa 
8, 9 i 10, per a empreses privades, amb una quantitat màxima prevista de 150.000 
euros); IU02D/482000100/6520 (base de programa 10, per a entitats sense ànim de 
lucre, amb una quantitat màxima prevista de 36.000 euros) i IU02D/481000100/6520 
(base de programa 10, per a fundacions, amb una quantitat màxima prevista de 6.000 
euros). Aquestes partides corresponen al pressupost de la Secretaria de Comerç i 
Turisme, tot resultant una quantitat màxima adscrita als programes 8, 9 i 10 del Pla 
de desenvolupament turístic de 192.000 euros.”

DISpOSICIÓ FINaL

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 de desembre de 2007

JOSEp hUgUET I BIOSCa

Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

(07.345.045)
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ORDRE
IUE/468/2007, de 4 de desembre, per la qual es crea una borsa de dissenyadors/es 
de moda i s’estableix el procediment per formar-ne part.

En el marc del Pla de dinamització de la moda catalana 2007-2010 presentat al 
Govern en sessió de data 22 de maig de 2007 i que té com a objectiu el foment, la 
promoció i la internacionalització de la moda i el disseny a Catalunya, el foment 
del talent emergent i el posicionament de Barcelona com un referent del disseny 
independent, la Generalitat de Catalunya té previstes diverses actuacions.

Per tal de poder seleccionar els dissenyadors/es i les marques que podran gaudir 
de les diferents actuacions es crearà una borsa de dissenyadors/es empresaris o 
autònoms, amb interès en participar i ésser beneficiaris d’una o vàries de les actu·
acions que es faran en el marc del Pla de dinamització de la moda catalana 2007·
2010 i que estiguin establerts a Catalunya. Les diferents accions previstes estan 
descrites en el Pla de dinamització de la moda catalana (2007-2010), amb exclusió 
a la de les actuacions relatives a participació en fires internacionals, i participació 
en passarel·les internacionals, participació en showrooms internacionals i obertura 
de punts de venda col·lectius a l’estranger.

Amb l’objectiu de constituir l’esmentada borsa de dissenyadors/es de moda i definir 
el corresponent procés de selecció dels seus futurs integrants; vista la normativa 
vigent i en virtut de les atribucions legals que m’han estat conferides,

ORDENO:

Article 1
Objectiu

1.1 Es crea la borsa de dissenyadors/es de moda establerts a Catalunya en el 
marc del Pla de dinamització de la moda catalana 2007-2010.

1.2 Convocar els dissenyadors/es de moda, empresaris o autònoms, amb interès en 
participar i ésser beneficiaris d’una o vàries de les actuacions que es faran en el marc del 
Pla de dinamització de la moda catalana 2007 - 2010 i que estiguin establerts a Catalunya, 
per tal que presentin la seva sol·licitud per entrar a l’esmentada borsa de dissenyadors/es i 
marques de moda. La possibilitat d’ésser persona beneficiària de les actuacions previstes 
al Pla s’haurà de subjectar a la legislació aplicable en matèria de subvencions i, per tant, 
caldrà la participació en la corresponent convocatòria pública.

1.3 S’exclouen de l’objecte de l’Ordre les actuacions referents a participació 
en fires internacionals, participació en passarel·les internacionals, participació en 
showrooms internacionals i obertura de punts de venda col·lectius a l’estranger.

Article 2
Requisits dels candidats/es

Per ser admesos/es els/les aspirants hauran de posseir els requisits següents:
a) Ésser dissenyadors/es de moda, empresaris o autònoms.
b) Estar establerts a Catalunya.
c) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries.
d) Venir exercint l’activitat de disseny de moda per un període inferior a dotze 

anys.
e) Facturar anualment menys de 3 milions d’euros.
Els aspirants que no reuneixin aquests requisits no seran admesos.

Article 3
Sol·licituds

1. Les sol·licituds s’hauran de presentar en el format que facilita la Secretaria de 
Comerç i Turisme. Els formularis i la descripció de la documentació requerida es 
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poden demanar directament a la seu de la Secretaria de Comerç i Turisme, pg. de 
Gràcia, 94, de Barcelona, o bé mitjançant el correu electrònic moda@gencat.net.

2. Documentació a presentar juntament amb la sol·licitud:
a) Declaració d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
b) Declaració d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb 

la Seguretat Social.
c) En el cas que la persona titular de l’activitat sigui una persona jurídica, de·

claració conforme disposa de l’escriptura de constitució de la societat i poders del 
sol·licitant pel supòsit que no es dedueixen clarament de l’escriptura social.

d) En el cas que la persona titular de l’activitat sigui una persona física, declaració 
del seu número de DNI.

e) Declaració d’estar donat/ada d’alta en l’epígraf de l’impost d’activitats eco·
nòmiques corresponent a la seva activitat professional per un termini inferior a 
dotze anys.

f) Declaració conforme factura anualment menys de 3 milions d’euros.
3. La Secretaria de Comerç i Turisme farà les actuacions que consideri oportunes 

per tal de comprovar la veracitat de les dades que la persona sol·licitant ha d’aportar 
d’acord amb l’apartat 2 d’aquest article.

Article 4
Lloc i termini de presentació

1. Les sol·licituds s’adreçaran a la Secretaria de Comerç i Turisme, passeig de 
Gràcia, 94, 08008 Barcelona. Les sol·licituds es poden presentar per qualsevol dels 
mitjans que estableix a l’efecte l’article 38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de rè·
gim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

2. El termini màxim per presentar les sol·licituds és de quinze dies, a comptar 
des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre en el DOGC.

Article 5
Accés a la borsa de dissenyadors/es de moda

1. La Secretaria de Comerç i Turisme comprovarà que les persones sol·licitants 
compleixin els requisits establerts en l’article 2 de la present Ordre. No s’inclouran 
en la borsa de dissenyadors/es les sol·licituds de les persones aspirants que no 
compleixin els requisits de l’article esmentat.

2. El termini màxim per dictar i notificar la resolució per la qual s’admeti o 
s’inadmeti la integració a la borsa de dissenyadors/es constituïda mitjançant la 
present Ordre serà d’un mes, a comptar des de la data d’acabament del termini de 
presentació de les sol·licituds que estableix l’article 4.2. La resolució serà dictada 
per la persona titular de la Secretaria de Comerç i Turisme i contra ella es podrà 
interposar recurs d’alçada, davant el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, 
en el termini màxim d’un mes, a comptar des de l’endemà de la seva notificació.

DISpOSICIÓ FINaL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 4 de desembre de 2007

JOSEp hUgUET I BIOSCa

Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

(07.339.057)

*
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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
MAH/3709/2007, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts 
per a la clausura total o parcial de dipòsits controlats per a residus municipals de 
titularitat pública i de punts d’abocament incontrolat de residus de la construcció, 
i se’n publiquen les bases.

Per complir les previsions de cooperació econòmica de la Generalitat de Catalunya 
amb els ens locals de Catalunya en les inversions en obres i serveis de la seva com·
petència sobre gestió dels residus municipals, i atès el que disposen la Llei 6/1993, 
de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de 
juny; el Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, 
modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, i el Decret 245/1993, de 14 de setembre, 
d’aprovació dels Estatuts de l’Agència de Residus de Catalunya;

Vist el capítol IX del 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 bàsics de 
la Llei de l’Estat 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, 
de 17 de novembre, general de subvencions;

Atès el que estableix el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 
aprovat per l’Agència de Residus de Catalunya (2001-2006); i la revisió del PRO·
GREMIC, aprovada al Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya 
en la sessió número 86 celebrada en data 29 de maig de 2006;

Atès el que disposen l’article 93.c) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desem·
bre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
que preveu els òrgans competents per atorgar subvencions, i l’article 60 de la 
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, que atribueix al gerent de 
l’Agència de Residus de Catalunya la facultat d’executar els acords del Consell 
de Direcció;

Atès el que disposa el contracte programa aprovat pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya el 25 de juliol de 2006, i signat el 10 d’agost de 2006 entre la Generalitat 
de Catalunya i l’Agència de Residus de Catalunya;

Atès l’Acord del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya adoptat 
en data 19 de novembre de 2007;

Atès el que disposa la Llei 13/1989, 14 de desembre, d’organització, procediment 
i règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya, amb els informes 
previs jurídic i tècnic;

Atès el certificat de disponibilitat pressupostària emès per l’Agència de Residus 
de Catalunya,

RESOLC:

—1 Fer pública la convocatòria d’ajuts per a l’any 2008 destinats als ens locals 
de Catalunya per a la clausura total o parcial de dipòsits controlats per a residus 
municipals de titularitat pública i de punts d’abocament incontrolat de residus de 
la construcció. Aquesta convocatòria es regeix per les bases que es publiquen a 
l’annex d’aquesta Resolució.

—2 El termini per presentar sol·licituds a aquesta convocatòria serà de dos mesos, 
comptadors des de la data de publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.
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—3 L’import que s’assigna a la convocatòria per a l’any 2008 és de quatre milions 
(4.000.000,00) d’euros, i s’aplicaran a la partida 760.00.01 amb càrrec als pressupostos 
de l’Agència de Residus de Catalunya per als anys 2008-2009-2010.

Aquest import es podrà redistribuir en funció de les sol·licituds presentades i 
prèvia modificació de l’import de les partides pressupostàries corresponents per 
part de l’Agència de Residus de Catalunya.

L’assignació pressupostària d’aquesta convocatòria podrà ser objecte d’am·
pliació d’acord amb la normativa aplicable i segons la disponibilitat pressu·
postària.

L’Agència de Residus de Catalunya podrà aplicar els fons no emprats en aquesta 
convocatòria a d’altres convocatòries promogudes per l’Agència de Residus de 
Catalunya en el 2008.

Barcelona, 20 de novembre de 2007

gENOVEVa CaTaLà I BOSCh

Gerent

aNNEx

Bases

—1 Objecte i beneficiaris
1.1 Aquests ajuts tenen per objecte la clausura i la revegetació de dipòsits con·

trolats de residus municipals de titularitat pública i de punts d’abocament incontrolat 
de residus de la construcció, amb les mesures correctores adients per eliminar els 
impactes ambientals ocasionats, i comprenen la redacció del projecte, l’execució i 
la direcció de l’obra.

1.2 Són beneficiaris dels ajuts previstos en aquesta convocatòria els ens locals 
de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, 
mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions).

—2 Termini d’execució de l’activitat objecte de la subvenció
El termini d’execució de l’activitat per a les subvencions dineràries serà de 24 

mesos, comptadors des de la data de la resolució d’atorgament; per a les subvencions 
en espècie s’estableix com a data màxima 31 de desembre de 2010.

—3 Documentació que s’ha de presentar
3.1 Sol·licitud adreçada a la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, de·

gudament signada pel representant legal de l’entitat sol·licitant.
3.2 Amb la sol·licitud anteriorment esmentada caldrà acompanyar:
a) Certificat del secretari de la corporació on, concretament, es manifesti:
1. La voluntat de l’ens local de concórrer a la convocatòria de conformitat amb 

l’acord de l’òrgan competent.
2. La quantia de la subvenció que se sol·licita, d’acord amb els criteris que esta·

bleixen les bases d’aquesta convocatòria.
3. L’aprovació del document tècnic que s’indica al punt d) del present apartat 

de les bases.
4. El compromís de l’ens local afectat d’aprovar el projecte quan li sigui lliurat 

per l’Agència de Residus de Catalunya, cas que li sigui atorgada la subvenció per 
a l’execució de les obres.

5. La declaració expressa que la gestió de l’abocador s’ha dut a terme per l’ens 
local o que es tracta de punts incontrolats dispersos.

6. La declaració expressa de l’ens local beneficiari de la subvenció, cas que li sigui 
atorgada, d’assumpció de totes les incidències que esdevinguin amb posterioritat a 
la finalització de les obres de clausura i revegetació.
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7. La declaració expressa que la gestió dels residus municipals voluminosos, 
i els enderrocs i altres residus de la construcció, es destini a una planta de gestió 
controlada i degudament legalitzada.

8. La declaració expressa que el sòl en el qual s’ha de portar a terme l’actuació 
és de titularitat pública o bé que l’ens local n’és posseïdor.

9. La declaració expressa que l’ens local no es troba en cap de les circumstàncies 
d’incompatibilitat previstes a l’article 13, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.

10. Compromís de finançar la part del pressupost que no cobreixi la subvenció 
atorgada, cas de ser beneficiari d’una subvenció dinerària que no cobreixi el total 
de l’actuació.

11. que compleix amb els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la 
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

12. que es donarà compliment, si s’escau, a l’establert a la Llei de contractes de 
les administracions públiques.

13. Els ens locals amb un nombre de 50 treballadors o més han de presentar una 
declaració del compliment de l’obligació que estableix l’article 38.1 de la Llei 13/1982, 
de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, de donar ocupació almenys a un 
2% de treballadors disminuïts sobre el nombre total de treballadors de l’entitat, o 
de l’aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el 
Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 264/2000, de 24 de juliol. En cas 
contrari, caldrà la declaració conforme tenen un nombre inferior a 50 treballadors 
o no en tenen.

14. que les dades contingudes en la sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta 
són certes.

b) Fotocòpia compulsada del NIF del sol·licitant, document acreditatiu del 
poder amb que actua el representant del sol·licitant; a aquests efectes serà vàlida 
la certificació del nomenament que acrediti la vigència del seu càrrec, i fotocòpia 
compulsada del seu DNI.

c) L’ens local ha d’aportar l’ordenança municipal per a la gestió dels enderrocs i 
altres residus de la construcció aprovada. Cas de no tenir-la aprovada, cal aportar, 
amb la sol·licitud, l’aprovació inicial d’aquesta; l’aprovació definitiva de l’ordenança 
municipal s’haurà de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya durant els tres 
mesos següents a la data de notificació de l’atorgament de la subvenció a l’Agència 
de Residus de Catalunya.

d) Avantprojecte que defineixi i valori les actuacions objecte de la sol·licitud. 
Cal especificar amb claredat la localització (plànol), l’accés, el dimensionament, la 
morfologia de l’abocament, la tipologia de residus abocats, la proximitat a cursos 
d’aigua i altres aspectes d’interès. Definir els treballs de clausura a realitzar. Pre·
sentar un pressupost desglossat de les actuacions sol·licitades, diferenciant entre 
(1) el pressupost de l’obra i el projecte, i (2) el pressupost per a la direcció de les 
obres i la coordinació de la seguretat i salut. El pressupost inclourà les despeses 
generals (13%), el benefici industrial (6%) i l’IVA (16%). Aportar fotografies de 
l’estat actual. Cas que la sol·licitud prevegi diverses actuacions, aquestes s’han 
d’indicar i delimitar clarament.

e) Nomenament d’un tècnic de contacte responsable del projecte.
f) Declaració de l’existència d’altres subvencions o ajuts públics i/o privats sol-

licitats per al projecte, amb indicació de la quantia sol·licitada, el percentatge que 
suposa del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb 
càrrec a quina entitat pública o privada s’ha sol·licitat. En cas de no haver sol·licitat 
altres ajuts o subvencions caldrà declarar aquest fet.

3.3 D’acord amb el previst a l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, no serà necessari presentar els documents indicats als apartats 3.2.b) i c) 
quan el sol·licitant ja els hagués presentat anteriorment a l’Agència de Residus de 
Catalunya, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva pre·
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sentació i que no hagin experimentat cap modificació. En aquest cas, el sol·licitant 
ha de presentar una declaració conforme no hi ha hagut modificacions, indicant la 
data i l’òrgan o dependència on es van presentar els documents i, si es coneix, el 
procediment a què feien referència.

En el supòsit que, per causes alienes a la seva actuació, l’Agència de Residus de 
Catalunya no pugui aconseguir els documents haurà de requerir al sol·licitant per 
tal que els aporti en el termini de 10 dies.

La presentació i signatura de la sol·licitud comporta la plena acceptació i submissió 
d’aquestes bases així com l’autorització a l’Agència de Residus de Catalunya per 
tal que pugui obtenir directament els certificats d’acreditació del compliment de 
les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat per via telemàtica i, si 
s’escau, de les obligacions amb la Seguretat Social, d’acord amb l’article 24 de la 
Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

De la documentació esmentada anteriorment s’ha de presentar l’original o una 
còpia degudament compulsada. L’Agència de Residus de Catalunya podrà efectuar 
la compulsa d’aquests documents quan el sol·licitant en presenti, alhora, els originals 
i les fotocòpies corresponents.

—4 Procediment de concessió de les subvencions
La concessió de les subvencions es realitzarà mitjançant la comparació de les 

sol·licituds presentades, a fi i efecte d’establir una prelació entre elles d’acord amb 
els criteris de valoració establerts a la base 5 de la present convocatòria, i adjudicar, 
amb el límit de la disponibilitat pressupostària, aquelles que hagin obtingut major 
valoració en aplicació dels esmentats criteris.

—5 Criteris de valoració
Els projectes promoguts pels ens locals presentats a la convocatòria es prioritzaran 

d’acord amb els criteris establerts a continuació.
a) Municipis que no han rebut cap subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya 

per als conceptes objecte d’aquesta convocatòria.
b) Coherència, qualitat i claredat de la documentació tècnica presentada.
c) La urgència de l’actuació, segons determinacions de caràcter mediambiental, 

sanitari i social.
d) El nombre més gran de població beneficiada per l’actuació.
e) La clausura i la revegetació de punts d’abocament incontrolat de residus de 

la construcció.
En qualsevol cas, es tindrà en compte la presentació de la sol·licitud amb la to·

talitat de la documentació aportada correctament en el termini establert a l’apartat 
2 d’aquesta Resolució.

—6 Import de la subvenció
6.1 La quantia de la cooperació podrà assolir el 100% si es compleixen els 

requisits que estableixen els programes de gestió de residus aprovats per l’Agència 
de Residus de Catalunya, i podrà comprendre les actuacions següents: la clausura 
total o parcial, de dipòsits controlats de residus municipals de titularitat pública i 
la clausura de punts d’abocament incontrolat de residus de la construcció (redacció 
del projecte, execució i direcció d’obres), i la revegetació (redacció del projecte, 
execució i direcció d’obres).

L’import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser d’una quantitat que, 
aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o 
privades, nacionals o internacionals superi el cost de l’activitat a desenvolupar 
pel beneficiari, d’acord amb l’article 94 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre.

6.2 En els casos en què l’ens peticionari sigui beneficiari d’una altra subvenció 
per al mateix concepte, l’Agència de Residus de Catalunya només subvencionarà, 
si escau, l’import restant, sempre que l’actuació es correspongui amb l’objecte 
d’aquesta convocatòria d’ajuts.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.2007 53843

Disposicions

6.3 Aquestes actuacions seran executades preferentment per l’Agència de 
Residus de Catalunya mitjançant subvenció en espècie.

6.4 Cas que la subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya sigui de caràcter 
dinerari, les actuacions seran contractades pel beneficiari.

—7 Termini i forma de presentació de les sol licituds
7.1 Les sol·licituds s’han de presentar en el termini que s’indica al punt 2 de la 

Resolució per tal que siguin admeses a tràmit.
7.2 Les sol·licituds s’han de formalitzar segons el model normalitzat, adreçades 

a la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, i s’han de presentar a la seu social 
de l’Agència de Residus de Catalunya (c. Doctor Roux, 80, 08017 Barcelona), o als 
Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona (Tra·
vessera de Gràcia, 56, 08006 Barcelona); a Girona (c. Ultònia, 10-12, 17002 Girona); 
a Lleida (ronda de Sant Martí, 2-6, 25006 Lleida); a Tarragona (c. Cardenal Vidal 
i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona), i a les Terres de l’Ebre (c. Burgos, 17, 43870 
Amposta), o en qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 4/1999, de 
13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.3 El model d’instància el facilitarà l’Agència de Residus de Catalunya a les 
oficines esmentades. També estarà disponible a la web de l’Agència de Residus de 
Catalunya (http:// www.arc-cat.net).

—8 Atorgament i publicitat de les subvencions
8.1 Les subvencions seran atorgades un cop avaluades les propostes i la docu·

mentació tècnica presentada.
8.2 Les subvencions s’atorgaran per resolució de la gerent de l’Agència de Re·

sidus de Catalunya, que actuarà per delegació del Consell de Direcció de l’Agència 
de Residus de Catalunya, en funció de les disponibilitats pressupostàries. Aquesta 
resolució posarà fi a la via administrativa i, en contra, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un 
termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la rebuda de la seva notificació 
o, d’acord amb l’article 116 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament, recurs 
de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar en el termini d’un mes, comptat 
des de l’endemà de la seva notificació.

8.3 La resolució de les sol·licituds presentades s’ha de dictar en el termini màxim 
de sis mesos, inclosa la notificació, d’acord amb l’article 42.2 de la Llei 4/1999, de 
modificació de la Llei 30/1992. En cas contrari, aquestes sol·licituds s’entendran 
desestimades, d’acord amb el règim que estableix 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, i de primera 
modificació dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, d’organització, procediment 
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

8.4 Les subvencions atorgades es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya quan tinguin un import superior a tres mil (3.000,00) euros, amb 
la indicació de la convocatòria i la identificació de la subvenció, el programa i 
el crèdit pressupostari al qual s’imputen, l’existència de finançament a càrrec de 
la Unió Europea i, si escau, el percentatge de finançament i nom o raó social del 
beneficiari, número d’identificació fiscal, la finalitat o finalitats de la subvenció, 
fent esment, si escau, dels diferents programes o projectes subvencionats i de la 
quantitat atorgada.

En qualsevol cas, les subvencions atorgades es publicaran a través de la web 
de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc-cat.net) i la resolució serà 
notificada a l’ens sol·licitant de manera individual en el termes establerts en l’ar·
ticle 58 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment comú.

Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter ocasional i no generen cap dret a 
continuïtat en l’assignació de finançament per a exercicis successius.
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8.5 La resolució d’atorgament podrà incloure una relació ordenada de totes 
les sol·licituds que, complint amb les condicions administratives i tècniques esta·
blertes en les bases reguladores per adquirir la condició de beneficiari, ho hagin 
estat estimades per rebassar la quantia màxim del crèdit fixat en la convocatòria. 
Les renúncies o revocacions de les subvencions concedides permetran realitzar 
atorgaments addicionals seguint l’annex corresponent de la resolució.

8.6 L’atorgament de la subvenció dinerària comporta l’obligació per part del 
beneficiari d’executar el projecte i realitzar l’activitat que fonamenta l’atorgament 
de la subvenció.

8.7 L’Agència de Residus de Catalunya, d’ofici o a petició de l’interessat, po·
drà modificar la resolució d’atorgament de la subvenció quan s’hagin alterat les 
condicions existents en el moment de l’atorgament o en cas d’obtenció concurrent 
d’altres ajuts. Dita modificació es podrà autoritzar sempre que no es perjudiquin 
drets de tercers.

En cas que la modificació sigui instada per l’interessat, aquesta haurà de presen·
tar-se abans que s’exhaureixi el termini per a la realització de l’activitat.

8.8 En totes les obres que siguin objecte de subvenció s’haurà de col·locar el 
cartell anunciador normalitzat per l’Agència de Residus de Catalunya, incloent el 
logotip de l’Agència de Residus de Catalunya que es troba disponible a la pàgina web 
de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc-cat.net/ca/agencia/siv/).

8.9 En totes les obres que siguin objecte de subvenció s’haurà de fer servir 
material reciclat (àrid reciclat, cautxú reciclat, compost, etc.) procedent de gestors 
autoritzats, sempre que les característiques de l’obra que s’ha de realitzar permetin 
l’ús d’aquest material.

—9 Informacions complementàries
En qualsevol moment es podrà demanar al beneficiari la informació i la docu·

mentació exigida per a l’atorgament de la subvenció i per al seguiment posterior de 
les actuacions objecte d’aquesta Resolució.

—10 Supervisió
10.1 L’òrgan competent per a la tramitació és l’encarregat d’efectuar la compro·

vació sobre la realització de l’activitat subvencionada, d’acord amb la finalitat i els 
requisits previstos a la convocatòria, a les bases reguladores aprovades per aquesta 
Ordre i a la resta de normativa que li és d’aplicació.

10.2 L’Agència de Residus de Catalunya té la facultat de supervisar directament 
o indirectament l’adequació de les actuacions objecte de la convocatòria, tant de la 
documentació presentada com de les actuacions realitzades, a part de les condicions 
que estableixi la resolució d’atorgament.

10.3 L’Agència de Residus de Catalunya farà difusió en diferents àmbits d’aque·
lles actuacions desenvolupades dins els projectes subvencionats.

10.4 En tot cas, pel que fa a la fiscalització de la despesa, cal atenir-se al que 
disposa l’article 71 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i el títol III de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

—11 Justificació de la subvenció dinerària
11.1 Es consideraran despeses justificables les que siguin efectivament pagades 

fins a 24 mesos després de la data de la resolució de subvenció, sempre que es tracti 
d’actuacions incloses en els projectes subvencionats per la present convocatòria.

11.2 Per tal de justificar el pagament, el beneficiari haurà de presentar a l’Agència 
de Residus de Catalunya:

a) Document de justificació de la subvenció normalitzat (Model JUST/CLAUS 
2008). El model el facilitarà l’Agència de Residus de Catalunya i també estarà dis·
ponible a la web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc-cat.net). 
Cal que quedi constància de la data de lliurament de la justificació de la subvenció a 
l’Administració mitjançant el registre d’entrada, d’acord amb l’article 10 de l’Ordre 
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d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions. 
Els annexos inclosos en aquest model que s’han de presentar son els següents:

Annex 1 El Compte Justificatiu que s’inclou a l’esmentat model normalitzat 
(Model JUST/CLAUS 2008) que haurà d’anar signat per l’interventor de l’ens local 
i on hi haurà de constar:

1) Declaració del règim d’IVA.
2) Una relació numerada de les despeses realitzades justificatives de la subvenció 

atorgada amb identificació del creditor, document, data d’emissió, descripció de 
la factura concretant els conceptes que inclou, d’acord amb el projecte presentat 
i la resolució d’atorgament, data de pagament i import que es justifica amb cada 
document desglossant import base, IVA i import total. Aquesta relació haurà d’anar 
agrupada en funció del concepte del pressupost que es va presentar en el moment 
de demanar la subvenció.

Caldrà adjuntar còpies compulsades de les certificacions, factures i rebuts o 
justificants de pagament corresponents a la despesa realitzada a nom de l’ens be·
neficiari. Aquestes han d’estar degudament numerades al marge superior dret de 
forma correlativa. La documentació es presentarà en format A4 i si els documents 
són més petits, s’adjuntaran en full d’aquest format, sempre numerat.

Les factures hauran de concretar suficientment els conceptes inclosos i les seves 
característiques, per tal de comprovar que s’ajusten als requisits de la convocatòria 
i als conceptes subvencionats.

Les factures presentades per justificar la subvenció han de reunir tots els requisits 
fiscals que estableix la normativa vigent aplicable (mercantil, fiscal, laboral, etc.), 
d’acord amb Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Regla·
ment pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament 
del impost sobre el valor afegit.

En el supòsit d’exempció de l’IVA, es farà constar, de forma expressa i complerta, 
la disposició legal que declara aquesta exempció. Igualment es procedirà en el cas 
de no practicar-se la retenció d’IRPF.

3) En cas que l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000,00 
euros en el supòsit de cost per execució d’obra o de 12.000,00 euros en el supòsit de 
subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria 
o assistència tècnica, caldrà certificar obligatòriament que s’ha donat compliment 
a l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que 
estableix que en aquests supòsits, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís 
per la prestació del servei o l’entrega del bé, llevat que per les especials caracterís·
tiques de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat suficient nombre 
d’entitats que ho subministrin o prestin, o llevat que la despesa s’hagués realitzat 
amb anterioritat a la sol·licitud. El compliment d’aquesta normativa es certificarà 
amb la signatura del Compte Justificatiu.

4) En cas que l’activitat subvencionada hagi estat finançada, a més de amb la 
subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar 
obligatòriament en la justificació l’import, procedència i aplicació d’aquests fons 
a les activitats subvencionades, emplenant l’espai destinat per aquest concepte al 
Compte Justificatiu.

Annex 2 Imprès de sol·licitud de dades bancàries degudament formalitzat que 
està disponible dins del model normalitzat (Model JUST/CLAUS 2008).

b) Certificació positiva acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
amb la Seguretat Social.

11.3 A criteri de l’Agència de Residus de Catalunya i amb la petició prèvia 
de l’interessat, que inclogui l’acreditació que s’han finalitzat les actuacions total 
o parcialment i l’informe tècnic corresponent, la subvenció concedida podrà ser 
abonada mitjançant una bestreta abans que s’acabi l’actuació.

En el cas que se’n concedeixi una bestreta, el beneficiari haurà de presentar la 
factura, la certificació d’obra degudament acceptada per l’ens local i un certificat de 
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l’interventor on s’especifiqui que la totalitat de la bestreta es destinarà al pagament 
de les factures justificatives de la despesa subvencionada, així com qualsevol altra 
documentació que l’Agència de Residus consideri necessària. Un cop fet el pagament, 
caldrà fer arribar a l’Agència de Residus de Catalunya el justificant del pagament.

11.4 El pagament de la subvenció es realitzarà en funció de la disponibilitat 
pressupostària. En cas que no es doni compliment a l’establert en la base 11.2, l’Agèn·
cia de Residus de Catalunya podrà revocar totalment o parcialment la subvenció, 
d’acord amb l’establert en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

11.5 Amb caràcter previ al pagament de les subvencions l’ens concedent com·
provarà el compliment pels beneficiaris de les seves obligacions tributàries amb la 
Generalitat i amb l’Estat i en cas contrari, s’iniciarà el procediment de compensació 
dels crèdits a percebre pel beneficiari fins a satisfer els deutes pendents, tant si són 
de naturalesa tributària com si no ho són.

11.6 Només per circumstàncies excepcionals i per raons justificades es podran 
prorrogar els terminis d’execució i justificació de les actuacions subvencionades amb 
caràcter dinerari, d’acord amb l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. En qualsevol cas, aquests terminis es podran prorrogar com a màxim fins 
al 30 d’octubre de 2010.

—12 Altres obligacions dels beneficiaris de subvencions dineràries
A més de les obligacions d’executar l’actuació subvencionada d’acord amb el 

projecte presentat i de justificar les despeses corresponents, els beneficiaris de les 
subvencions tenen les obligacions següents:

a) Notificar per escrit a l’Agència de Residus de Catalunya qualsevol canvi en 
els conceptes i imports a justificar o en el calendari presentats:

Així mateix, els beneficiaris de les subvencions hauran de comunicar a l’Agència 
de Residus de Catalunya l’obtenció d’altres subvencions ajuts, ingressos o recursos 
que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar 
tan aviat com es conegui i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplica·
ció donada als fons percebuts. Caldrà fer-ho per escrit amb còpia de la resolució 
d’atorgament.

b) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents 
degudament auditats en els termes exigits per la legislació aplicable.

c) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts en tant 
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

d) Procedir al reintegrament dels fons percebuts més els corresponents inte·
ressos de demora en els supòsits contemplats en l’article 37 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, i en l’article 99 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 independència de les sancions que, si s’escau, re·
sultin exigibles.

e) D’acord amb l’article 31.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, en el supòsit d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns 
inventariables el beneficiari haurà de destinar els béns al fi concret per al qual es 
concedeixi la subvenció que no podrà ser inferior a 5 anys en el cas de béns ins·
criptibles en un registre públic ni a dos anys per la resta de béns.

f) En cas que l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000,00 
euros en el supòsit de cost per execució d’obra o de 12.000,00 euros en el supòsit de 
subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria 
o assistència tècnica, caldrà certificar obligatòriament que s’ha donat compliment 
a l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que 
estableix que en aquests supòsits, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim 
tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del com·
promís per a la prestació del servei o l’entrega del bé, llevat que per les especials 
característiques de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat suficient 
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nombre d’entitats que ho subministrin o prestin, o llevat que la despesa s’hagués 
realitzat amb anterioritat a la sol·licitud.

—13 Revocació i règim sancionador
En el supòsit que es comprovi que s’ha produït alguna de les causes de revocació 

que preveuen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, i l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la gerent 
de l’Agència de Residus de Catalunya, per delegació del Consell de Direcció, ha 
d’iniciar la tramitació de l’expedient de revocació d’acord amb l’article 100 del 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

El règim sancionador és el previst al Capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven·
cions.

—14 Règim jurídic
En tot el que no es preveu en la present convocatòria, s’aplicarà:
a) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i notificació: la 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i el procediment comú, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, proce·
diment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

b) Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions, en tot cas, les 
obligacions dels beneficiaris, la justificació, el reintegrament i el règim sancionador: 
els preceptes bàsics de la Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Re·
glament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya.

—15 Règim fiscal
Les subvencions atorgades dins el marc de la present convocatòria queden sot·

meses al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

—16 Tractament de dades
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, 

les dades de caràcter personal que s’han de declarar a les sol·licituds i documents 
que s’hi annexen s’inclouran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de 
Catalunya, que té únicament la finalitat de procedir a la gestió de les sol·licituds de 
subvencions, ajudes i resolucions associades.

No obstant, no es requerirà consentiment de l’afectat per a la cessió de dades de 
caràcter personal que en virtut de l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i els articles 35 i següents del Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, hagi d’efectuar-se a la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat.

(07.332.090)
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AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
MAH/3710/2007, de 20 de novembre, per la qual s’aproven les bases i es fa pública 
la convocatòria per a l’any 2008 d’ajuts per a projectes de prevenció de residus 
municipals.

Aquesta convocatòria de subvenció s’emmarca en l’àmbit dels objectius que 
estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per 
la Llei 15/2003, de 13 de juny, i implica una continuïtat i un aprofundiment en les 
actuacions de prevenció de residus portades a terme.

El Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (2001-2006), 
aprovat per l’Agència de Residus de Catalunya i la Revisió del Progremic 2001-
2006, aprovada al Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya 
en la sessió núm. 86 celebrada el 29 de maig de 2006, estableixen la prevenció 
com a estratègia prioritària en la gestió dels residus, alhora que requereix de 
la participació conjunta i de la responsabilitat compartida de tots els agents 
implicats.

En el seu conjunt aquesta convocatòria de subvenció és un instrument que posa 
a l’abast d’ens locals, universitats i entitats sense ànim de lucre la possibilitat de 
desenvolupar una estratègia de prevenció de residus municipals que permeti mi·
llorar el seu comportament ambiental, de manera exigent i compromesa amb la 
sostenibilitat i amb l’estalvi de recursos naturals.

D’acord amb les previsions de cooperació de la Generalitat de Catalunya amb els 
ens locals de Catalunya en la gestió de residus municipals, i atès el que disposa la 
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, 
de 13 de juny, i el Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació d’Estatuts de 
l’Agència de Residus de Catalunya;

Atès el que disposa el contracte programa de l’Agència de Residus de Catalunya 
aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el dia 25 de juliol de 2006, i 
signat en data 10 d’agost de 2006 per la Generalitat de Catalunya i l’Agència de 
Residus de Catalunya;

Atès el que disposa el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Vistos el capítol IX del 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 
bàsics de la Llei de l’Estat 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, de 17 de novembre, general de subvencions;

Atès el que disposen l’article 93.c) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desem·
bre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
que preveu els òrgans competents per atorgar subvencions, i l’article 60 de la 
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, que atribueix al gerent de 
l’Agència de Residus de Catalunya la facultat d’executar els acords del Consell 
de Direcció;

Atès l’acord del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya adoptat 
el dia 19 de novembre de 2007;

Vist el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment 
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb els informes 
jurídic i tècnic previs i vist el certificat de disponibilitat pressupostària emès per 
l’Àrea Econòmica de l’Agència de Residus de Catalunya,
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RESOLC:

—1 Aprovar les bases i fer pública la convocatòria d’ajuts per al 2008 destinada 
als ens locals, universitats i entitats sense ànim de lucre de Catalunya per al foment 
de projectes de prevenció de residus municipals.

Aquesta convocatòria es regeix per les bases que es publiquen a l’annex d’aquesta 
Resolució.

—2 El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria, serà 
de 2 mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—3 L’import total de la present convocatòria és 1.500.000 (un milió cinc-cents 
mil) euros que anirà a càrrec dels pressupostos de l’Agència de Residus per als anys 
2008-2010 i s’aplicarà a les partides 760.00.01, 781.00.01 i 782.00.01.

Aquests imports es podran redistribuir en funció de les sol·licituds presentades i 
amb la modificació prèvia de l’import de les partides pressupostàries corresponents 
per part de l’Agència de Residus de Catalunya, quan s’utilitzi el procediment de 
concessió que preveu la base 5, paràgraf primer.

L’assignació en aquesta convocatòria podrà ser objecte d’ampliació d’acord amb 
la normativa d’aplicació, segons la disponibilitat pressupostària.

L’ARC podrà aplicar els fons no emprats en aquesta convocatòria a d’altres con·
vocatòries promogudes per l’ARC l’any 2008.

—4 Els ajuts objecte d’aquesta convocatòria es sotmetran al Reglament (CE) núm. 
1998/2006, de 15 de desembre, de la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 87 
i 88 del Tractat als ajuts de mínimis (DOCE L 379/5 de 28/12/2006).

Barcelona, 20 de novembre de 2007

gENOVEVa CaTaLà I BOSCh

Gerent

aNNEx

Bases

—1 Finalitat, objecte i beneficiaris
1.1 La finalitat principal d’aquesta subvenció és fomentar la prevenció de 

residus municipals i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un 
estalvi de recursos naturals, i alhora donar compliment als objectius establerts a 
la normativa vigent, al Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 
2001-2006 (Progremic) i la revisió del Progremic 2001-2006, aprovada al Consell 
de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya en la sessió núm. 86 celebrada 
el 29 de maig de 2006.

1.2 L’objecte d’aquesta convocatòria és el foment de la implantació de projectes de 
prevenció de residus municipals que incloguin actuacions en els àmbits següents:

a) Dependències pròpies.
b) Comerços i serveis.
c) Ciutadania.
d) Centres educatius.
e) Altres.
Les actuacions subvencionables dins els diferents àmbits poden ser:
a) Ambientalització de compres (establiment de pautes amb criteris de prevenció 

i reciclatge/reciclabilitat).
b) Reducció de la publicitat gratuïta.
c) Promoció de la reutilització d’equips i productes.
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d) Reducció d’envasos.
e) Potenciació de mercats de segona mà.
f) Campanyes de conscienciació de prevenció.
g) Estudi i implantació d‘instruments econòmics per al foment de la preven·

ció.
h) Altres relacionats amb l’objecte de la convocatòria.
1.3 Poden concórrer a aquesta convocatòria els ens locals (els ajuntaments, les 

entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals, les mancomunitats 
de municipis, els consorcis i les diputacions), universitats i entitats sense ànim de 
lucre de Catalunya, que vulguin dur a terme un projecte de prevenció de residus 
municipals en l’àmbit de les seves competències.

Les entitats sense ànim de lucre hauran d’estar, si s’escau, degudament inscrites 
en el registre competent.

1.4 En el cas de les universitats i entitats sense ànim de lucre, únicament seran 
subvencionables els projectes que es desenvolupin en l’àmbit de les seves dependèn·
cies, instal·lacions i associats. Els projectes que excedeixin d’aquests àmbits hauran 
de ser sol·licitats per l’ens local corresponent, d’acord amb les seves competències 
en matèria de residus.

1.5 Un ens local, una universitat o una entitat sense ànim de lucre no pot concórrer 
a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte de individualment i a 
l’hora a través d’un ens supramunicipal o altra tipus d’agrupació.

1.6 queden exclosos d’aquesta convocatòria els projectes i/o les actuacions que 
siguin objecte de les convocatòries de l’Agència de Residus de Catalunya d’ajuts per 
fomentar la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals, d’ajuts 
per a projectes en matèria de residus que es desenvolupin amb col·lectius d’inserció 
sociolaboral, i d’ajuts per a l’ambientalització de festes populars. També queda exclosa 
la reutilització de llibres de text perquè són objecte de l’Ordre EDU/186/2007, d’1 
de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa cooperatiu per al 
foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic complementari en els 
centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments obli·
gatoris, i s’obre la convocatòria pública corresponent al curs escolar 2007-2008.

—2 Característiques de les actuacions objecte de la subvenció
Els projectes hauran de tenir els requisits següents:
a) Els projectes presentats han d’estar exclusivament centrats en la prevenció 

de residus municipals.
b) Hauran d’estar clarament definits, tant des del punt de vista tècnic com 

econòmic, tot presentant un pressupost raonablement justificat, i ser perfectament 
quantificables, avaluables i controlables tant en la fase de valoració com en la fase 
de seguiment.

c) Els missatges a difondre inclouran, com a mínim, els beneficis ambientals de 
la prevenció dels residus i la manera de realitzar les accions de prevenció.

d) Els elements de difusió que es realitzin en el marc del projecte duran el distintiu 
del beneficiari de la subvenció i el de l’Agència de Residus de Catalunya.

e) Els projectes hauran de presentar-se de forma convenientment detallada d’acord 
amb el document tècnic normalitzat (Model TÈCNIC/prevenció RM), que a més 
de les característiques descrites en els paràgrafs anteriors d’aquest apartat, reuneix 
el contingut mínim següent:

Nom i breu descripció del projecte presentat centrat en la prevenció de residus 
municipals.

Introducció.
Objectius del projecte i de les seves actuacions.
Àmbits en els quals es desenvolupen les actuacions.
Accions que es duran a terme a cada un dels àmbits detallats al punt 1.1.2 d’aquesta 

convocatòria.
Indicadors de seguiment i avaluació.
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Cronograma i durada del projecte.
Pressupost (personal, material, altres).
Finançament (import total del projecte i quantitat sol·licitada).
Informació complementària.

—3 Import i condicions d’atorgament
3.1 L’import de la subvenció serà d’un màxim del 75% (IVA inclòs) del total del 

pressupost del projecte presentat per a la obtenció de la subvenció i tindrà caràcter 
dinerari.

3.2 Aquests ajuts se sotmetran al Reglament (CE) núm. 1998/2006, de 15 
de desembre, de la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat 
als ajuts de minimis (DOCE L 379/5 de 28/12/2006). El total d’ajuts de minimis 
atorgats no podran excedir del límit quantitatiu establert a la normativa específica 
d’aplicació.

3.3 La subvenció quedarà afectada a la implantació del projecte presentat i 
aprovat.

3.4 Seran subvencionables el personal propi, el personal extern i el material 
necessari per a la realització de les actuacions de prevenció projectades, incloses 
les campanyes de difusió i d’informació del projecte de prevenció.

3.5 Les sol·licituds de subvenció hauran d’incloure de amb detall els conceptes 
pels quals es concorre a la convocatòria, i que en tot cas hauran de ser coherents amb 
la finalitat de la convocatòria. queden expressament excloses d’aquesta convocatòria 
de subvenció la compra de material reciclat (per exemple, els consumibles d’oficina), 
les despeses generals i els costos indirectes. També queden exclosos els contenidors, 
les bosses compostables i els autocompostadors, així com els equips i elements de 
separació, recollida i tractament de residus, els gots, les vaixelles, els coberts i les 
tasses reutilitzables i/o compostables, com també les fonts d’aigua.

3.6 L’import de les subvencions concedides en cap cas no pot ser d’una quantia 
que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o 
privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel 
beneficiari, de conformitat amb el que estableix l’article 94.1 del Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya.

—4 Documentació a presentar
4.1 Model de sol·licitud normalitzat (model de sol·licitud SOL/prevenció RM) 

adreçada a la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, degudament compli·
mentat en la seva totalitat, i que inclou:

a) Instància adreçada a la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, signada 
degudament.

b) Declaració responsable de l’ens, universitat o entitat degudament signada 
conforme:

1. No es troba en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13, apartats 2 i 3, 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. L’òrgan competent de l’ens local, universitat o entitat sense ànim de lucre 
per sol·licitar subvencions ha acordat concórrer a la convocatòria d’ajuts per a la 
realització de projectes de prevenció de residus municipals.

3. El pressupost del projecte desglossat per a cada actuació prevista és el que 
consta en el punt 3.9 del document tècnic normalitzat (model TÈCNIC/prevenció 
RM), i que la quantia de la subvenció que se sol·licita és la que consta en el punt 4.2 
del document normalitzat de sol·licitud (Model sol·licitud SOL/prevenció RM).

4. El document tècnic presentat ha estat aprovat per l’òrgan competent.
5. L’ens local, universitat o entitat sense ànim de lucre, es compromet a finançar 

la part del pressupost que no cobreixi la subvenció atorgada, en cas que resulti 
beneficiari de la subvenció.

6. En el cas de disposar d’establiments oberts al públic, que compleix els requi·
sits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
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política lingüística. En el supòsit de no disposar d’establiments oberts al públic, que 
compleix els requisits que estableix l’article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, 
de política lingüística.

7. Que no concórrer amb el mateix projecte de simultàniament a les diferents 
convocatòries de l’Agència de Residus de Catalunya.

8. En el cas de fundacions, que han presentat els comptes anuals al registre 
corresponent.

9. En el cas d’entitats locals o altres entitats subjectes a la Llei de contractes de 
les administracions públiques, que donaran compliment a l’establert en aquesta 
Llei, si s’escau.

10. En els ens locals, entitats o universitats amb un nombre de 50 treballadors/ores 
o més, que donen ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat 
sobre el nombre total de treballadors/ores de l’entitat, d’acord amb el que preveu 
l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, o 
bé complir el que estableix el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula 
el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor 
de treballadors amb discapacitat.

c) Cal aportar fotocòpia compulsada del NIF del sol·licitant, document acreditatiu 
del poder amb que actua el representant del sol·licitant (en el cas dels ens locals, a 
aquests efectes serà valida la certificació del nomenament que acrediti la vigència 
del seu càrrec), i fotocòpia compulsada del seu DNI.

d) En el cas que sigui un ens supramunicipal o una entitat que representa diversos 
associats qui presenta la sol·licitud, caldrà adjuntar un llistat dels municipis o entitats 
a qui representa, i acreditar que actua en el seu nom i representació.

e) En el cas de les entitats sense ànim de lucre caldrà presentar documentació 
acreditativa de la seva inscripció en el registre competent i fotocòpia compulsada 
de l’escriptura de constitució i dels estatuts.

f) El sol·licitant haurà de presentar una declaració dels ajuts de minimis rebuts 
pel beneficiari els darrers 3 anys amb indicació de l’import, ens atorgant i data 
d’atorgament.

g) Cal presentar declaració de l’existència d’altres subvencions o ajuts públics 
i/o privats sol·licitats per al projecte, amb indicació de la quantia sol·licitada, el 
percentatge que suposa del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud 
o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s’ha sol·licitat. En cas de 
no haver-se sol·licitat altres ajuts o subvencions, caldrà declarar aquest fet.

h) qualsevol altra documentació addicional que reflecteixi la implantació o 
execució del projecte de prevenció.

D’acord amb el previst a l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
no cal aportar els documents exigits en els apartats c), d), i e) en el cas que el/la sol-
licitant ja els hagués presentat anteriorment a l’Agència de Residus de Catalunya, 
sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i que 
no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, el/la sol·licitant ha de 
presentar la declaració conforme no hi ha hagut modificacions amb indicació de la 
data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats els documents i, si es coneix, 
el procediment a què feien referència. Si l’Agència de Residus de Catalunya per 
causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir 
al /la sol·licitant perquè els aporti en el termini de deu dies.

La presentació i signatura de la sol·licitud comporta la plena acceptació i submissió 
d’aquestes bases així com l’autorització a l’Agència de Residus de Catalunya per 
tal que pugui obtenir directament els certificats d’acreditació del compliment de 
les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat per via telemàtica i, si 
s’escau, de les obligacions amb la Seguretat Social, d’acord amb l’article 24 de la 
Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

4.2 Document tècnic normalitzat (model TÈCNIC/prevenció RM), amb tots els 
camps complimentats. És imprescindible la presentació del model tècnic compli·
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mentat en la seva totalitat per optar a la subvenció i no pot ser en cap cas substituït 
per un altre tipus de document.

4.3 Els models normalitzats SOL/prevenció RM i TÈCNIC/prevenció RM 
els facilitarà l’Agència de Residus de Catalunya, i estaran disponibles a la web de 
l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc-cat.net).

Dels models TÈCNIC/prevenció RM i SOL/prevenció RM cal presentar-ne els 
originals, respecte de la resta de documentació es pot presentar l’original o una 
fotocòpia compulsada.

En cap cas, la presentació de documentació addicional no pot substituir l’obliga·
torietat de presentar els models normalitzats degudament complimentats.

—5 Procediment de concessió
La concessió de les subvencions es realitzarà mitjançant la comparació de les 

sol·licituds presentades, a fi d’establir-hi una prelació d’acord amb els criteris 
de valoració establerts a la base 6, i adjudicar, amb el límit de la disponibilitat 
pressupostaria, aquelles que hagin obtingut un major valoració en aplicació dels 
esmentats criteris.

Excepcionalment, en el cas que el crèdit consignat en la convocatòria fos suficient, 
i atenent al numero de sol·licitud una vegada finalitzat el termini de presentació, 
l’òrgan competent procedirà al prorrateig entre els beneficiaris de la subvenció de 
l’import global màxim destinat a les subvenciones.

—6 Criteris de valoració
Sempre que la concessió de les subvencions es regeixi pel règim de concurrència 

competitiva, els projectes presentats a la convocatòria es prioritzaran d’acord amb els 
criteris establerts a continuació. En un¡n altre cas, els criteris serviran per realitzar 
la distribució econòmica de l’assignació pressupostària:

a) Abast i repercussió del projecte quant a objectius, àmbits, actuacions i població 
implicada.

b) Coherència, qualitat i claredat de la documentació tècnica presentada.
c) Innovació de les propostes presentades.
d) Es valorarà que l’aportació econòmica del sol·licitant superi el 25% del pres·

supost total del projecte.
e) Es donarà prioritat en primer lloc als sol·licitants que no hagin obtingut an·

teriorment subvencions per aquest concepte per part de l’Agència de Residus de 
Catalunya, i en segon lloc als projectes implantats l’efectivitat dels quals requereixi 
actuacions de continuïtat.

h) En el cas d’actuacions d’ambientalització de compres, es valorarà l’adhesió de 
l’entitat a la Xarxa Compri Reciclat (http://xcr.arc.cat/web/guest/home).

En qualsevol cas, es tindrà en compte la presentació de la sol·licitud amb la to·
talitat de la documentació aportada correctament en el termini establert en el punt 
2 d’aquesta Resolució.

—7 Termini i procediment de presentació de les sol·licituds
7.1 Les sol·licituds s’han de presentar en el termini que s’indica en el punt 2 

d’aquesta Resolució per tal que siguin admeses a tràmit.
7.2 Les sol·licituds s’han de formalitzar segons el model normalitzat i 

adreçat a la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya i s’han de presentar a 
la seu social de l’Agència de Residus de Catalunya (c. Doctor Roux, 80, 08017 
Barcelona) o als Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Ha·
bitatge de Barcelona (travessera de Gràcia, 56, 08006 Barcelona), Girona (c. 
Ultònia, 10-12, 17002 Girona), Lleida (Rda. Sant Martí, 2-6, 25006 Lleida), 
Tarragona (c. Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona), i de les 
terres de l’Ebre (c. Burgos, 17, 43870 Amposta) o en qualsevol de les formes 
que preveu l’article 38.4 de la Llei 4 /1999, de 13 de gener, de modificació de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.
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—8 Atorgament de les subvencions
8.1 Les subvencions seran atorgades un cop avaluades les sol·licituds i la do·

cumentació presentada.
8.2 Les subvencions s’atorgaran per resolució de la gerent de l’Agència de Re·

sidus de Catalunya, que actuarà per delegació del Consell de Direcció de l’Agència 
de Residus de Catalunya, en funció de les disponibilitats pressupostàries. Aquesta 
resolució posarà fi a la via administrativa, i es podrà interposar en contra recurs 
contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
un termini de dos mesos de l’endemà de la rebuda de la notificació o, d’acord amb 
l’article 116 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament, recurs de reposició 
davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes de l’endemà de la 
rebuda de la seva notificació.

8.3 La resolució de les sol·licituds presentades s’ha de dictar en el termini 
màxim de sis mesos comptats a partir de la finalització del termini de presentació 
de sol·licituds, de conformitat amb l’article 42.2 de la Llei 4/1999, de modificació 
de la Llei 30/1992. En cas contrari, aquestes sol·licituds s’entendran desestimades, 
d’acord amb el règim establert 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, i de primera modificació dels 
articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, d’organització, procediment i règim jurídic 
de l’administració de la Generalitat de Catalunya.

8.4 Les subvencions atorgades es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya quan siguin per un import superior a tres mil (3.000) euros, amb la 
indicació de la convocatòria i identificació de la subvenció, el programa i el crèdit 
pressupostari al qual s’imputen, l’existència de finançament a càrrec de la Unió 
Europea i, si escau, el percentatge de finançament i nom o raó social del beneficiari, 
número d’identificació fiscal, la finalitat o finalitats de la subvenció, amb expressió, 
si escau, dels diferents programes o projectes subvencionats i quantitat atorgada.

En qualsevol cas, les subvencions atorgades es publicaran a través de la web 
de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc-cat.net) i la resolució serà 
notificada a l’ens sol·licitant de manera individual en el termes establerts en l’ar·
ticle 58 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment comú.

Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter ocasional i no generen cap dret a 
continuïtat en l’assignació de finançament per a exercicis successius.

8.5 L’Agència de Residus de Catalunya, d’ofici o a petició de l’interessat, podrà 
modificar la resolució de concessió de la subvenció quan s’hagin alterat les circum·
stàncies existents en el moment de l’atorgament o en cas d’obtenció concurrent 
d’altres ajuts.

8.6 La resolució de concessió podrà incloure una relació ordenada de totes les 
sol·licituds que, d’acord amb les condicions administratives i tècniques establertes 
en les bases reguladores per adquirir la condició de beneficiari, no hagin estat 
estimades per ultrapassar la quantia màxim del crèdit fixat en la convocatòria. 
Les renúncies o revocacions de les subvencions concedides permetran realitzar 
atorgaments addicionals seguint l’annex corresponent de la resolució.

8.7 L’atorgament de la subvenció comporta l’obligació per part del beneficiari 
d’executar el projecte i realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. 
Nogensmenys, els ens locals beneficiaris podran subcontractar amb tercers l’execució 
total o parcial de l’activitat subvencionada en els termes establerts a l’article 29 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

—9 Supervisió i difusió
9.1 L’Agència de Residus de Catalunya té la facultat de supervisar directament 

o indirectament l’adequació de les actuacions objecte de la convocatòria, tant de la 
documentació presentada com de les actuacions realitzades a part de les condicions 
que s’estableixin en la resolució d’atorgament.
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L’òrgan competent per a la tramitació és l’encarregat d’efectuar la comprovació 
sobre la realització de l’activitat subvencionada d’acord amb la finalitat i els requi·
sits previstos a la convocatòria, a les bases reguladores i a la resta normativa que 
li és d’aplicació.

9.2 El beneficiari de la subvenció estarà obligat a facilitar les comprovacions 
que garanteixin la correcta realització del projecte subvencionat.

9.3 En qualsevol moment es podrà demanar al sol·licitant la informació i la 
documentació complementària necessària per a la correcta valoració del projecte 
presentat.

9.4 L’Agència de Residus de Catalunya farà difusió en diferents àmbits d’aquelles 
actuacions desenvolupades dins els projectes de prevenció subvencionats.

9.5 En tot cas, pel que fa a la fiscalització de la despesa, cal atenir-se al que dis·
posen l’article 71 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i el títol III de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, Llei general de subvencions.

—10 Justificació i pagament de la subvenció
10.1. La justificació de la subvenció es farà obligatòriament en dues vegades: 

la primera abans de l’1 de desembre de 2008, i la segona com a màxim 20 mesos 
després de la data de la resolució de la subvenció.

10.2 Es consideraran despeses justificables les que siguin efectivament paga·
des abans de l’1 de desembre de 2008 per la primera justificació, i fins a 18 mesos 
després de la data de la resolució de subvenció per la segona justificació, sempre 
que es tracti d’actuacions incloses en els projectes subvencionats per la present 
convocatòria.

10.3 Per tal de justificar tant el primer com el segon pagament, el beneficiari 
haurà de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya:

a) Document de justificació de la subvenció normalitzat (,odel JUST/PREVEN). 
El model el facilitarà l’Agència de Residus de Catalunya i també estarà disponible a 
la web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc-cat.net). Cal que quedi 
constància de la data de lliurament de la justificació de la subvenció a l’Administració 
mitjançant el registre d’entrada d’acord amb l’article 10 l’Ordre d’1 d’octubre de 
1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions. Els annexos 
inclosos en aquest model que s’han de presentar són els següents:

Annex 1 El compte justificatiu, que haurà d’anar signat pel representant legal de 
l’entitat quan el beneficiari de la subvenció no sigui un ens local, o per l’interventor 
quan el beneficiari de la subvenció sigui un ens local.

Al compte justificatiu hi haurà de constar:
1) La declaració del règim d’IVA.
2) Una relació numerada de les despeses realitzades justificatives de la subvenció 

atorgada amb identificació del creditor, document, data d’emissió, descripció de 
la factura concretant els conceptes que inclou d’acord amb el projecte presentat 
i la resolució d’atorgament, data de pagament i import que es justifica amb cada 
document desglossant import base, IVA i import total. Aquesta relació haurà d’anar 
agrupada en funció del concepte del pressupost que es va presentar en el moment 
de demanar la subvenció.

Per al cas de les actuacions realitzades amb personal del mateix ens local, entitat 
o universitat, caldrà indicar el personal assignat a cada tasca i la seva valoració 
econòmica desglossada.

quan el beneficiari de la subvenció no sigui un ens local, caldrà adjuntar 
també original i fotocòpia compulsada de les factures així com originals i 
fotocòpies compulsades dels rebuts o justificants de pagament corresponents a 
la despesa realitzada a nom de l’ens beneficiari. Els originals i les seves còpies 
han d’estar degudament numerats al marge superior dret de forma correlativa. 
La documentació es presentarà en format A4 i si els documents són més petits, 
s’adjuntaran en full d’aquest format, sempre numerat. Una vegada l’Agència 
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de Residus de Catalunya hagi verificat la seva elegibilitat, es procedirà a dili·
genciar i retornar els originals i, si s’escau, a compulsar les còpies que restaran 
incorporades a l’expedient.

Les factures hauran de concretar suficientment els conceptes inclosos i les seves 
característiques, per tal de comprovar que s’ajusten als requisits de la convocatòria 
i als conceptes subvencionats.

Les factures presentades per justificar la subvenció han de reunir tots els requisits 
fiscals que estableix la normativa vigent aplicable (mercantil, fiscal, laboral, etc.), 
d’acord amb Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Regla·
ment pel que es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament 
del impost sobre el valor afegit.

En el supòsit d’exempció de l’IVA, es farà constar a la factura, de manera expressa 
i completa, la disposició legal que declara aquesta exempció. Es procedirà igual en 
el cas de no practicar-se la retenció d’IRPF.

Així mateix, per justificar les actuacions realitzades amb personal propi d’una 
entitat que no sigui ens local, caldrà adjuntar originals o còpia compulsada dels 
TC1 i TC2 del personal dedicat a les tasques detallades.

3) En cas que l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 12.000 
euros en el supòsit de subministrament de bens d’equip o prestació de serveis per 
empreses de consultoria o assistència tècnica, caldrà certificar obligatòriament 
que s’ha donat compliment a l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, que estableix que en aquests supòsits, el beneficiari haurà 
de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ 
a la contractació del compromís per la prestació del servei o l’entrega del bé, llevat 
que per les especials característiques de les despeses subvencionables no existeixi 
en el mercat suficient nombre d’entitats que ho subministrin o prestin, o llevat que la 
despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud. El compliment d’aquesta 
normativa es certificarà amb la signatura del compte justificatiu.

4) En cas que l’activitat subvencionada hagi estat finançada, a més de la sub·
venció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar obli·
gatòriament en la justificació l’import, procedència i aplicació d’aquests fons a les 
activitats subvencionades, emplenant l’espai destinat per aquest concepte al compte 
justificatiu.

Annex 2 Imprès de sol·licitud de dades bancàries degudament formalitzat que 
està disponible dins del model normalitzat (model JUST/PREVEN).

b) Una memòria tècnica (model MEMO/PREVEN) amb l’explicació de com 
s’han utilitzat els materials o conceptes subvencionats i de com s’ha desenvolupat 
el projecte (actuacions realitzades, objectius assolits, indicadors de seguiment i 
avaluació, així com qualsevol altre aspecte tècnic, econòmic o de durada important 
per a la valoració).

c) Una mostra del material elaborat per a l’execució del projecte. En el cas de 
material molt voluminós la mostra es pot substituir per un fotografia del material 
on es visualitzi clarament el logo de l’ARC.

d) Certificació positiva acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
amb la Seguretat Social.

e) En el cas de subcontractació de l’activitat subvencionada per part dels ens 
locals, caldrà presentar el contracte o conveni entre el beneficiari i l’entitat subcon·
tractada, els justificants de despesa a nom de l’entitat subcontractada i els justificants 
de pagament del beneficiari a la entitat subcontractada, així com qualsevol altra 
documentació que l’ARC consideri necessària.

10.4 El pagament de la subvenció es realitzarà en funció de la disponibilitat 
pressupostària. En cas que no es doni compliment a l’establert en la base 10.2, l’Agèn·
cia de Residus de Catalunya podrà revocar totalment o parcialment la subvenció, 
d’acord amb l’establert en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

10.5 El pagament que s’efectuarà serà de com a màxim del 75% de les factures 
presentades fins a l’esgotament de l’import total atorgat.
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10.6 Amb caràcter previ al pagament de les subvencions l’ens concedent com·
provarà el compliment pels beneficiaris de les seves obligacions tributàries amb la 
Generalitat i amb l’Estat i en cas contrari, s’iniciarà el procediment de compensació 
dels crèdits a percebre pel beneficiari fins a satisfer els deutes pendents, tant si són 
de naturalesa tributària com si no ho són.

10.7 Només per circumstàncies excepcionals i per raons justificades es podran 
prorrogar els terminis d’execució i justificació de les actuacions subvencionades, 
d’acord amb l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. En qualsevol cas, 
aquests terminis es podran prorrogar com a màxim fins al 30 d’octubre de 2010.

—11 Altres obligacions dels beneficiaris
A més de l’obligació de justificació descrita a la base anterior, els beneficiaris de 

les subvencions tenen les obligacions següents:
a) Notificar per escrit a l’Agència de Residus de Catalunya qualsevol canvi en 

els conceptes i imports a justificar o en el calendari presentats.
Les modificacions que suposin una variació de distribució superior al 10% en 

l’import assignat a cada una de les partides del projecte subvencionat hauran de 
ser sol·licitades davant l’Agència de Residus per tal que puguin ser valorades. 
Aquestes modificacions hauran de complir les especificacions de la convocatòria i 
les condicions d’atorgament (pressupost acceptat, import atorgat i %, terminis de 
justificació), i acreditar els motius pels quals sol·licita la modificació.

Així mateix, els beneficiaris de les subvencions hauran de comunicar a l’ARC 
l’obtenció d’altres subvencions ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats 
subvencionades. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar tan aviat com es conegui i, 
en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts. 
Caldrà fer-ho per escrit amb còpia de la resolució d’atorgament.

b) Incloure el logotip de l’Agència de Residus de Catalunya a tots els elements 
informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat subvencionada. El logotip de 
l’Agència de Residus està format per dos elements (l’anagrama de l’ARC amb el text 
“Agència de Residus de Catalunya” i l’escut de la Generalitat amb el text “Generalitat 
de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge”) i es poden trobar a la 
pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya. L’incompliment pot ser motiu 
de revocació de la subvenció atorgada.

c) Fer constar clarament que l’actuació ha estat subvencionada per l’Agència de 
Residus de Catalunya.

d) Disposar del llibres contables, registres diligenciats i la resta de documents 
degudament auditats en el termes exigits per la legislació aplicable.

e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts en tant 
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts més els corresponents interessos 
de demora en els supòsits que preveu l’article 37 de la Llei la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i en l’article 99 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 independència de les sancions que, si s’escau, resultin exigibles.

g) D’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 12.000 
euros en el supòsit de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per 
empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del 
compromís per la prestació del servei o l’entrega del bé, llevat que per les especials 
característiques de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat suficient 
nombre d’entitats que ho subministrin o prestin, o llevat que la despesa s’hagués 
realitzat amb anterioritat a la sol·licitud.

h) D’acord amb l’article 31.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, en el supòsit d’adquisició, construcció rehabilitació i millora de béns 
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inventariables el beneficiari haurà de destinar els béns al fi concret per el que es 
concedeixi la subvenció que no podrà ser inferior a 5 anys en el cas de bens ins·
criptibles en un registre públic ni a dos anys per la resta de béns.

En tot cas, el beneficiari haurà de complir les altres obligacions establertes per la 
legislació vigent, en particular les previstes pels articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, i per l’article 95 del Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya.

—12 Revocació i règim sancionador
En el supòsit que es comprovi que s’ha produït alguna de les causes de revocació 

que preveuen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, i l’article 99 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la gerent 
de l’Agència de Residus de Catalunya, per delegació del Consell de Direcció, ha 
d’iniciar la tramitació de l’expedient de revocació d’acord amb l’article 100 del 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

El règim sancionador és el previst al capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven·
cions.

—13 Règim jurídic
En tot allò no previst en aquesta convocatòria s’aplicarà:
a) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i notificació: la 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i el procediment comú, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, proce·
diment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

b) Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions, en tot cas, les 
obligacions dels beneficiaris, la justificació, el reintegrament i el règim sancionador: 
els preceptes bàsics de la Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Re·
glament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya.

—14 Regim fiscal
Les subvencions atorgades dins el marc d’aquesta convocatòria queden sotmeses 

al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

—15 Tractament de les dades
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, 

les dades de caràcter personal que s’han de declarar a les sol·licituds i documents 
que s’hi annexen s’inclouran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de 
Catalunya, que té únicament la finalitat de procedir a la gestió de les sol·licituds de 
subvencions, ajudes i resolucions associades.

No obstant, no es requerirà consentiment de l’afectat per a la cessió de dades de 
caràcter personal que en virtut de l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i els articles 35 i següents del Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, hagi d’efectuar-se a la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat.

(07.332.161)
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AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
MAH/3711/2007, de 20 de novembre, per la qual s’aprova i es fa pública la modi-
ficació de la Resolució MAH/2577/2006, de 19 de juliol, modificada per Resolució 
MAH/4167/2006, de 21 de novembre, i s’aprova i es fa públic el Text refós de les bases 
de la convocatòria de subvencions destinades a impulsar el consum de matèries 
recuperades i subproductes (2006-2009) i el pressupost per a l’any 2008.

La Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 
15/2003, de 13 de juny, té com a un dels seus objectius promoure la valorització 
dels residus i, amb aquesta finalitat, les administracions públiques han de procu·
rar establir en llurs actuacions els instruments més adequats per afavorir l’ús de 
subproductes recuperats.

Mitjançant aquesta convocatòria es vol potenciar la capacitat d’absorció de matèries 
recuperades i subproductes amb instal·lacions, equips o modificacions de processos 
industrials i garantir la seva adequació als criteris i estàndards ambientals.

Atès el que disposa el Reglament (CE) núm. 70/2001, de la Comissió, de 12 de 
gener, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat de la CE als ajuts estatals 
a petites i mitjanes empreses (DO L 10, de 13.1.2001, pàg. 33), que té per finalitat 
facilitar el desenvolupament de les activitats econòmiques de les petites i mitjanes 
empreses, sempre que aquests ajuts no afectin les condicions dels intercanvis en 
sentit contrari a l’interès comú;

Atesa la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003, sobre la definició de 
petites i mitjanes empreses (2003/361/CE) (DO L 124, de 20.5.2003);

Ateses les bases publicades per la Resolució MAH/2577/2006, de 19 de juliol, i 
la seva modificació per la Resolució MAH/4167/2006, de 21 de novembre;

Atès el que disposa el Contracte programa aprovat pel Govern de la Generalitat 
de Catalunya el 25 de juliol de 2006, i signat en data 10 d’agost 2006 entre la Ge·
neralitat de Catalunya i l’Agència de Residus de Catalunya;

Vistos el capítol IX del 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 
bàsics 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, 
de 17 de novembre, general de subvencions;

Atès el que disposen l’article 93.c) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que 
preveu els òrgans competents per atorgar subvencions, i l’article 60 de la Llei 6/1993, 
de 15 de juliol, reguladora dels residus, que atribueix a la gerent de l’Agència de 
Residus de Catalunya la facultat d’executar els acords del Consell de Direcció;

Vist el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procedi·
ment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

Vistos els informes jurídic i tècnic previs, i vist el certificat de disponibilitat pres·
supostària emès per l’Àrea Econòmica de l’Agència de Residus de Catalunya;

Atès l’Acord del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya adoptat 
el 19 de novembre de 2007,

RESOLC:

—1 Modificar les bases i els annexes de la convocatòria d’ajuts pels anys 2006-
2009 destinada a les petites i mitjanes empreses per impulsar el consum de matèries 



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.200753860

Disposicions

recuperades i de subproductes, aprovada per la Resolució MAH/2577/2006, de 19 
de juliol, i modificada per la Resolució MAH/4167/2006, de 21 de novembre.

—2 Aprovar i fer públic el Text refós i els annexos de la convocatòria d’ajuts pels 
anys 2006-2009, ambdós inclosos, destinada a les petites i mitjanes empreses per 
impulsar el consum de matèries recuperades i de subproductes.

—3 El termini per a la presentació de les sol·licituds, per a cadascun dels anys 
d’aplicació de la convocatòria, serà de dos mesos comptats des de la publicació 
d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—4 L’import total d’un milió i mig (1.500.000,00) d’euros, que s’assigna a la con·
vocatòria per a l’any 2008, s’aplicarà a la partida pressupostària 770.00.01 amb càrrec 
al pressupost de l’Agència de Residus de Catalunya per al 2008, 2009 i 2010.

Aquest import es podrà redistribuir en funció de les sol·licituds presentades per 
part de l’Agència de Residus de Catalunya quan s’utilitzi el procediment de concessió 
previst en el paràgraf primer de la base 5.

L’assignació de la convocatòria per a l’any 2008 podrà ser objecte d’ampliació 
d’acord amb la normativa d’aplicació segons disponibilitat pressupostària.

El pressupost i la partida de l’any 2009, s’establirà mitjançant resolució que es 
publicarà al DOGC.

L’Agència de Residus de Catalunya podrà aplicar els fons no emprats en aquesta 
convocatòria a d’altres convocatòries promogudes durant l’any 2008.

—5 La formalització de les sol·licituds es farà d’acord amb el que preveu la base 
número 7.

—6 Les sol·licituds es tramitaran, es resoldran i es notificaran d’acord amb el 
que preveu la base número 14.

—7 Aquesta Resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—8 Aquesta convocatòria queda subjecte al Reglament (CE) núm. 70/2001 de 
la Comissió, de 12 de gener, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat de 
la CE als ajuts estatals a petites i mitjanes empreses (DO L 10, de 13.1.2001, pàg. 
33), i a la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003, sobre la definició de 
petites i mitjanes empreses (2003/361/CE, DO L 124, de 20.5.2003).

Així mateix, la convocatòria queda subjecta, si s’escau, a les directrius comuni·
tàries sobre ajuts d’estat de finalitat regional vigents en cada moment.

Barcelona, 20 de novembre de 2007

gENOVEVa CaTaLà I BOSCh

Gerent

aNNEx 1

Bases

—1 Beneficiaris
1.1 Poden concórrer a aquesta convocatòria les petites i mitjanes empreses que 

compleixin els requisits per tenir aquesta consideració establerts a la Recomanació 
de la Comissió de 6 de maig de 2003, i que presentin un projecte concorde amb 
el que estableix la base 3 d’aquesta convocatòria amb la finalitat de promoure el 
consum de matèries recuperades i/o subproductes.

1.2 Els beneficiaris restaran obligats a utilitzar material recuperat i/o subpro·
ductes segons les condicions establertes al projecte presentat durant, com a mínim 
,el temps que sigui viable la reutilització per disponibilitat del material, continuïtat 
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del procés productor receptor i idoneïtat de les instal·lacions, i hauran de justificar 
convenientment la no viabilitat esdevinguda. En el cas que l’objecte de la sol·licitud 
consisteixi en estudis, d’acord amb l’objecte de la convocatòria, els sol·licitants 
hauran d’ajuntar un compromís per tal d’executar el resultat de l’estudi, en cas de 
ser favorable, en un període no superior a dos anys.

—2 Àmbit temporal
2.1 Aquesta Resolució de convocatòria queda oberta a la recepció de sol·licituds 

durant els anys 2006, 2007, 2008 i 2009.
2.2 Només es podran finançar projectes que s’iniciïn després de la sol·licitud 

de l’ajut, d’acord amb l’efecte d’incentivació previst a l’article 7 del Reglament (CE) 
núm. 70/2001, de la Comissió, de 12 de gener, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 
88 del Tractat de la CE als ajuts estatals a petites i mitjanes empreses.

—3 Objecte
3.1 D’acord amb els articles 4 i 5 del Reglament (CE) núm. 70/2001, de la 

Comissió, de 12 de gener, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat de la 
CE als ajuts estatals a petites i mitjanes empreses, les actuacions que podran ser 
objecte d’aquesta convocatòria són les següents:

a) La inversió en equips o instal·lacions que comportin un canvi total o parcial 
del procés que permeti el consum de material recuperat i/o subproductes.

b) La inversió en modificacions o instal·lacions complementàries que permetin 
el consum de material recuperat i/o subproductes sense que comportin una variació 
del procés industrial. Als efectes d’aquest apartat s’entenen incloses les inversions 
que permetin la preparació del material recuperat.

c) En el cas d’empreses de nova construcció que utilitzin matèries recuperades i/o 
subproductes, només serà objecte de subvenció la part de la inversió corresponent 
a les instal·lacions específicament destinades a possibilitar la utilització d’aquests 
materials en el procés productiu.

d) Les despeses derivades per la realització de serveis puntuals externs de con·
sultoria i assistència de:

Estudis de disseny i redisseny de producte per analitzar la viabilitat d’introduir 
materials recuperats i/o subproductes en la fabricació de productes nous o productes 
ja existents.

Caracterització de les matèries recuperades i/o subproductes.
Estudis i proves de la viabilitat de les matèries que es proposa utilitzar i viabilitat 

dels productes.
Treballs i proves per obtenir certificacions o homologacions del producte o la 

matèria.
L’acceptació d’aquestes despeses queda condicionada a l’execució efectiva del 

projecte objecte d’estudi i al consum efectiu de material reciclat.

—4 Requisits mínims dels beneficiaris
Els requisits mínims seran:
a) El sol·licitant haurà de complir els requisits per ser considerat Pime d’acord 

amb la Comunicació de la Comissió (2003/C 118/03), que es publica a l’annex 2 
d’aquesta convocatòria.

b) Estar inscrit, si s’escau, al Registre de productors de residus industrials de 
l’Agència de Residus de Catalunya.

c) Estar al dia, si s’escau, en l’obligació de presentar la declaració anual de re·
sidus industrials.

d) Estar inscrit, si s’escau, al Registre general de gestors de residus de Ca-
talunya.

—5 Procediment de concessió
La concessió de les subvencions seguirà el règim de concurrència competitiva, és 

a dir, es realitzarà mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, per tal 
d’establir una prelació entre elles d’acord amb els criteris de valoració establerts a 
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la base 6 d’aquesta convocatòria, i adjudicar, amb el límit de la disponibilitat pres·
supostària, aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació dels criteris 
esmentats.

Excepcionalment no s’establirà un ordre de prelació entre les sol·licituds que 
reuneixen els requisits de les bases si el crèdit consignat a la convocatòria fos 
suficient.

—6 Criteris de valoració
Per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindran en compte:
6.1 Els projectes dirigits al consum de matèries recuperades i/o subproductes 

que, segons la normativa vigent, provinguin o siguin qualificats de perillosos.
6.2 Els projectes dirigits al consum de matèries recuperades i/o subproductes 

que, segons la normativa vigent, provinguin o siguin qualificats de no perillosos.
Per a cada un dels criteris anteriors, es tindran en compte els criteris de prioritat 

següents, d’acord amb l’ordre de prelació que a continuació s’indica:
a) Els projectes que per unitat monetària d’inversió consumeixin major quantitat 

de matèries recuperades i/o subproductes.
b) Els projectes que tinguin per finalitat la posada al mercat d’un producte acabat 

destinat al consumidor final.
c) Els projectes presentats per empreses que acreditin haver implantat un sistema 

de gestió ambiental d’acord amb la norma ISO 14001 i/o el Reglament EMAS.
d) La utilització de les millors tecnologies disponibles en el mercat.

—7 Documentació a presentar
7.1 Model de sol·licitud normalitzat (model SOL/MATREC 2008) adreçat a 

la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, degudament complimentat en la 
seva totalitat, i que inclou:

a) Instància adreçada a la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, degu·
dament signada.

b) Declaració responsable del sol·licitant degudament signada i on es manifesti 
el següent:

1. que no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13.2 i 3 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. En cas que es tracti d’una empresa amb 50 treballadors o més, que dona ocupació, 
al menys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el total de treballadors/
ores de l’empresa, d’acord amb l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’inte·
gració social de minusvàlids, o bé que compleix l’establert al Reial decret 364/2005, 
de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de 
la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat. En cas contrari, caldrà 
declaració conforme tenen un nombre inferior a 50 treballadors, o no en tenen.

3. que es compromet a finançar la part del pressupost que no cobreixi la subvenció 
atorgada, en cas de resultar beneficiari de la subvenció.

4. En el cas de disposar d’establiments oberts al públic, que compleix els re·
quisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística. En el supòsit de no disposar d’establiments oberts al públic, que 
compleix els requisits de l’article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística.

5. que les dades contingudes en la sol·licitud i a la documentació que s’hi adjunta 
són certes.

7.2 La instància anirà acompanyada de la documentació següent:
a) Fotocòpia compulsada del NIF, de l’escriptura de constitució degudament 

inscrita i dels estatuts, del document acreditatiu dels poders com a representant 
legal de la persona que signa la sol·licitud i del seu DNI.

b) La quantia de la subvenció que se sol·licita, d’acord amb els criteris que esta·
bleixen les bases d’aquesta convocatòria.

c) El document tècnic que defineixi i valori les actuacions objecte de la sol·licitud. 
Els projectes o actuacions presentats han d’estar clarament definits, tant des del 
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punt de vista tècnic com econòmic i ser perfectament quantificables, avaluables i 
controlables en la fase de seguiment.

d) Autorització o llicència ambiental per exercir l’activitat. En el cas que el 
sol·licitant es trobi en procés d’obtenció, caldrà adjuntar la sol·licitud corresponent 
d’entrada a l’administració ambiental per obtenir l’autorització.

e) Declaració de l’existència d’altres subvencions o ajust públics i/o privats sol-
licitats per al mateix projecte o actuació, amb indicació de la quantia sol·licitada, el 
percentatge que suposa del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud 
o de concessió, i amb càrrec a quina entitat pública o privada s’ha sol·licitat. En cas 
de no haver-se sol·licitat altres ajuts o subvencions, caldrà declara aquest fet.

Cas d’haver sol·licitat el certificat de convalidació d’inversions destinades a la 
protecció del medi ambient previst al Reial decret 1594/1997, de 17 d’octubre, cal 
aportar còpia de la sol·licitud.

f) En el cas que l’objecte de la sol·licitud siguin inversions en instal·lacions pel 
consum de subproductes, declaració del número de la resolució d’aprovació de la 
gestió com a subproducte per part de l’Agència de Residus de Catalunya.

g) Declaració jurada sobre la informació relativa a la condició de Pime, segons 
el model de declaració adjunt a la Comunicació de la Comissió (2003/C 118/03). El 
model estarà disponible a la web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.
arc-cat.net).

7.3 De la documentació esmentada anteriorment se n’ha de presentar l’original 
o una còpia compulsada. L’Agència de Residus de Catalunya podrà efectuar la 
compulsa d’aquests documents quan el sol·licitant en presenti, alhora, els originals 
i les fotocòpies corresponents.

7.4 D’acord amb l’article l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, no serà necessari presentar els documents indicats al punt 7.2.a) quan el sol-
licitant ja els hagués presentat anteriorment a l’Agència de Residus de Catalunya, 
sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i que 
no hagin experimentat cap modificació. En aquest cas, el sol·licitant ha de presentar 
una declaració conforme no hi ha hagut modificacions, indicant la data i l’òrgan 
o dependència on es van presentar els documents i, si es coneix, el procediment a 
què feien referència.

En el supòsit que, per causes alienes a la seva actuació, l’Agència de Residus de 
Catalunya no pugui aconseguir els documents, haurà de requerir el sol·licitant per 
tal que els aporti en el termini de 10 dies.

7.5 La presentació i signatura de la sol·licitud comporta la plena acceptació 
i submissió d’aquestes bases, així com l’autorització a l’Agència de Residus de 
Catalunya per tal que pugui obtenir directament els certificats d’acreditació del 
compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat per via 
telemàtica, i si s’escau, de les obligacions amb la Seguretat Social, d’acord amb 
l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

—8 Import de les subvencions
8.1 D’acord amb l’article 4.2 del Reglament (CE) núm. 70/2001, de la Comissió, 

vigent en cada moment, l’import màxim de les subvencions es determinarà en fun·
ció de la despesa efectiva a realitzar, sense que pugui ser superior al 15% del cost 
de la inversió subvencionable, en el cas de petites empreses, o al 7,5% en el cas de 
mitjanes empreses, amb un límit de cent mil (100.000,00) euros.

Quan les inversions objecte de subvenció es portin a terme en una empresa sus·
ceptible de quedar subjecta a les directrius sobre ajuts d’estat de finalitat regional 
(98/C 74/06), la intensitat s’incrementarà d’acord amb el que preveuen l’article 4.3 
i correlatius del Reglament (CE) núm. 70/2001, de la Comissió, vigent en cada 
moment.

quan les actuacions objecte de la sol·licitud quedin emmarcades en la base 3.d) 
d’aquesta convocatòria, l’ajut no excedirà del 50% del cost dels serveis, d’acord 



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.200753864

Disposicions

amb l’article 5 del Reglament (CE) núm. 70/2001, de la Comissió, de 12 de gener, 
relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat de la CE als ajuts estatals a petites 
i mitjanes empreses.

8.2 En cap cas la quantia de les subvencions atorgades, ja sigui de manera aïllada 
o en concurrència amb altres subvencions per la mateixa actuació, podrà sobrepassar 
els límits màxims que preveu el Reglament (CE) núm. 70/2001, de la Comissió, de 12 
de gener, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat de la CE als ajuts estatals 
a petites i mitjanes empreses, d’acord amb l’article 8 d’aquest Reglament.

8.3 Així mateix, l’import de les subvencions concedides en cap cas no pot ser 
d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres enti·
tats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat a 
desenvolupar pel beneficiari, d’acord amb l’article 94.1 del Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya.

—9 Despeses i inversions no subvencionables
No es consideraran subvencionables els conceptes següents:
a) L’IVA satisfet per l’adquisició de béns o serveis facturats i, en general, qual·

sevol impost i/o taxa pagat pel beneficiari.
b) Despeses financeres com a conseqüència de la inversió.
c) Inversions en equips de segona mà.
d) Despeses que no estiguin definides o que no tinguin com a finalitat l’objecte 

de la subvenció.
e) Despeses de personal propi.
f) Despeses d’adquisició de terrenys i de construcció de naus industrials quan no 

siguin estrictament necessàries per complir els objectius ambientals del projecte.
g) Transport i cost dels materials en les proves pilot i altres considerades a 

l’article 3.d).

—10 Inversions finançades mitjançant contracte d’arrendament financer
Les subvencions per a inversions que hagin estat finançades mitjançant contracte 

d’arrendament financer de béns mobles podran ser justificades i percebudes sempre 
que el perceptor d’aquestes subvencions constitueixi una fiança per l’import total o 
parcial de la subvenció corresponent a la inversió totalment o parcialment finançada 
mitjançant lísing, i que la mantingui vigent de manera indefinida fins que es provi 
el pagament de les quotes i l’exercici del dret d’opció, així com la transferència 
corresponent al beneficiari del domini sobre l’objecte de l’arrendament financer, 
per tal de garantir·ne la titularitat i la destinació.

No obstant això, si el beneficiari no exerceix el dret de compra dins el termini 
establert al contracte, l’Agència de Residus de Catalunya podrà procedir a la revo·
cació de la subvenció. La fiança haurà de ser dipositada, en metàl·lic o mitjançant 
aval atorgat per una entitat legalment habilitada, a la Caixa General de Dipòsits 
de la Generalitat de Catalunya, i s’haurà de presentar a l’Agència de Residus de 
Catalunya l’original del resguard del dipòsit efectuat.

—11 Termini i presentació de les sol·licituds
Aquesta Resolució de convocatòria queda oberta a la recepció de sol·licituds 

durant els anys 2006, 2007, 2008 i 2009.
Per a cada un dels anys d’aplicació d’aquesta convocatòria les sol·licituds s’han 

de presentar en el termini que s’indica al punt 3 d’aquesta Resolució per tal que 
siguin admeses a tràmit.

Les sol·licituds de subvencions s’han de formalitzar segons el model normalitzat, 
adreçat a la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, i s’han de presentar a la 
seu social de l’Agència de Residus de Catalunya (c. Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona), 
als serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona 
(Travessera de Gràcia, 56, 08006 Barcelona), a Girona (c. Ultònia, 10-12, 17002 
Girona), a Lleida (rda. Sant Martí, 2-6, 25006 Lleida), a Tarragona (c. Cardenal Vidal 
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i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona), i a les Terres de l’Ebre (c. Burgos, 17, 43870 
Amposta), o en qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 4/1999, de 
13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El model d’instància el facilitarà l’Agència de Residus de Catalunya a les oficines 
esmentades; també estarà disponible a la web de l’Agència de Residus de Catalunya 
(http://www.arc-cat.net).

—12 Informació i documentació
En qualsevol moment es podrà demanar al beneficiari la informació i la docu·

mentació que li sigui requerida per a l’atorgament de la subvenció i per al seguiment 
posterior de les actuacions objecte d’aquesta Resolució.

—13 Supervisió
13.1 L’òrgan competent per a la tramitació és l’encarregat d’efectuar la compro·

vació sobre la realització de l’activitat subvencionada, d’acord amb la finalitat i els 
requisits previstos a la convocatòria, a les bases reguladores aprovades per aquesta 
Resolució, i a la resta de normativa que li és d’aplicació.

13.2 L’Agència de Residus de Catalunya té la facultat de supervisar directament 
o indirectament les instal·lacions o les actuacions objecte de la subvenció, amb la 
finalitat de comprovar la seva adequació tant a la documentació presentada com a 
les condicions establertes a la resolució d’atorgament.

13.3 El beneficiari de la subvenció estarà obligat a facilitar les comprovacions 
que garanteixin la realització correcta del projecte o actuació subvencionada.

13.4 L’Agència de Residus de Catalunya es reserva el dret de continuar les 
accions de seguiment després d’acabada l’actuació objecte de la subvenció.

13.5 En tot cas, pel que fa a la fiscalització de la despesa, cal atenir-se al que 
disposen l’article 71 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i el títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

—14 Atorgament de les subvencions
14.1 Les subvencions seran atorgades un cop avaluades les sol·licituds i la 

documentació presentada, i un cop vista la proposta tècnica corresponent.
14.2 Les subvencions seran atorgades per resolució de la gerent de l’Agència 

de Residus de Catalunya, que actuarà per delegació del Consell de Direcció de 
l’Agència de Residus de Catalunya, en funció de les disponibilitats pressupostàries 
corresponents a cada exercici. Contra aquesta resolució serà aplicable el règim 
de recursos previstos en la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

14.3 La resolució de les sol·licituds presentades s’ha de dictar en el termini mà·
xim de sis mesos, comptats a partir de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, de conformitat amb l’article 42.2 de la Llei 4/1999, de modificació de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú. En cas contrari, les sol·licituds s’entendran 
desestimades, d’acord amb el règim establert 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, i de primera 
modificació dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, d’organització, procediment 
i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de Catalunya.

14.4 Les subvencions atorgades es publicaran al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya quan siguin per un import superior a tres mil (3.000,00) euros, 
amb la indicació de la convocatòria i identificació de la subvenció, el programa i 
el crèdit pressupostari al qual s’imputen, l’existència de finançament a càrrec de 
la Unió Europea i, si escau, el percentatge de finançament i el nom o raó social del 
beneficiari, número d’identificació fiscal, la finalitat o finalitats de la subvenció, 
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amb expressió, en el seu cas, dels diferents programes o projectes subvencionats i 
la quantitat atorgada.

En qualsevol cas, les subvencions atorgades es publicaran a través de la web de 
l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc-cat.net) i la resolució serà noti·
ficada a l’ens sol·licitant de manera individual en els termes establerts als articles 58 
i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

14.5 L’Agència de Residus de Catalunya, d’ofici o a petició de l’interessat, 
podrà modificar la resolució de concessió de la subvenció quan s’hagin alterat les 
condicions existents en el moment de l’atorgament o en cas d’obtenció concurrent 
d’altres ajuts. La modificació esmentada es podrà autoritzar sempre que no es 
perjudiquin drets de tercers.

En cas que la modificació sigui instada per l’interessat, aquesta haurà de presen·
tar-se abans que s’exhaureixi el termini per a la realització de l’activitat.

14.6 Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter ocasional, estan subjectes 
a limitació pressupostària i no generen cap dret de continuïtat en l’assignació de 
finançament per a exercicis successius.

14.7 La resolució de concessió podrà incloure una relació ordenada de totes les 
sol·licituds que, tot i complir els requisits tècnics i administratius fixats a les bases 
de la convocatòria per tal de ser beneficiari de la subvenció, no hagin estat estimades 
per excedir la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria. Les renúncies o 
revocacions de les subvencions concedides permetran realitzar atorgaments addi·
cionals seguint l’annex corresponent de la resolució.

—15 Justificació de la subvenció
15.1 Seran actuacions justificables les realitzades fins al 30 d’octubre de 2009. 

El termini de justificació de les actuacions objecte de subvenció finalitzarà el 30 
d’octubre de 2009.

15.2 Per tal de justificar la despesa, els beneficiaris hauran de presentar davant 
l’Agència de Residus de Catalunya, i un cop atorgada la subvenció,:

a) El document de justificació de la subvenció normalitzat (Model/JUST/MA·
TREC 2008) degudament emplenat. El model el facilitarà l’Agència de Residus de 
Catalunya i també estarà disponible a la web de l’Agència de Residus de Catalunya 
(http://www.arc-cat.net).

Cal que quedi constància de la data de lliurament de la justificació de la subvenció 
a l’Administració mitjançant el registre d’entrada, d’acord amb l’article 10 de l’Ordre 
d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions. 
Els annexos inclosos en aquest model que s’han de presentar son els següents:

Annex 1, Compte justificatiu que s’inclou al model normalitzat esmentat (Mo·
del/JUST/MATREC 2008), que haurà d’anar signat per la persona apoderada o pel 
director financer.

Al compte justificatiu hi haurà de constar:
1) Una relació numerada de les despeses realitzades justificatives de la subvenció 

atorgada amb identificació del creditor, el document, la data d’emissió, la descripció 
de la factura, la data de pagament i l’import base que es justifica amb cada document. 
Aquesta relació haurà d’anar agrupada en funció del concepte del pressupost que 
es va presentar en el moment de demanar la subvenció.

Caldrà adjuntar original i fotocòpia de les factures corresponents a la despesa 
realitzada a nom de l’empresa o ens beneficiari, i dels rebuts o justificants del pa·
gament efectiu. Els originals i les seves còpies han d’estar degudament numerats 
al marge superior dret de forma correlativa. La documentació es presentarà en 
format A4; si els documents són més petits, s’adjuntaran en full d’aquest format, 
sempre numerat.

Un cop l’Agència de Residus de Catalunya hagi verificat la seva elegibilitat, es 
procedirà a diligenciar i retornar els originals i a compulsar les còpies, que restaran 
incorporades a l’expedient.
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Les factures hauran de concretar suficientment els conceptes inclosos i les seves 
característiques, per tal de comprovar que s’ajusten als requisits de la convocatòria 
i als conceptes subvencionats.

Les factures presentades per justificar la subvenció han de reunir tots els requi·
sits fiscals que estableix la normativa vigent aplicable (mercantil, fiscal, laboral, 
etc.), d’acord amb Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament que regula les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament del 
impost sobre el valor afegit.

En el supòsit d’exempció de l’IVA, es farà constar, de forma expressa i complerta, 
la disposició legal que declara aquesta exempció. Igualment es procedirà en el cas 
de no practicar-se la retenció d’IRPF.

2) En cas que l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000,00 
euros en el supòsit de cost per execució d’obra o de 12.000,00 euros en el supòsit de 
subministrament de bens d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria 
o assistència tècnica, caldrà certificar obligatòriament que s’ha complert l’article 
31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que estableix 
que en aquests supòsits el beneficiari haurà de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes 
de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per la 
prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques espe·
cials de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que ho subministrin o prestin, o llevat que la despesa s’hagués realitzat 
amb anterioritat a la sol·licitud. El compliment d’aquesta normativa es certificarà 
amb la signatura del compte justificatiu.

3) En cas que l’activitat subvencionada hagi estat finançada, a més de amb la 
subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar 
obligatòriament en la justificació l’import, la procedència i l’aplicació d’aquests 
fons a les activitats subvencionades, omplint l’espai destinat per aquest concepte 
al compte justificatiu.

Annex 2, Imprès de sol·licitud de dades bancàries degudament formalitzat, dis·
ponible dins el model normalitzat (Model/JUST/MATREC 2008).

a) Informe tècnic i econòmic sobre els resultats obtinguts o previsibles del 
projecte subvencionat.

b) Certificació positiva acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
amb la Seguretat Social.

15.3 Amb caràcter previ al pagament, i en el termini de dos mesos comptats 
des de la justificació efectiva de la subvenció en els termes de l’article 15.2 d’aquesta 
convocatòria, l’Agència de Residus de Catalunya podrà comprovar el funcionament 
correcte de la instal·lació o l’activitat subvencionada.

15.4 Amb caràcter previ al pagament de les subvencions o les bestretes, 
l’ens concedent comprovarà el compliment per part dels beneficiaris de les 
seves obligacions tributàries amb la Generalitat i amb l’Estat i, en cas contrari, 
s’iniciarà el procediment de compensació dels crèdits a percebre pel beneficiari 
fins a satisfer els deutes pendents, tant si són de naturalesa tributària com si 
no ho són.

15.5 A criteri de la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, amb 
petició prèvia de l’interessat, i amb l’informe tècnic corresponent, la subven·
ció concedida pot ser abonada totalment o parcialment amb anterioritat a la 
finalització del projecte o actuació. En el cas que es concedeixi una bestreta, el 
beneficiari haurà de presentar l’original del resguard de dipòsit, constituït a la 
Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, d’aval bancari d’en·
titat financera, suficient a criteri de l’administració, per import de la subvenció 
concedida i anticipada.

15.6 L’aval serà alliberat quan s’acrediti la realització de l’activitat origen de la 
subvenció i la signatura de l’acta de comprovació.

15.7 Només per circumstàncies excepcionals i per raons justificades es podran 
prorrogar els terminis d’execució i justificació de les actuacions subvencionades, 
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d’acord amb l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i les previsions 
del Contracte programa de l’Agència de Residus de Catalunya. En qualsevol cas, 
el termini no podrà excedir el 30 de novembre de 2009.

—16 Difusió i explotació de resultats
L’Agència de Residus de Catalunya es reserva el dret de difondre i presentar com 

a exemple les instal·lacions, els mètodes de treball o els productes que hagin estat 
resultat de les accions subvencionables.

Les empreses subvencionades acordaran amb l’Agència de Residus de Catalunya, 
quan s’escaigui, la cessió dels drets d’explotació dels resultats i les patents que en 
resultin.

—17 Situació ambiental dels sol·licitants
En el cas que el sol·licitant tingui expedient obert per alguna de les unitats 

del Departament de Medi Ambient i Habitatge que pugui donar lloc a qualsevol 
tipus de sanció, no pressuposarà la denegació de la subvenció, però es diferirà 
qualsevol pagament de la quantitat atorgada fins que l’expedient no estigui 
resolt.

—18 Altres obligacions dels beneficiaris
A més de les obligacions d’executar l’actuació subvencionada d’acord amb el 

projecte presentat i de justificar les despeses corresponents, els beneficiaris de les 
subvencions tenen les obligacions següents:

a) Notificar per escrit a l’Agència de Residus de Catalunya qualsevol canvi en 
els conceptes i els imports a justificar o en el calendari presentats.

Així mateix, els beneficiaris de les subvencions hauran de comunicar a l’Agèn·
cia de Residus de Catalunya l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos que financiïn les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’haurà 
d’efectuar tan aviat com es conegui i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació 
de l’aplicació donada als fons percebuts. Caldrà fer-ho per escrit amb còpia de la 
resolució d’atorgament.

b) Fer constar clarament que l’actuació ha estat subvencionada per l’Agència de 
Residus de Catalunya.

c) Disposar dels llibres contables, dels registres diligenciats i de la resta de do·
cuments degudament auditats en els termes exigits per la legislació aplicable.

d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre 
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

e) Procedir al reintegrament dels fons percebuts més els interessos de demora 
corresponents en els supòsits establerts a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i a l’article 99 del Decret Legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públi·
ques de Catalunya, amb independència de les sancions que, si s’escau, resultin 
exigibles.

f) D’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00 euros, en el supòsit de cost per execució d’obra, o de 12.000,00 euros en 
el supòsit de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses 
de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar, com a mínim, 
tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís 
per la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat un nombre 
suficient d’entitats que ho subministrin o prestin, o llevat que la despesa s’hagués 
realitzat amb anterioritat a la sol·licitud.

g) D’acord amb l’article 31.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, en el supòsit d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns 
inventariables, el beneficiari haurà de destinar els béns a la finalitat concreta per 
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la qual es concedeixi la subvenció, que no podrà ser inferior a cinc anys en el cas 
de bens inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per la resta de béns.

—19 Revocació i règim sancionador
En el supòsit que es comprovi que s’ha produït alguna de les causes de revocació 

que preveuen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, i l’article 99 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la gerent 
de l’Agència de Residus de Catalunya, per delegació del Consell de Direcció, ha 
d’iniciar la tramitació de l’expedient de revocació d’acord amb l’article 100 del 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

El règim sancionador és el previst al capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven·
cions.

—20 Règim jurídic
En tot el que no es preveu en aquesta convocatòria, s’aplicarà el següent:
a) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i notificació: 

la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i el procediment comú, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’orga·
nització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

b) Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions, en tot cas, les 
obligacions dels beneficiaris, la justificació, el reintegrament i el règim sanciona·
dor: els preceptes bàsics de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Regla·
ment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya.

—21 Règim fiscal
Les subvencions atorgades dins el marc d’aquesta convocatòria queden sotmeses 

al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

—22 Tractament de dades
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, 

les dades de caràcter personal que s’han de declarar a les sol·licituds i documents 
que s’hi annexen s’inclouran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de 
Catalunya, que té únicament la finalitat de procedir a la gestió de les sol·licituds de 
subvencions, ajudes i resolucions associades.

No obstant, no es requerirà consentiment de l’afectat per a la cessió de dades de 
caràcter personal que en virtut de l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i dels articles 35 i següents del Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, hagi d’efectuar-se a la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat.

aNNEx 2

Definicions

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per:
Matèries recuperades
Els productes comercials derivats de la valorització de residus.
Subproducte
Aquell residu que disposi de la resolució d’aprovació de la seva gestió com a sub·

producte per part de l’Agència de Residus de Catalunya, d’acord amb el concepte de 



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.200753870

Disposicions

subproducte establert en l’article 3.3.b) de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 
dels residus, i l’article 29 del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de 
gestió de residus.

Petites i mitjanes empreses
Les definides a la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió, de 6 de maig de 

2003, publicada al DO sèrie L 124, de 20.5.2003, pàg. 36, que es recull a l’annex I 
del Reglament (CE) núm. 70/2001, de la Comissió, de 12 de gener, relatiu a l’apli·
cació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts estatals a Pimes, modificat pel 
Reglament (CE) núm. 364/2004, de la Comissió, de 25 de febrer.

En tot cas, la definició de Pime serà la que estigui vigent en cada moment a nivell 
comunitari.

(07.332.190)
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AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
MAH/3712/2007, de 20 de novembre, per la qual s’aprova i es fa pública la modi-
ficació de la Resolució MAH/1287/2005, d’11 d’abril, modificada per la Resolució 
MAH/4166/2006, de 21 de novembre, i s’aprova i es fa públic el Text Refós de les 
bases de la convocatòria per a l’execució de projectes de minimització de residus 
(2005-2008) i el pressupost per l’any 2008.

La Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 
15/2003, de 13 de juny, i el seu desplegament, prioritzen la minimització dels 
residus dins dels objectius a assolir en la política mediambiental del Govern de 
Catalunya.

Aquesta convocatòria de subvencions s’emmarca en l’àmbit d’aquests objectius i 
implica una continuïtat i aprofundiment de les actuacions iniciades anteriorment, 
i es caracteritza pel seu caràcter obert i dinàmic.

De la mateixa manera que ho considera la Unió Europea, les pime són un segment 
del teixit empresarial que, per les seves característiques especials, són mereixedores 
d’un tractament avantatjós en el moment de fixar els percentatges finançables dels 
projectes.

En el seu conjunt, aquesta convocatòria de subvencions vol ser un instrument 
posat a l’abast de les empreses i institucions catalanes, de manera que permeti 
millorar el seu comportament ambiental present i futur, dins un marc en el qual 
els condicionants mediambientals requeriran, cada vegada més, una atenció 
prioritària, sorgida moltes vegades del compliment estricte dels compromisos 
internacionals que ens afecten, de les actituds ambientals proactives del conjunt 
de la societat amb un major grau d’exigència i per a l’adopció dels requeriments 
reglamentaris nascuts dins l’àmbit de la Unió Europea, de la qual som membres 
de ple dret.

Atès el que disposa 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 
bàsics 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, 
de 17 de novembre , general de subvencions.

Atès el que disposen l’article 93.c) de la Llei de finances públiques esmentada, 
que preveu els òrgans competents per atorgar subvencions, i l’article 60 de la Llei 
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, que atribueix al gerent de l’Agència 
de Residus de Catalunya la facultat d’executar els acords del Consell de Direcció;

Atesa la Decisió de la Comissió Europea de 30 de novembre de 2004 (C(2004)4692), 
en virtut de la qual es declara que la pròrroga notificada relativa al règim N 154/1999, 
sobre mesures destinades a la minimització, aprofitament i tractament en origen de 
residus industrials (Ajut d’Estat núm. N459/2004-Espanya) és compatible amb el 
Tractat de la CE en aplicació de la lletra c) de l’apartat 3 de l’article 87;

Atès les bases publicades per les resolucions MAH/1287/2005 d’11 d’abril i la 
modificació MAH/4166/2006 de 21 de novembre de 2006;

Atès el que disposa el Contracte-programa aprovat per l’Agència de Residus de 
Catalunya aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el dia 25 de juliol de 
2006 i signat en data 10 d’agost de 2006 entre la Generalitat de Catalunya i l’Agència 
de Residus de Catalunya;

Atès l’acord del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya adoptat 
el 19 de novembre de 2007.
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Vist el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment 
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb els informes 
jurídic i tècnic previs i vist el certificat de disponibilitat pressupostària emès per 
l’Àrea Econòmica de l’Agencia de Residus de Catalunya,

RESOLC:

—1 Modificar les bases i els annexes de la convocatòria d’ajuts pels anys 2005-
2008 destinada a les empreses, agrupacions d’empreses i entitats sense ànim de 
lucre per a realitzar projectes de minimització de residus i reducció de contaminació 
en origen dels residus industrials, projectes R+D aplicats en el camp de la reducció 
en origen dels residus industrials i projectes per a la formació i la promoció en 
temes orientats a la minimització de residus industrials, aprovada per la Resolució 
MAH/1287/2005, d’11 d’abril, i modificada per la resolució MAH/4166/2006, de 
21 de novembre.

—2 Aprovar i fer públic el Text refós i annexos de les bases de la convocatòria 
d’ajuts pels anys 2005-2008 destinada a les empreses, agrupacions d’empreses i 
entitats sense ànim de lucre per a realitzar projectes de minimització de residus i 
reducció de contaminació en origen dels residus industrials, projectes R+D apli·
cats en el camp de la reducció en origen dels residus industrials i projectes per a la 
formació i la promoció en temes orientats a la minimització de residus industrials, 
d’acord amb el contingut de l’annex 1 d’aquesta Resolució.

—3 Aprovar i fer publica l’assignació pressupostària per a la convocatòria de 
subvencions per a l’execució de projectes de minimització per l’any 2008.

—4 El termini per a la presentació de les sol·licituds a la present convocatòria per 
al 2008 serà de dos mesos comptadors des de la publicació d’aquesta Resolució en 
el al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—5 L’import total de quatre milions (4.000.000,00) d’euros, que s’assigna a 
la convocatòria per al 2008, s’aplicarà a la partida pressupostària 770.00.01, 
a càrrec dels pressupostos de l’Agència de Residus de Catalunya per als anys 
2008-2009-2010.

—6 Els ajuts previstos en aquesta convocatòria reben cofinançament dels Fons 
Estructurals de la UE, dintre del març de l’Objectiu 2 (2000-2006) a través del 
DOCUP de Catalunya.

—7 Si s’escau, l’Agència de Residus de Catalunya modificarà les bases apro·
vades mitjançant aquesta Resolució d’acord amb el que estableixin les directrius 
comunitàries.

L’assignació en aquesta convocatòria podrà ser objecte d’ampliació d’acord amb 
la normativa d’aplicació, segons la disponibilitat pressupostària.

L’ARC podrà aplicar els fons no emprats en aquesta convocatòria a d’altres con·
vocatòries promogudes per l’ARC al 2008.

—8 Els ajuts objecte d’aquesta convocatòria resten subjectes a les directrius co·
munitàries d’ajuts d’estat en favor del medi ambient (2001/C 37 (03) el Reglament 
70/2001 de la Comissió de 12 de gener, d’ajuts estatals a favor de pimes modificat 
pel Reglament (CE) 364/2004 de la Comissió de 25 de febrer, la vigència del qual 
queda perllongada pel Reglament 1976/2006 i les directrius sobre ajuts d’estat amb 
finalitats regionals (98/C 7406).

Barcelona, 20 de novembre de 2007

gENOVEVa CaTaLà I BOSCh

Gerent
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aNNEx 1

Bases

—1 Objecte de la subvenció
1.1 Les actuacions que podran ser objecte de les subvencions que estableix la 

present convocatòria són les següents:
Classe A. Projectes de minimització dels residus d’origen industrial.
Modificació dels processos i l’aplicació de les millors tecnologies disponibles 

que tinguin per objecte:
A1 La reducció en origen dels residus.
A2 El reciclatge en origen dels residus generats en el procés productiu.
Aquestes actuacions s’avaluen d’acord amb el que disposa la normativa comuni·

tària vigent, en particular els apartats E-1.1.28 i E.1.2.29 de la directiva comunitària 
sobre ajuts estatals a favor del medi ambient, i sobre la base dels elements particular 
en cada cas.

Classe B. Projectes de recerca i desenvolupament tecnològic aplicats en el camp 
de la minimització dels residus industrials.

Els projectes d’R+D poden comprendre la investigació aplicada i el disseny i 
construcció de plantes pilot segons (definició inclosa a l’annex 2).

B1 Projectes d’R+D de millora dels processos productius per a minimitzar els 
residus, i per al disseny i implantació de tecnologies més netes.

B2 Projectes d’R+D de disseny de productes que generin menys residus en alguna 
de les etapes del seu cicle de vida.

B3 Projectes d’R+D d’investigació aplicada i desenvolupament, incloses proves 
pilot (segons definició inclosa en l’annex 2).

Classe C. Projectes per a la formació i la promoció en termes orientats a la mi·
nimització de residus industrials.

C1 Formació i informació al personal pertanyent a una empresa o agrupació 
d’empreses, com a suport a actuacions de minimització de residus dutes a terme 
en l’any en curs i l’immediatament anterior a la sol·licitud.

C2 Actuacions complementàries als projectes de classe A com estudis, anàlisis 
de viabilitat, períodes de prova, actes de posada en marxa.

1.2 En el supòsit que la inversió en instal·lacions incrementi la capacitat de 
producció i permeti, al mateix temps, millorar el seu comportament mediambiental, 
els costos subvencionables seran proporcionals a la capacitat de producció existent 
abans de la inversió.

1.3 No seran objecte de subvenció:
Aquelles actuacions en les quals es redueixi el volum del residus per processos 

d’extracció de l’aigua continguda, sempre i quant no hi hagi reaprofitament d’aquesta 
aigua en el procés.

Aquells projectes en els quals els residus objecte de l’actuació no estiguin justificats 
separadament en la corresponent declaració de residus, sempre i quant l’empresa 
tingui la obligació de presentar·la.

—2 Beneficiaris
2.1 Podran optar a les subvencions que estableix la present convocatòria les 

empreses i agrupacions d’empreses, amb domicili social a Catalunya, pel que fa 
als apartats A), B) i C) de la base primera i les entitats sense ànim de lucre, amb 
domicili social a Catalunya, pel que fa a l’apartat B) de la mateixa base.

2.2 Els beneficiaris de les subvencions que disposin d’establiments oberts al 
públic han de complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. En el supòsit de no disposar d’establi·
ments oberts al públic, han de complir els requisits establerts a l’article 36.4 de la 
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

L’incompliment d’aquests requisits serà causa de revocació de la subvenció.

—3 Documentació a presentar
La documentació a presentar inclou:
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3.1 Model de sol·licitud normalitzat (Model SOL/MINIM 2008) adreçat a la 
gerent de l’Agència de Residus de Catalunya degudament complimentada en la 
seva totalitat i que inclou:

a) Instància de sol·licitud adreçada a la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, 
degudament signada pel representat legal de l’empresa, en la qual es faci constar 
la quantia de la subvenció que se sol·licita, d’acord amb els criteris que estableixen 
les bases d’aquesta convocatòria.

b) Declaració responsable del sol·licitant degudament signada conforme:
b.1. No es troba en cap de les circumstàncies d’incompatibilitat previstes a l’article 

13, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b.2. En el cas d’entitats sense ànim de lucre, declaració de l’òrgan competent 

conforme s’acorda concórrer a la convocatòria i conforme té dipositades comptes 
en el registre corresponent

b.3 Si s’escau, que es tracta d’una entitat amb un nombre de treballadors igual 
a superior a 50, que compleix amb l’obligació que estableix l’article 38.1 de la Llei 
13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, de donar ocupació almenys 
a un 2% de treballadors disminuïts sobre el nombre total de treballadors de l’entitat, 
o de l’aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el 
Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 264/2000, de 24 de juliol.

b.4 Si s’escau, que es tracta d’una entitat amb un nombre de treballadors 
inferior a 50.

b.5 Està al corrent en la declaració de residus, d’estar al corrent en la declaració 
de càrrega contaminant, i d’estar donats d’alta com a titulars d’activitats potencial·
ment contaminadores a l’atmosfera, en el cas que alguna d’aquestes actuacions no 
els siguin d’aplicació, declaració de la no·obligatorietat de presentar·les.

b.6 que assoleix el compromís de finançar la part del pressupost que no cobreixi 
la subvenció sol·licitada.

b.7 Si s’escau, que disposa d’establiments oberts al públic i que compleix amb 
els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, 
de política lingüística.

b.8 Si s’escau, que no disposa d’establiments oberts al públic i que compleix amb 
els requisits establerts a l’article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística.

3.2 Així mateix caldrà acompanyar la sol·licitud de la següent documentació:
a) Document acreditatiu de la personalitat jurídica del sol·licitant (escriptures i 

poders i DNI), i en el cas d’entitats sense ànim de lucre certificació acreditativa de 
la seva inscripció en el registre competent.

Les agrupacions d’empreses han d’acreditar la seva constitució en el moment de 
la presentació de la sol·licitud.

b) NIF de l’empresa sol·licitant.
c) Document tècnic que defineixi i valori les actuacions objecte de la sol-

licitud.
Els projectes o actuacions presentats han d’estar clarament definits, tant des del 

punt de vista tècnic com econòmic i ser perfectament quantificables, avaluables i 
controlables en la fase de seguiment. També hauran de presentar un esquema de 
finançament suficient i raonablement garantit. Caldrà especificar l’any de la declaració 
de la qual s’extreuen les dades dels residus que presenten en el punt corresponent de 
la sol·licitud de subvenció. També hauran d’incloure un calendari de l’actuació.

d) Es presentarà un calendari de realització del projecte on es facin estimacions 
dels terminis en els quals es podran justificar les despeses

e) Document on el sol·licitant declari l’existència d’altres subvencions o ajuts 
públics i/o privats sol·licitats per al projecte, amb indicació de la quantia sol·licitada, 
el percentatge que suposa del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud 
o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s’ha sol·licitat. En cas 
de no haver-se sol·licitat altres ajuts o subvencions caldrà declarar aquest fet. Cas 
d’haver sol·licitat el certificat de convalidació d’inversions destinades a la protecció 
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del medi ambient, previst en el Reial decret 1594/1997, de 17 d’octubre, cal aportar 
còpia de la sol·licitud.

3.3 De la documentació esmentada anteriorment, se n’ha de presentar l’origi·
nal o una còpia compulsada. L’Agència de Residus de Catalunya podrà efectuar la 
compulsa d’aquests documents quan el sol·licitant en presenti alhora els originals 
i les fotocòpies corresponents.

No serà necessari presentar els documents exigits en els apartats 3.2.a) i b), quan 
aquests no hagin sofert modificació i estiguessin en poder de l’ARC. En aquest cas 
el sol·licitant podrà acollir-se al que estableix l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi·
ment administratiu comú. En aquest supòsit, el/la sol·licitant ha de presentar una 
declaració per escrit, conforme no hi ha hagut modificacions , amb indicació de la 
data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats els documents i, si es coneix 
el procediment a què feien referència i sempre que no hagin transcorregut més de 
cinc anys des de la presentació. Si es coneix, s’hi ha d’especificar l’expedient per al 
qual es va aportar la documentació esmentada. En cas que l’Agència de Residus de 
Catalunya per causes alienes a la seva actuació , no pogués aconseguir els documents, 
requerirà el sol·licitant perquè els aporti en el termini de 10 dies.

En el supòsit d’impossibilitat material d’obtenir el document, l’Agència de Residus 
de Catalunya podrà requerir al sol·licitant la seva presentació amb anterioritat a la 
formulació de la proposta de resolució.

La presentació i signatura de la sol·licitud comporta la plena acceptació i submissió 
d’aquestes bases així com l’autorització a l’Agència de Residus de Catalunya per 
tal que pugui obtenir directament els certificats d’acreditació del compliment de 
les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat per via telemàtica i, si 
s’escau, de les obligacions amb la Seguretat Social, d’acord amb l’article 24 de la 
Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

—4 Procediment de concessió
4.1 La concessió de les subvencions seguirà el règim de concurrència competi·

tiva, és a dir, es realitzarà mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, 
a fi d’establir una prelació entre les mateixes d’acord amb els criteris de valoració 
establerts en aquesta base, i adjudicar, amb el límit de la disponibilitat pressupostària, 
aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació dels esmentats criteris.

4.2 Excepcionalment, no s’establirà un ordre de prelació entre les sol·licituds 
que reuneixen els requisits de les bases pel cas que el crèdit consignat en la convo·
catòria fos suficient.

—5 Criteris de valoració
Per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindran en compte els criteris 

següents:
1. Els projectes que es proposin minimitzar residus perillosos.
2. Els projectes que es proposin minimitzar residus no perillosos.
Dintre dels criteris anteriors i per cada un d’ells, es tindran en compte els criteris 

de prioritat següents d’acord amb l’ordre de prelació que a continuació s’indica:
a) Els projectes que per unitat monetària d’inversió minimitzin major quantitat 

de residus.
b) Els projectes presentats per petites o mitjanes empreses, segons queden de·

finides en l’annex 2.
c) Els projectes que prioritzin la reducció en origen davant del reciclatge en 

origen.
d) Els projectes d’R+D aplicada que fomentin la col·laboració entre les empreses 

i els centres d’investigació.
e) Els projectes presentats per empreses que acreditin haver presentat una audi·

toria ambiental o un diagnòstic ambiental d’oportunitats de minimització del centre 
per al qual es sol·licita la subvenció. A aquests efectes, s’ha de presentar l’informe 
complert de l’auditoria realitzada.
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—6 Import de la subvenció
6.1 L’import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió 

o del cost de les accions a realitzar que es demostrin estrictament necessàries per al 
compliment dels projectes a endegar, sense que pugui ser superior als percentatges 
o quantitats que s’exposen en la següent taula.

 S AN SN/MA
 A1, A2 ........................................15 30
 S ................................................ PS
 B1, B2, B3 ..................................25
 C1, C2 .........................................40

Les subvencions de classe A per adaptació a normes obligatòries tindran les se·
güents limitacions: només hi podran accedir les pimes, només s’hi podran acollir 
quan la norma no faci més de tres anys que està en vigor i caldrà fer esment en la 
sol·licitud de subvenció quina és la norma obligatòria a la que vol adaptar·se.

En les subvencions de classe A per a superació substancial de normes obligatòries, 
caldrà fer esment en la sol·licitud de subvenció quina és la norma obligatòria que 
es vol superar i en quin grau.

En el cas que les inversions les realitzi una petita o mitjana empresa (definida 
en l’annex 2), els percentatges màxims de subvenció poden incrementar-se en un 
10% brut.

Les subvencions de classe B poden incrementar-se en un 5% addicional quan al 
projecte li sigui d’aplicació l’article 87.3.c) del Tractat CE.

Les subvencions de tipus B tenen, en tot cas, un límit de noranta mil cent cin·
quanta-un euros amb vuitanta-dos cèntims (90.151,82 euros).

6.2 L’import de les subvencions atorgades no podrà ser de tal quantia que, aïllada 
o en concurrència amb altres subvencions concedides per a la mateixa actuació, 
ultrapassi els límits percentuals establerts en aquesta convocatòria.

—7 Despeses i inversions no subvencionables
No es consideraran subvencionables els següents conceptes:
a) L’IVA satisfet per l’adquisició de béns o serveis facturats i, en general, qual·

sevol impost pagat per l’entitat.
b) Despeses financeres com a conseqüència de la inversió.
c) Les subvencions per a inversions, que hagin estat finançades mitjançant con·

tracte d’arrendament financer de béns mobles, podran ser justificades i percebudes 
sempre que el perceptor d’aquestes subvencions constitueixi una fiança per l’import 
total o parcial de la subvenció corresponent a la inversió totalment o parcialment 
finançada mitjançant lísing, i que la mantingui vigent de manera indefinida fins 
que es provi el pagament de les quotes i l’exercici del dret d’opció, així com la cor·
responent transferència al beneficiari del domini sobre l’objecte de l’arrendament 
financer, a fi de garantir-ne la titularitat i destinació.

No obstant això, si el beneficiari no exerceix el dret de compra dins del termini 
establert en el contracte, l’Agència de Residus de Catalunya podrà procedir a la re·
vocació de la subvenció. La fiança haurà de ser dipositada, en metàl·lic o mitjançant 
aval atorgat per una entitat legalment habilitada, a la Caixa General de Dipòsits de 
la Generalitat de Catalunya.

d) Inversions en equips de segona mà.
e) Despeses que no estiguin definides o que no tinguin com finalitat l’objecte de 

la subvenció, així com les despeses no imputables directament al projecte d’inves·
tigació i desenvolupament tecnològic.

f) Despeses de personal propi per a programes tipus A) i C2.
g) Les despeses d’adquisició de terrenys, i les de construcció de naus industrials 

quan no siguin estrictament necessàries per a l’acompliment dels objectius ambi·
entals del projecte.

h) Per a programes del tipus B, el lloguer d’infraestructures no serà subvencio·
nable per un període superior als tres primers mesos i l’ajut serà degressiu.
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—8 Presentació de les sol·licituds
8.1 Aquesta Resolució de convocatòria queda oberta a la recepció de sol·licituds 

durant els anys 2005, 2006, 2007 i 2008.
8.2 Per a cada un dels anys d’aplicació d’aquesta convocatòria les sol·licituds 

s’han de presentar en el termini que s’indica en el punt 4 de la Resolució.
8.3 Les sol·licituds de subvencions s’han de formalitzar, per a cada una de les 

classes d’actuació subvencionables, segons el model normalitzat, adreçades a la 
gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, i s’han de presentar a la seu social de 
l’Agència de Residus de Catalunya (c. Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona), als Serveis 
Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona (Travessera 
de Gràcia, 56, 08006 Barcelona), a Girona (c. Ultònia, 10-12, 17002 Girona), a Lleida 
(Rda. Sant Martí, 2-6, 25006 Lleida), a Tarragona (c. Cardenal Vidal i Barraquer, 
12-14, 43005 Tarragona) i a les Terres de l’Ebre (c. Burgos,17 , 43870 Amposta), 
o en qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

8.4 El model d’instància el facilitarà l’Agència de Residus de Catalunya a les 
oficines esmentades, també estarà disponible a la web de l’Agència de Residus de 
Catalunya (http://www.arc-cat.net).

8.5 La presentació i signatura de la sol·licitud comporta la plena acceptació i sub·
missió d’aquestes bases, així com l’autorització a l’Agència de Residus de Catalunya 
per tal que pugui obtenir directament els certificats d’acreditació del compliment 
de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat per via telemàtica, i 
si s’escau de les obligacions amb la Seguretat Social, d’acord amb l’article 24 de la 
Llei 5/2007, de 4 de juliol de mesures fiscals i financeres.

—9 Atorgament de les subvencions
9.1 Les subvencions seran atorgades un cop avaluades les sol·licituds presentades 

i a la vista de la proposta tècnica corresponent.
9.2 Les subvencions seran atorgades per resolució de la gerent de l’Agència 

de Residus de Catalunya, que actuarà per delegació del Consell de Direcció de 
l’Agència de Residus de Catalunya, en funció de les disponibilitats pressupostàries 
corresponents a cada exercici. Contra aquesta resolució serà aplicable el règim 
de recursos previstos en la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

9.3 La resolució de les sol·licituds presentades s’ha de dictar en el termini màxim 
de sis mesos, inclosa la notificació, comptats a partir de la finalització del termini 
de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l’article 42.2 de la Llei 4/1999, 
de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad·
ministracions públiques i del procediment administratiu comú. En cas contrari les 
sol·licituds s’entendran desestimades, d’acord amb el règim establert 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, 
i de primera modificació dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de Catalunya.

9.4 L’atorgament de la subvenció es notificarà als interessats, d’acord amb els 
articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener.

9.5 Les subvencions atorgades es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya quan siguin per un import superior a tres mil euros (3.000 euros), 
amb la indicació de la convocatòria i identificació de la subvenció, el programa i 
el crèdit pressupostari al qual s’imputen, l’existència de finançament a càrrec de la 
Unió Europea i, en el seu cas, el percentatge de finançament i nom o raó social del 
beneficiari, número d’identificació fiscal, la finalitat o finalitats de la subvenció, 
amb expressió, en el seu cas, dels diferents programes o projectes subvencionats i 
quantitat atorgada.
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En qualsevol cas les subvencions atorgades es publicaran a través de la web de 
l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc-cat.net).

Les subvencions que s’atorguin tindran caràcter ocasional i no generen cap dret 
a continuïtat en l’assignació del finançament per exercicis successius.

9.6 La resolució de concessió podrà incloure una relació ordenada de totes les 
sol·licituds que, complint amb les condicions administratives i tècniques establer·
tes en les bases reguladores per adquirir la condició de beneficiari, no hagin estat 
estimades per rebassar la quantia màxim del crèdit fixat en la convocatòria.

9.7 L’atorgament de la subvenció comporta l’obligació per part del beneficiari 
d’executar el projecte i realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la sub·
venció.

9.8 L’Agència de Residus de Catalunya, d’ofici o a petició de l’interessat , 
podrà modificar la resolució de concessió de la subvenció quan s’hagin alterat les 
condicions existents en el moment de l’atorgament o en cas d’obtenció concurrent 
d’altres ajuts. Dita autorització es podrà autoritzar sempre que no es perjudiquin 
drets de tercers.

En cas que la modificació sigui instada per l’interessat, aquests haurà de presen·
tar-se abans que s’exhaureixi el termini per a la realització de l’activitat.

—10 Informacions complementàries
En qualsevol moment es podrà demanar al beneficiari la informació i la docu·

mentació que li sigui requerida per a l’atorgament de la subvenció i per al seguiment 
posterior de les actuacions objecte d’aquesta Resolució.

—11 Supervisió
11.1 L’Agència de Residus de Catalunya té la facultat de supervisar directament 

o indirectament l’adequació de les actuacions objecte de la convocatòria, tant de la 
documentació presentada com de les actuacions realitzades a part de les condicions 
que estableixi la resolució d’atorgament

11.2 El beneficiari de la subvenció estarà obligat a facilitar les comprovacions 
que garanteixin la correcta realització del projecte o actuació subvencionada

11.3 L’Agència de Residus de Catalunya es reserva el dret de continuar les 
accions de seguiment després d’acabada l’actuació objecte de la subvenció.

11.4 En tot cas, pel que fa a la fiscalització de la despesa, cal atenir-se al que 
disposa l’article 71 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i el títol tercer de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

—12 Justificació i pagament de la subvenció
12.1 El termini màxim per a justificar les despeses de la subvenció serà el que 

es determini en la resolució d’atorgament de la subvenció. Es consideraran com a 
despeses justificables les que es realitzin com a màxim dos anys abans de la data 
de presentació de la sol·licitud.

12.2 Per tal de justificar la despesa, els beneficiaris hauran de presentar, un cop 
atorgada la subvenció, a l’Agència de Residus de Catalunya:

a) El document de justificació de la subvenció normalitzat (Model JUST/MI·
NIM 2008). El model el facilitarà l’Agència de Residus de Catalunya i també estarà 
disponible a la web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc-cat.net). 
Cal que quedi constància de la data de lliurament de la justificació de la subvenció a 
l’Administració mitjançant el registre d’entrada d’acord amb l’article 10 l’Ordre d’1 
d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions. 
Els annexos inclosos en aquest model que s’han de presentar són els següents:

Annex 1. El compte justificatiu que haurà d’anar signat per la persona apoderada, 
o director financer i on hi haurà de constar:

1) Una relació numerada de les despeses realitzades justificatives de la subvenció 
atorgada amb identificació del creditor, document, data d’emissió, descripció de 
la factura concretant els conceptes que inclou d’acord amb el projecte presentat 
i la resolució d’atorgament, data de pagament i import que es justifica amb cada 
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document desglossant import base, IVA i import total. Aquesta relació haurà d’anar 
agrupada en funció del concepte del pressupost que es va presentar en el moment 
de demanar la subvenció.

Per al cas de les actuacions realitzades amb personal propi, caldrà indicar el 
personal assignat a cada tasca i la seva valoració econòmica desglossada.

Caldrà adjuntar original i fotocòpia de les factures corresponents a la despesa rea·
litzada a nom de l’empresa o ens beneficiari i dels rebuts o justificants del pagament 
efectiu. Els originals i les seves còpies han d’estar degudament numerats al marge 
superior dret de forma correlativa. La documentació es presentarà en format A4 i si els 
documents són més petits, s’adjuntaran en full d’aquest format, sempre numerat.

Una vegada l’ARC hagi verificat la seva elegibilitat, es procedirà a diligenciar 
i retornar els originals, i a compulsar les còpies que restaran incorporades a l’ex·
pedient.

Les factures hauran de concretar suficientment els conceptes inclosos i les seves 
característiques, per tal de comprovar que s’ajusten als requisits de la convocatòria 
i als conceptes subvencionats.

Les factures presentades per justificar la subvenció han de reunir tots els requisits 
fiscals que estableix la normativa vigent aplicable (mercantil, fiscal, laboral, etc.), 
d’acord amb Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Regla·
ment pel que es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament 
de l’impost sobre el valor afegit.

En el supòsit d’exempció de l’IVA, es farà constar, de forma expressa i complerta, 
la disposició legal que declara aquesta exempció. Igualment es procedirà en el cas 
de no practicar-se la retenció d’IRPF.

Així mateix, per justificar les actuacions realitzades amb personal propi, caldrà 
adjuntar originals o còpia compulsada dels TC1 i TC2 del personal dedicat a els 
tasques detallades.

2) En cas que l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000 
euros en el supòsit de cost per execució d’obra o de 12.000 euros en el supòsit de 
subministrament de bens d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria 
o assistència tècnica, caldrà certificar obligatòriament que s’ha donat compliment 
a l’art. 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que es·
tableix que en aquests supòsits, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís 
per la prestació del servei o l’entrega del bé, llevat que per les especials caracterís·
tiques de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat suficient nombre 
d’entitats que ho subministrin o prestin, o llevat que la despesa s’hagués realitzat 
amb anterioritat a la sol·licitud. El compliment d’aquesta normativa es certificarà 
amb la signatura del Compte Justificatiu.

3) En cas que l’activitat subvencionada hagi estat finançada, a més de amb la 
subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar 
obligatòriament en la justificació l’import, procedència i aplicació d’aquests fons 
a les activitats subvencionades, emplenant l’espai destinat per aquest concepte al 
Compte Justificatiu.

Annex 2. Imprès de sol·licitud de dades bancàries degudament formalitzat que 
està disponible dins del model normalitzat (model JUST/MINIM 2008).

b) Certificació positiva acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
amb la Seguretat Social.

c) Un informe tècnic i econòmic sobre els resultats obtinguts o previsibles del 
projecte subvencionat.

12.3 Amb caràcter previ al pagament, i en el termini de dos mesos comptadors 
des de la justificació efectiva de la subvenció en els termes de la base 12.2 d’aquesta 
convocatòria, l’Agència de Residus de Catalunya comprovarà el funcionament 
correcte de la instal·lació o l’activitat subvencionada.

12.4 Amb caràcter previ al pagament de les subvencions o les bestretes, la tre·
soreria comprovarà el compliment pels beneficiaris de llurs obligacions tributàries 
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davant l’Estat i la Generalitat, i en cas contrari, s’iniciarà el procediment de com·
pensació dels crèdits a percebre pel beneficiari fins a satisfer els deutes pendents, 
tant si són de naturalesa tributària com si no ho són.

12.5 A criteri del gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, amb la petició 
prèvia de l’interessat, i amb l’informe tècnic corresponent, la subvenció conce·
dida pot ser abonada totalment o parcialment amb anterioritat a la finalització 
del projecte o actuació. En el cas que es concedeixi una bestreta, el beneficiari 
haurà de presentar l’original del resguard de dipòsit, constituït a la Caixa General 
de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, d’aval bancari d’entitat financera, 
suficient a criteri de l’Administració, per l’import de la subvenció concedida i 
anticipada.

12.6 L’aval serà alliberat quan s’acrediti la realització de l’activitat origen de la 
subvenció, i que s’ha firmat l’acta de comprovació.

—13 Difusió i explotació de resultats
L’Agència de Residus de Catalunya es reserva el dret de difondre i presentar com 

a exemple les instal·lacions, mètodes de treball o productes que hagin estat resultat 
de les accions subvencionables.

Les empreses subvencionables acordaran amb l’Agència de Residus de Catalunya, 
quan s’escaigui, la cessió dels drets d’explotació dels resultats i les patents que en 
resultin.

—14 Situació ambiental dels sol·licitants
En el cas que el sol·licitant tingui expedient obert per alguna de les unitats del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge que pugui donar lloc a qualsevol tipus 
de sanció, no pressuposarà la denegació de la subvenció, però es diferirà qualsevol 
pagament de la quantitat atorgada fins que l’expedient no estigui resolt.

—15 Dades del beneficiari i de la subvenció concedida.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, 

les dades de caràcter personal que s’han de declarar a les sol·licituds i documents 
que s’hi annexen s’inclouran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de 
Catalunya, que té únicament la finalitat de procedir a la gestió de les sol·licituds de 
subvencions, ajudes i resolucions associades.

No obstant, no es requerirà consentiment de l’afectat per a la cessió de dades de 
caràcter personal que en virtut de l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i els articles 35 i següents del Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, hagi d’efectuar-se a la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat.

—16 Altres obligacions dels beneficiaris
A més de l’obligació de justificació descrita a la base número 12, els beneficiaris 

de les subvencions tenen les obligacions següents:
Notificar per escrit a l’Agència de Residus de Catalunya qualsevol canvi en els 

conceptes i imports a justificar o en el calendari presentats.
Així mateix, els beneficiaris de les subvencions hauran de comunicar a l’ARC 

l’obtenció d’altres subvencions ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats 
subvencionades. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar tan aviat com es conegui i, 
en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts. 
Caldrà fer-ho per escrit amb còpia de la resolució d’atorgament.

Fer constar clarament que l’actuació ha estat subvencionada per l’Agència de 
Residus de Catalunya.

Disposar del llibres contables, registres diligenciats i la resta de documents de·
gudament auditats en el termes exigits per la legislació aplicable.

Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts en tant puguin 
ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

Procedir al reintegrament dels fons percebuts més els corresponents interessos 
de demora en els supòsits contemplats en l’article 37 de la Llei la Llei 38/2003, 



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.2007 53881

Disposicions

de 17 de novembre, general de subvencions, i en l’article 99 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 independència de les sancions que, si s’escau, re·
sultin exigibles.

D’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de sub·
vencions, quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000 
euros en el supòsit de cost per execució d’obra o de 12.000 euros en el supòsit de 
subministrament de bens d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria 
o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes 
de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per la 
prestació del servei o l’entrega del bé, llevat que per les especials característiques 
de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat suficient nombre d’enti·
tats que ho subministrin o prestin, o llevat que la despesa s’hagués realitzat amb 
anterioritat a la sol·licitud.

D’acord amb l’article 31.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, en el supòsit d’adquisició, construcció rehabilitació i millora de béns 
inventariables el beneficiari haurà de destinar els béns al fi concret per el que es 
concedeixi la subvenció que no podrà ser inferior a 5 anys en el cas de bens ins·
criptibles en un registre públic ni a dos anys per la resta de béns.

En tot cas, el beneficiari haurà de complir les altres obligacions establertes per la 
legislació vigent, en particular les previstes pels articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, i per l’article 95 del Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya.

El beneficiari de la subvenció estarà obligat a facilitar les comprovacions que 
garanteixin la correcta realització del projecte o actuació subvencionada.

—17 Revocació i règim sancionador
En el supòsit que es comprovi que s’ha produït alguna de les causes de revocació 

que preveuen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i l’article 99 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, el gerent 
de l’Agència de Residus de Catalunya, per delegació del Consell de Direcció, ha 
d’iniciar la tramitació de l’expedient de revocació d’acord amb l’article 100 del 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

El règim sancionador és el previst al Capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven·
cions.

—18 Règim jurídic
En tot allò no previst per aquesta convocatòria, s’aplicarà:
a) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i notificació: 

la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i el procediment comú, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’orga·
nització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

b) Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions, en tot cas, les 
obligacions dels beneficiaris, la justificació, el reintegrament i el règim sancionador: 
els preceptes bàsics de la Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Re·
glament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya.

—19 Regim fiscal
Les subvencions atorgades dins el marc d’aquesta convocatòria queden sotmeses 

al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.
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aNNEx 2

Definicions

Als efectes de la present convocatòria, s’entén per:
Emissió: qualsevol alliberament de substàncies o energia des del procés o la 

instal·lació al medi ambient.
Millors tecnologies disponibles: conjunt de tècniques, activitats, procediments i 

mètodes de treball desenvolupats i provats a escala industrial, dissenyats de forma 
que permetin la seva aplicació en un context industrial determinat, en condicions 
econòmiques viables per a l’empresa, posats en pràctica per evitar o, quan això no 
sigui possible, reduir les emissions al mínim.

Minimització: operacions de reducció i reciclatge en origen que permeten la 
disminució de les emissions, en quantitat i/o en perillositat i amb un balanç medi·
ambientalment favorable, que es generen en un procés productiu.

Residu d’origen industrial: qualsevol material sòlid o líquid originat com a con·
seqüència del procés de fabricació de béns o equips o en la depuració dels efluents 
resultants, el productor o posseïdor del qual té voluntat de desprendre·se’n i que no 
pot ésser considerat residu municipal, comercial, de la construcció o ramader. El 
residu minimitzat haurà d’estar especificat i quantificat en la Declaració anual de 
Residus de l’empresa. queden excloses d’aquesta definició, i per tant no són objecte 
de la convocatòria, les aigües residuals.

Petita i mitjana empresa : empresa que ocupa menys de 250 treballadors, que 
tingui una xifra anual de negoci que no excedeixi de 50 milions d’euros o un ba·
lanç general no superior a 43 milions d’euros i que el 25% o més del seu capital o 
dels seus drets de vot no estiguin controlats, directament o indirectament, per un 
o més organismes públics o col·lectivitats públiques. La definició vigent de pime a 
nivell comunitari es troba a la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, de 6 de 
maig de 2003, publicada al DOUE sèrie L 124 de 20 de maig de 2003, p. 36, que es 
recull a l’annex I del Reglament (CE) número 70/01 de la Comissió de 12 de gener 
de 2001, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts estatals a 
PIME, modificat pel Reglament 364/2004, de 25 de febrer de 2004 la vigència del 
qual queda perllongada pel Reglament 1976/2006

En tot cas, la definició de pime serà la que estigui vigent en cada moment a nivell 
comunitari.

Planta pilot: instal·lació a escala semi-industrial construïda amb finalitats no 
productives sinó de comprovació de la viabilitat tècnico·econòmica d’un procés.

Prova pilot: prova feta amb l’objectiu de demostrar la viabilitat tècnico-econòmica 
d’un procés. Aquestes proves poden ser desenvolupades a nivell de laboratori, planta 
pilot o instal·lacions industrials.

Reciclatge en origen: una opció de valoració que implica tornar a utilitzar, en el 
mateix centre productiu on s’ha generat, un residu o emissió en el procés de fabri·
cació del mateix producte que l’ha generat, o d’un altre.

Reducció en origen: qualsevol modificació de procés, instal·lacions, procediments, 
composició del producte o de matèries primeres que comporti la disminució de la 
generació de residus ·en quantitat i/o en perillositat potencial· tant en el procés 
productiu com en les etapes posteriors de la seva producció.

Residu: qualsevol substància o objecte generat per activitats productives i de 
consum, el posseïdor del qual vulgui desprendre·se’n o tingui l’obligació perquè 
no és objecte directe d’aquelles activitats.

Tecnologies netes: mitjans i estructures posades en pràctica dins les diferents 
activitats industrials amb l’objectiu de minimitzar les emissions contaminats.

Valorització: concepte marc que engloba totes aquelles operacions mitjançant 
les quals un residu o emissió és tornat a utilitzar totalment o parcial.

(07.332.199)
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AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
MAH/3713/2007, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria 
d’ajuts per a l’any 2008 per a projectes en matèria de residus que es desenvolupin 
amb col·lectius d’inserció sociolaboral, i se’n aproven les bases.

Un dels principis generals dels diferents programes de gestió de residus és la 
millora de la qualitat de vida i l’obtenció d’un alt nivell de protecció del medi am·
bient. Per això es fan indispensables la sensibilització i conscienciació social, i la 
participació i col·laboració activa dels ciutadans i agents implicats tenint en compte 
també aquelles actuacions que pugin desenvolupar col·lectius d’inserció sociola·
boral. La minimització i la separació dels residus demanen un esforç individual i, 
per tant un canvi d’actitud i d’hàbits. Els projectes de comunicació i sensibilització 
són fonamentals per adquirir noves pautes de comportament més respectuoses des 
del punt de vista mediambiental.

En el seu conjunt aquesta convocatòria de subvenció vol ser un instrument que 
posi a l’abast dels ens locals, d’altres ens públics, de les entitats sense ànim de lucre 
que treballin amb col·lectius desfavorits o d’exclusió, i de les empreses d’inserció 
sociolaboral de Catalunya la possibilitat de:

Desenvolupar campanyes de sensibilització i participació ciutadana, que fomentin 
la correcta gestió dels residus.

Desenvolupar tallers i activitats d’educació ambiental i participació en instal·
lacions de tractament de residus i/o llocs específics.

Atès que els programes de gestió de residus de Catalunya marquen com a 
objectius generals augmentar la reutilització, el reciclatge i la valorització dels 
residus; reduir la quantitat de les fraccions residuals destinades a disposició del 
rebuig; completar i ampliar la infraestructura existent per a la recollida selectiva; 
i integrar aquests aspectes en programes de comunicació, participació i consci·
enciació social;

Atès el que disposa el Contracte-Programa aprovat el 25 de juliol de 2006 pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya i signat en data 10 d’agost de 2006 per la 
Generalitat de Catalunya i l’Agència de Residus de Catalunya;

Vist el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’apro·
va el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, els preceptes bàsics 
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, de 17 
de novembre, general de subvencions;

Atès el que disposen l’article 93.c) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desem·
bre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
que preveu els òrgans competents per atorgar subvencions, i l’article 60 de la Llei 
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 
13 de juny, que atribueix al gerent de l’Agència de Residus de Catalunya la facultat 
d’executar els acords del Consell de Direcció;

Vist l’establert a la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment 
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb els informes 
jurídic i tècnic previs i vist el certificat de disponibilitat pressupostària emès per 
l’Àrea Econòmica de l’Agència de Residus de Catalunya;

Atès l’acord del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya adoptat 
el 19 de novembre de 2007,
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RESOLC:

—1 Aprovar les bases i fer pública la convocatòria d’ajuts per al 2008 destinada 
als ens locals, altres ens públics, entitats sense ànim de lucre que treballin amb col-
lectius desfavorits o d’exclusió i empreses d’inserció sociolaboral de Catalunya, per 
a desenvolupar projectes en matèria de residus que es desenvolupin amb col·lectius 
d’inserció sociolaboral.

Aquesta convocatòria es regeix per les bases que es publiquen a l’annex d’aquesta 
Resolució.

—2 L’import que s’assigna a aquesta convocatòria és d’un milió i mig d’euros 
(1.500.000,00 €), i s’aplicarà a les partides 760.00.01 i 782.00.01, amb càrrec als pres·
supostos de l’Agència de Residus de Catalunya per als anys 2008, 2009 i 2010.

Aquest import es podrà redistribuir en funció de les sol·licituds presentades i amb 
la modificació prèvia de l’import de les partides pressupostàries corresponents per 
part de l’Agència de Residus de Catalunya quan s’utilitzi el procediment de concessió 
previst en el paràgraf primer de la base 6.

L’assignació pressupostària d’aquesta convocatòria podrà ser objecte d’ampliació 
d’acord amb la normativa d’aplicació i segons la disponibilitat pressupostària.

L’Agència de Residus de Catalunya podrà aplicar els fons no emprats en aquesta 
convocatòria a d’altres convocatòries promogudes per l’Agència al 2008.

—3 Els ajuts objecte d’aquesta convocatòria se sotmetran al Reglament 1998/2006 
de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 
del Tractat CE als ajuts de minimis (DOCE L 379/5 de 28.12.2006).

—4 El termini per a la presentació de sol·licituds a la present convocatòria serà 
de 2 mesos comptadors des de la data de publicació d’aquesta resolució al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de novembre de 2007

gENOVEVa CaTaLà I BOSCh

Gerent

aNNEx

Bases

—1 Finalitat i objecte
1.1 La finalitat principal d’aquesta subvenció és millorar la recollida selectiva 

i la valorització de tipologies específiques de residus, sensibilitzar a la societat a 
través de campanyes de sensibilització que fomentin la correcta gestió dels residus, 
realitzar activitats d’educació ambiental i participació en instal·lacions de tractament 
que apropin a la ciutadania aquestes instal·lacions i en altres indrets que ho reque·
reixin, i al mateix temps, donar compliment als objectius establerts en la normativa 
vigent i en els diferents programes de gestió de residus.

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar i millorar la implantació de la re·
collida selectiva per a la valorització de residus en els àmbits següents:

a) Ciutadania.
b) Comerços i activitats de servei.
c) Centres educatius.
d) Dependències pròpies.
e) Instal·lacions de gestió de residus.
f) Altres relacionats amb l’objecte d’aquesta convocatòria.
1.2 queden exclosos de la present convocatòria els projectes i/o actuacions que 

concorrin simultàniament a qualsevol de la resta de les convocatòries de l’Agència 
de Residus de Catalunya.
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Els conceptes subvencionables són:
a) Campanyes de sensibilització i comunicació.
b) Tallers i activitats d’educació ambiental en instal·lacions de gestió de residus 

o altres.
c) Materials i equipaments necessaris per fomentar la recollida selectiva i la 

valorització.

—2 Beneficiaris
2.1 Poden concórrer a aquesta convocatòria els ens locals, altres ens públics, 

les entitats sense ànim de lucre que treballin per a la inserció sociolaboral de col·
lectius desfavorits o d’exclusió, i les empreses d’inserció sociolaboral, tots ells de 
Catalunya.

2.2 Un sol·licitant no pot concórrer a la convocatòria, de forma simultània i pel 
mateix concepte, de manera individual i alhora a través d’un ens supramunicipal 
o altre tipus d’agrupació.

2.3 Les entitats i empreses que disposin d’establiments oberts al públic han de 
complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 
de gener, de política lingüística. En el supòsit de no disposar d’establiments oberts 
al públic, han de complir els requisits establerts a l’article 36.4 de la Llei 1/1998, de 
7 de gener, de política lingüística.

L’incompliment d’aquests requisits serà causa de revocació de la subvenció.

—3 Termini d’execució de les activitats objecte de subvenció
L’execució de les activitats objecte de subvenció s’ha de dur a terme durant l’any 

2008 i/o 2009.

—4 Característiques de les actuacions subvencionables
a) Campanyes de sensibilització i comunicació:
La campanya de comunicació ha de donar suport a una actuació de recollida 

selectiva per a la valorització dels residus. Les campanyes de sensibilització i par·
ticipació han de donar a conèixer com s’han de recollir selectivament i els beneficis 
que això comporta.

La campanya ha d’incloure un pla de treball, una descripció de les actuacions a 
desenvolupar (programa d’activitats, calendari, material informatiu, suports comuni·
catius, etc.), i la definició de l’abast d’actuació i de la incidència de la campanya.

Els elements de difusió que es realitzin en el marc de la campanya duran el logotip 
de l’Agència de Residus de Catalunya.

b) Tallers i activitats d’educació ambiental en instal·lacions de gestió de residus 
o altres:

Els tallers i activitats d’educació ambiental s’han de desenvolupar en instal·lacions 
de gestió de residus (deixalleries, dipòsits controlats, plantes de selecció de residus) 
o en altres indrets que ho requereixin.

Els tallers han d’estar centrats en la valorització dels residus i mostrar com es 
reaprofiten. L’objectiu és tant el de valoritzar residus com el de ser un recurs pe·
dagògic.

Els tallers i activitats han d’incloure un pla de treball, una descripció de les 
actuacions a desenvolupar (programa d’activitats, calendari, material informatiu, 
suports comunicatius, etc.), i definir el seu abast d’actuació i d’incidència.

Se subvencionarà:
El personal necessari per desenvolupar el taller, el qual ha de provenir de col-

lectius desfavorits o d’exclusió.
Campanyes de sensibilització i comunicació.
Materials i equipaments per fomentar la valorització.
c) Materials i equipaments necessaris per fomentar la recollida selectiva i la 

valorització:
Els materials i equipaments necessaris subvencionables per portar a terme la 

recollida selectiva, i/o la valorització es subvencionaran en funció del projecte 
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presentat a la sol·licitud, de la seva coherència i segons les disponibilitats pressu·
postàries. El projecte ha d’estar desenvolupat per col·lectius d’inserció, i el material 
i/o equipament que es sol·liciti ha de beneficiar aquest col·lectiu.

Cal detallar específicament els materials i equipaments necessaris per desenvo·
lupar l’activitat.

—5 Documentació a presentar
5.1 Model normalitzat de sol·licitud (model SOL/INSER) degudament com·

plimentat i que inclou:
a) Instància adreçada a la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, degu·

dament signada.
b) Declaració del representant del sol·licitant, degudament signada, en la qual 

es manifesti el següent:
1. que no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13.2 i 13.3 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. que l’òrgan competent de l’ens local, ens públic, entitat sense ànim de lucre o 

empresa d’inserció sociolaboral ha acordat concórrer a la convocatòria d’ajuts per 
a projectes en matèria de residus que es desenvolupin amb col·lectius d’inserció 
sociolaboral.

3. que el document tècnic presentat ha estat aprovat per l’òrgan competent i per 
tots els agents implicats en el projecte.

4. Que el pressupost del projecte desglossat per a cada actuació prevista és el que 
consta en el document tècnic normalitzat (model TEC/INSER), i la quantia de la 
subvenció que se sol·licita és la que consta en el document normalitzat de sol·licitud 
(model SOL/INSER).

5. que l’ens local, ens públic, entitat sense ànim de lucre o empresa d’inserció 
sociolaboral es compromet a finançar la part del pressupost que no cobreixi la 
subvenció atorgada, en cas de resultar beneficiari de la subvenció.

6. Que no concorre simultàniament amb el mateix projecte o actuació a qualsevol 
a la resta de les convocatòries de l’Agència de Residus de Catalunya.

7. Respecte a les empreses d’inserció sociolaboral, conforme dóna compliment 
als requisits que preveuen els articles 3 i 4 de la Llei 27/2002, de 20 de desembre, 
sobre mesures legislatives per a regular les empreses d’inserció sociolaboral.

8. En el cas de disposar d’establiments oberts al públic, conforme compleix els 
requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística. En el supòsit de no disposar d’establiments oberts al públic, 
conforme compleix els requisits establerts a l’article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística.

9. En cas que es tracti d’un ens locals, ens públic, entitat sense ànim de lucre o empresa 
d’inserció sociolaboral amb un nombre de 50 treballadors o més, que dona ocupació, al 
menys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el total de treballadors/ores 
de l’empresa, d’acord amb el previst a l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’in·
tegració social de minusvàlids, o bé que compleix l’establert al Reial decret 364/2005, 
de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de 
la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat. En cas contrari, caldrà 
declaració conforme tenen un nombre inferior a 50 treballadors o no en tenen.

10. En el supòsit que el sol·licitant sigui una fundació, que ha presentat els comtes 
anuals al registre corresponent.

11. En el cas d’entitats locals o altres entitats subjectes a la Llei de contractes 
de les administracions públiques, que donaran compliment a l’establert en aquesta 
Llei, si s’escau.

12. que les dades contingudes en la sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta 
són certes.

5.2 La instància anirà acompanyada de la documentació següent:
a) En el cas que sigui un ens supramunicipal o una entitat que representa diversos 

associats qui presenta la sol·licitud, caldrà adjuntar un certificat de l’òrgan competent 
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amb un llistat dels municipis o entitats a qui representa, i on s’acrediti que actua en 
el seu nom i representació, tant pel que fa a la sol·licitud de la subvenció com a la 
gestió de la mateixa, en cas de ser atorgada.

b) Declaració dels ajuts de minimis rebuts pel beneficiari els darrers 3 anys amb 
indicació de l’import, ens atorgant i data d’atorgament.

c) Declaració de l’existència d’altres subvencions o ajust públics i/o privats sol-
licitats per al mateix projecte o actuació, amb indicació de la quantia sol·licitada, el 
percentatge que suposa del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud 
o de concessió, i amb càrrec a quina entitat pública o privada s’ha sol·licitat. En cas 
de no haver-se sol·licitat altres ajuts o subvencions caldrà declara aquest fet.

5.3 Documentació acreditativa:
5.3.1 En el cas que el sol·licitant sigui una entitat sense ànim de lucre o una 

empresa d’inserció sociolaboral, caldrà presentar:
5.3.1.1 D’acord amb el Decret 277/2003, de 4 de novembre, de funcionament i 

competència del Registre administratiu d’empreses d’inserció de Catalunya:
a) Documentació acreditativa de la seva inscripció en el registre competent.
b) Fotocòpia compulsada de l’escriptura de constitució i els seus estatuts, on 

consti el seu caràcter d’entitat sense ànim de lucre i l’objectiu de treballar per a la 
inserció sociolaboral de col·lectius desafavorits o d’exclusió.

c) Alternativament, s’admetrà certificat del Registre administratiu d’empreses 
d’inserció de Catalunya on s’acrediti la inscripció de la qualificació de l’entitat com 
a empresa d’inserció.

5.3.1.2 També caldrà aportar:
a) Fotocòpia compulsada del document acreditatiu del poder amb què actua el 

representant del sol·licitant i del seu DNI.
b) Fotocòpia compulsada del NIF de l’entitat sense ànim de lucre o de l’empresa 

d’inserció sociolaboral.
5.3.2 En el cas que el sol·licitant sigui un ens local o altre ens públic, caldrà 

presentar:
a) Fotocòpia compulsada del NIF del sol·licitant, del document acreditatiu del 

poder amb que actua el representant del sol·licitant: aquests efectes serà vàlida la 
certificació del nomenament que acrediti la vigència del seu càrrec, i fotocòpia 
compulsada del seu DNI.

b) Compromís de l’òrgan competent de l’ens conforme el projecte objecte de 
sol·licitud de subvenció es realitzarà a través d’una entitat sense ànim de lucre que 
treballi per la inserció sociolaboral o d’una empresa d’inserció sociolaboral.

c) Raó social i NIF de l’entitat sense ànim de lucre o empresa d’inserció sociolaboral 
a través de la qual es realitzarà el projecte objecte de sol·licitud de subvenció, així 
com documentació acreditativa de la seva personalitat jurídica, de la seva inscripció 
en el registre competent, i del seu caràcter d’entitat sense ànim de lucre que treballa 
per a la inserció sociolaboral o d’empresa d’inserció sociolaboral.

5.4 Document tècnic normalitzat (model TEC/INSER), degudament emplenat, 
que especificarà els aspectes següents:

Descripció i dades relatives a l’actuació:
En el cas de campanyes s’inclourà el pla de treball, una descripció de les ac·

tuacions a desenvolupar (programa d’activitats, calendari, material informatiu, 
suports comunicatius, etc.), i la definició de l’abast d’actuació i de la incidència de 
la campanya.

En el cas de tallers i activitats s’ha d’incloure un pla de treball, una descripció de 
les actuacions a desenvolupar (programa d’activitats, calendari, material informatiu, 
suports comunicatius, etc.), i definir el seu abast d’actuació i d’incidència.

Dades del sol·licitant.
Nom de l’entitat d’inserció sociolaboral o de l’empresa d’inserció sociolaboral 

que realitzarà les actuacions.
Grau d’implicació dels col·lectius desfavorits o d’exclusió (nombre de personal 

amb risc d’exclusió).
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Objectius del projecte i de les seves actuacions.
Àmbit d’actuació.
Nombre de població beneficiada per l’actuació.
Accions que es duran a terme.
Material necessari per l’execució del projecte.
Indicadors de seguiment i avaluació.
Cronograma i durada del projecte.
Pressupost (personal, instal·lacions, materials i altres).
Finançament (import total del projecte, quantitat sol·licitada i quantitat finançada 

amb altres mitjans).
5.5 D’acord amb el previst a l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 

de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, no serà necessari presentar els documents indicats als punts 5.2.a), 5.3.1 
i 5.3.2.a) quan el sol·licitant ja els hagués presentat anteriorment a l’Agència de 
Residus de Catalunya, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de 
la seva presentació i que no hagin experimentat cap modificació. En aquest cas, el 
sol·licitant ha de presentar una declaració conforme no hi ha hagut modificacions, 
indicant la data i l’òrgan o dependència on es van presentar els documents i, si es 
coneix, el procediment a què feien referència.

En el supòsit que, per causes alienes a la seva actuació, l’Agència de Residus de 
Catalunya no pugui aconseguir els documents haurà de requerir al sol·licitant per 
tal que els aporti en el termini de 10 dies.

5.6 La presentació i signatura de la sol·licitud comporta la plena acceptació 
i submissió d’aquestes bases, així com l’autorització a l’Agència de Residus de 
Catalunya per tal que pugui obtenir directament els certificats d’acreditació del 
compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat per via 
telemàtica, i si s’escau, de les obligacions amb la Seguretat Social, d’acord amb 
l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

5.7 Els models normalitzats model SOL/INSER i model TEC/INSER seran 
facilitats per l’Agència de Residus de Catalunya, i estaran disponibles a la seva 
web (http://www.arc-cat.net).

5.8 Dels models TEC/INSER i SOL/INSER cal presentar-ne els originals. 
Respecte de la resta de documentació es pot presentar l’original o una fotocòpia 
compulsada. L’Agència de Residus de Catalunya podrà efectuar la compulsa 
d’aquests documents quan el sol·licitant en presenti alhora els originals i les foto·
còpies corresponents.

—6 Procediment de concessió
La concessió de les subvencions seguirà el règim de concurrència competitiva, 

és a dir, es realitzarà mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a 
fi i efecte d’establir una prelació entre elles d’acord amb els criteris de valoració 
establerts a la base 7 de la present convocatòria, i adjudicar, amb el límit de la dis·
ponibilitat pressupostària, aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació 
dels esmentats criteris.

Excepcionalment, pel cas de que el crèdit consignat en la convocatòria fos suficient, 
i atenent al número de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació, 
l’òrgan competent procedirà al prorrateig entre els beneficiaris de la subvenció de 
l’import global màxim destinat a les subvencions.

—7 Criteris de valoració
Sempre i quan la concessió de les subvencions es regeixi pel règim de concurrència 

competitiva, els projectes presentats a la convocatòria es prioritzaran d’acord amb 
els criteris establerts a continuació.

En altre cas, els criteris serviran per realitzar la distribució econòmica de l’as·
signació pressupostària.

Abast i repercussió del projecte en quant a àmbits, actuacions i població impli·
cada.
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Grau d’implicació dels col·lectius desfavorits o d’exclusió.
La innovació de les propostes presentades.
La viabilitat i la continuïtat del projecte o activitat presentada.
Els acords obtinguts amb els diferents agents implicats en el projecte.
El cofinançament del projecte per part d’altres organismes públics.
En qualsevol cas, es tindrà en compte la presentació de la sol·licitud amb al tota·

litat de la documentació aportada correctament en el termini establert en l’apartat 
4 d’aquesta Resolució.

—8 Termini i forma de presentació de les sol·licituds
8.1 Les sol·licituds s’han de presentar en el termini que s’indica en l’apartat 4 

de la Resolució per tal que siguin admeses a tràmit.
8.2 Les sol·licituds s’han de formalitzar segons el model normalitzat, adreça·

des a la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya i s’han de presentar a la seu 
social de l’Agència de Residus de Catalunya (Dr. Roux, 80 , 08017 Barcelona), o als 
Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge de Barcelona 
(Travessera de Gràcia, 56, 08006 Barcelona), de Girona (c. Ultònia, 10-12, 17002 
Girona) de Lleida (Rda. Sant Martí, 2-6, 25006 Lleida), de Tarragona (c. Cardenal 
Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona) i de les Terres de l’Ebre (c. Burgos, 17, 
43870 Amposta) o en qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 4 
/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—9 Condicions d’atorgament
9.1 quan el sol·licitant de la subvenció sigui una entitat sense ànim de lucre 

que treballi amb col·lectiu desfavorits o d’exclusió o una empresa d’inserció soci·
olaboral:

9.1.1 L’import de la subvenció és de caràcter dinerari i podrà arribar fins al 100% 
del cost de l’actuació, tenint en compte els criteris de valoració fixats en la base 6, 
i en funció de les disponibilitats pressupostàries.

9.2 quan el sol·licitant de la subvenció sigui un ens local o altre ens públic:
9.2.1 L’import de la subvenció és de caràcter dinerari, i podrà arribar fins al 75% 

del total del cost de l‘actuació, tenint en compte els criteris de valoració fixats en la 
base 7, i en funció de les disponibilitats pressupostàries.

9.3 La subvenció quedarà afectada a la implantació del projecte presentat i 
aprovat.

9.4 L’import de les subvencions concedides en cap cas no pot ésser d’una quan·
tia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques 
o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar 
pel beneficiari, de conformitat amb l’establert a l’article 94.1 del Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya.

—10 Atorgament de les subvencions
10.1 Les subvencions seran atorgades un cop avaluades les sol·licituds i la 

documentació presentada.
10.2 Les subvencions s’atorgaran per resolució del gerent de l’Agència de Re·

sidus de Catalunya, que actuarà per delegació del Consell de Direcció de l’Agència 
de Residus de Catalunya, en funció de les disponibilitats pressupostàries. Aquesta 
resolució posarà fi a la via administrativa, i es podrà interposar en contra recurs 
contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en un termini de dos mesos des de la recepció de la seva notificació o, d’acord amb 
l’article 116 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament, recurs de reposició 
davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes des de la recepció 
de la seva notificació.

10.3 La resolució de les sol·licituds presentades s’ha de dictar i notificar en el 
termini màxim de sis mesos, comptats a partir de la finalització del termini de pre·
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sentació de sol·licituds, de conformitat amb l’article 42.2 de la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, de modificació de la Llei 30/1992. En cas contrari, aquestes sol·licituds s’en·
tendran desestimades, d’acord amb el règim establert 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, i de primera 
modificació dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, d’organització, procediment 
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

10.4 Les subvencions atorgades es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya quan siguin per un import superior a tres mil euros (3.000 euros), 
amb la indicació de la convocatòria i identificació de la subvenció, el programa i 
el crèdit pressupostari al qual s’imputen, l’existència de finançament a càrrec de la 
Unió Europea i, en el seu cas, el percentatge de finançament i nom o raó social del 
beneficiari, número d’identificació fiscal, la finalitat o finalitats de la subvenció, 
amb l’expressió, si s’escau, dels diferents programes o projectes subvencionats i 
quantitat atorgada.

En qualsevol cas, les subvencions atorgades es publicaran a través de la web 
de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc-cat.net) i la resolució serà 
notificada a l’ens sol·licitant de manera individual en els termes establerts en els 
articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Ad·
ministracions Públiques i del procediment administratiu comú.

10.5 L’Agència de Residus de Catalunya, d’ofici o a petició de l’interessat, 
podrà modificar la resolució de concessió de la subvenció quan s’hagin alterat les 
condicions existents en el moment de l’atorgament o en cas d’obtenció concurrent 
d’altres ajuts. Dita modificació es podrà autoritzar sempre que no es perjudiquin 
drets de tercers.

En cas que la modificació sigui instada per l’interessat, aquesta haurà de presen·
tar-se abans que s’exhaureixi el termini per a la realització de l’activitat.

10.6 Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter ocasional, estan subjectes 
a limitació pressupostària i no generen cap dret a continuïtat en l’assignació de 
finançament per a successius exercicis.

10.7 La resolució de concessió podrà incloure una relació ordenada de totes les 
sol·licituds que, tot i donant compliment als requisits tècnics i administratius fixats 
en les bases de la convocatòria per tal de ser beneficiari de la subvenció, no hagin 
estat estimades per rebassar la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria. 
Les renúncies o revocacions de les subvencions concedides permetran realitzar 
atorgaments addicionals seguint l’annex corresponent de la resolució.

—11 Informacions complementàries
En qualsevol moment es podrà demanar al beneficiari la informació i la docu·

mentació que li sigui requerida per a l’atorgament de la subvenció i per al seguiment 
posterior de les actuacions objecte d’aquesta Resolució.

—12 Supervisió i difusió
12.1 L’òrgan competent per a la tramitació és l’encarregat d’efectuar la compro·

vació sobre la realització de l’activitat subvencionada, d’acord amb la finalitat i els 
requisits previstos a la convocatòria, a les bases reguladores aprovades per aquesta 
Ordre i a la resta de normativa que li és d’aplicació.

12.2 L’Agència de Residus de Catalunya té la facultat de supervisar directament 
o indirectament l’adequació de les actuacions objecte de la convocatòria, tant de la 
documentació presentada com de les actuacions realitzades a part de les condicions 
que estableixi la resolució d’atorgament.

12.3 El beneficiari de la subvenció estarà obligat a facilitar les comprovacions 
que garanteixin la correcta realització del projecte subvencionat.

12.4 L’Agència de Residus de Catalunya farà difusió en diferents àmbits d’aque·
lles actuacions desenvolupades dins els projectes subvencionats.

12.5 En tot cas, pel que fa a la fiscalització de la despesa, cal atenir-se al que 
disposa l’article 71 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
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el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i el títol III de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

—13 Justificació de la subvenció
13.1 Es consideraran despeses justificables les realitzades a partir de la data de 

resolució d’atorgament de la subvenció i fins a 31 de desembre de 2009.
13.2 La justificació de la subvenció es farà obligatòriament en dues vegades: 

la primera
abans del 30 de novembre de 2008 (màxim 50% de la despesa) i la segona com a 

màxim abans del 31 de gener de 2010. En el cas de no poder justificar en el primer 
període l’entitat haurà de presentar escrit indicant quines són les previsions de 
justificació.

Per tal de justificar tant el primer com el segon pagament, el beneficiari haurà de 
presentar a l’Agència de Residus de Catalunya:

a) Document de justificació de la subvenció normalitzat (model JUST/INSER). 
El model el facilitarà l’Agència de Residus de Catalunya i també estarà disponible 
a la web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc-cat.net). Cal que 
quedi constància de la data de lliurament de la justificació de la subvenció a l’Ad·
ministració mitjançant el registre d’entrada, d’acord amb l’article 10 de l’Ordre d’1 
d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions). 
Els annexos inclosos en aquest model, que s’han de presentar són els següents:

Annex 1 El Compte Justificatiu, que haurà d’anar signat pel representant legal de 
l’entitat quan el beneficiari de la subvenció no sigui un ens local, o per l’interventor 
quan el beneficiari de la subvenció sigui un ens local.

Al Compte Justificatiu hi haurà de constar:
1) Declaració del règim d’IVA.
2) Una relació numerada de les despeses realitzades justificatives de la subvenció 

atorgada amb identificació del creditor, document, data d’emissió, descripció de 
la factura concretant els conceptes que inclou d’acord amb el projecte presentat 
i la resolució d’atorgament, data de pagament i import que es justifica amb cada 
document desglossant import base, IVA i import total. Aquesta relació haurà d’anar 
agrupada en funció del concepte del pressupost que es va presentar en el moment 
de demanar la subvenció.

Per al cas de les actuacions realitzades amb personal del mateix ens local o en·
titat, caldrà indicar el personal assignat a cada tasca i la seva valoració econòmica 
desglossada.

quan el beneficiari de la subvenció no sigui un ens local, caldrà adjuntar també 
original i fotocòpia de les factures així com originals i fotocòpies dels rebuts o 
justificants de pagament corresponents a la despesa realitzada a nom de l’ens be·
neficiari. Els originals i les seves còpies han d’estar degudament numerats al marge 
superior dret de forma correlativa. La documentació es presentarà en format A4 i si 
els documents són més petits, s’adjuntaran en full d’aquest format, sempre numerat. 
Una vegada l’Agència de Residus de Catalunya hagi verificat la seva elegibilitat, es 
procedirà a diligenciar i retornar els originals i, si s’escau, a compulsar les còpies 
que restaran incorporades a l’expedient.

Les factures hauran de concretar suficientment els conceptes inclosos i les seves 
característiques, per tal de comprovar que s’ajusten als requisits de la convocatòria 
i als conceptes subvencionats.

Les factures presentades per justificar la subvenció han de reunir tots els requisits 
fiscals que estableix la normativa vigent aplicable (mercantil, fiscal, laboral, etc.), 
d’acord amb Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Regla·
ment pel que es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament 
del Impost sobre el Valor Afegit.

En el supòsit d’exempció de l’IVA, es farà constar a la factura, de forma expressa i 
complerta, la disposició legal que declara aquesta exempció. Igualment es procedirà 
en el cas de no practicar-se la retenció d’IRPF.
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Així mateix, per justificar les actuacions realitzades amb personal propi d’una 
entitat que no sigui ens local, caldrà adjuntar originals o còpia compulsada dels 
TC1 i TC2 del personal dedicat a les tasques detallades.

quan el beneficiari de la subvenció sigui un ens local, i sempre que la despesa 
hagi estat efectivament pagada, no serà necessària la presentació de factures i rebuts, 
sent suficient la presentació del Compte Justificatiu degudament complimentat.

3) En cas que l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 12.000 
euros en el supòsit de subministrament de bens d’equip o prestació de serveis per 
empreses de consultoria o assistència tècnica, caldrà certificar obligatòriament 
que s’ha donat compliment a l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, que estableix que en aquests supòsits, el beneficiari haurà 
de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ 
a la contractació del compromís per la prestació del servei o l’entrega del bé, llevat 
que per les especials característiques de les despeses subvencionables no existeixi 
en el mercat suficient nombre d’entitats que ho subministrin o prestin, o llevat que la 
despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud. El compliment d’aquesta 
normativa es certificarà amb la signatura del Compte Justificatiu.

4) En cas que l’activitat subvencionada hagi estat finançada, a més de amb la 
subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar 
obligatòriament en la justificació l’import, procedència i aplicació d’aquests fons 
a les activitats subvencionades, emplenant l’espai destinat per aquest concepte al 
Compte Justificatiu.

Annex 2 Imprès de sol·licitud de dades bancàries degudament formalitzat que 
està disponible dins del model normalitzat (model JUST/INSER).

b) Una memòria de l’activitat desenvolupada en relació amb la finalitat de l’ajut 
i al compliment de les condicions de la convocatòria que inclourà una avaluació de 
l’actuació i dos exemplars de tot el material promocional editat.

c) Una mostra de tot el material elaborat per a l’execució del projecte. En el cas 
de material molt voluminós la mostra es pot substituir per un fotografia del material 
on es visualitzi clarament el logotip de l’Agència de Residus de Catalunya.

d) Certificació positiva acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
amb la Seguretat Social.

13.3 El pagament de la subvenció s’efectuarà prèvia aprovació de la documen·
tació justificativa per l’Àrea d’informació i Participació de l’Agència de Residus de 
Catalunya. El pagament de la subvenció es realitzarà en funció de la disponibilitat 
pressupostària. En cas que no es doni compliment a l’establert a la base 13.2, l’Agèn·
cia de Residus de Catalunya podrà revocar totalment o parcialment la subvenció, 
d’acord amb l’establert al Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre..

13.4 Amb caràcter previ al pagament de les subvencions o les bestretes, l’ens 
concedent comprovarà el compliment pels beneficiaris de les seves obligacions 
tributàries davant la Generalitat i amb l’Estat, i en cas contrari, s’iniciarà el pro·
cediment de compensació dels crèdits a percebre pel beneficiari fins a satisfer els 
deutes pendents, tant si són de naturalesa tributària com si no ho són.

13.5 A criteri de l’Agència de Residus de Catalunya i amb la petició prèvia de 
l’interessat, que inclogui l’acreditació que s’han iniciat les actuacions i l’informe 
tècnic corresponent, la subvenció concedida podrà ser abonada total o parcialment 
mitjançant una bestreta abans que s’acabi l’actuació.

En el cas que se’n concedeixi una bestreta, el beneficiari haurà de presentar 
l’original del resguard de dipòsit de l’aval bancari de l’entitat financera constituït 
a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya a favor de l’Agència 
de Residus de Catalunya, que ha de ser suficient a criteri de l’Administració, per 
import de la subvenció concedida i anticipada.

L’aval serà alliberat quan s’acrediti la realització de l’activitat objecte de la sub·
venció i l’òrgan competent n’hagi fet les comprovacions oportunes.

Si el beneficiari és un ens local, caldrà presentar les factures o justificants de la 
despesa realitzada i un certificat de l’interventor on s’especifiqui que la totalitat 
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de la bestreta es destinarà al pagament de les factures justificatives de la despesa 
subvencionada i, un cop fet el pagament, caldrà fer arribar a l’Agència de Residus 
de Catalunya el justificant del pagament.

13.6 Només per circumstàncies excepcionals i per raons justificades es podran 
prorrogar els terminis d’execució i justificació de les actuacions subvencionades, 
d’acord amb l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En qualsevol 
cas, aquests terminis no es podran prorrogar més enllà del 30 d’octubre de 2010.

—14 Altres obligacions dels beneficiaris
A més de les obligacions d’executar l’actuació subvencionada d’acord amb el 

projecte presentat i de justificar les despeses corresponents, els beneficiaris de les 
subvencions tenen les obligacions següents:

a) Notificar per escrit a l’Agència de Residus de Catalunya qualsevol canvi en 
els conceptes i imports a justificar o en el calendari presentats:

Així mateix, els beneficiaris de les subvencions hauran de comunicar a l’Agència 
de Residus de Catalunya l’obtenció d’altres subvencions ajuts, ingressos o recursos 
que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar 
tan aviat com es conegui i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplica·
ció donada als fons percebuts. Caldrà fer-ho per escrit amb còpia de la resolució 
d’atorgament.

b) Incloure el logotip de l’Agència de Residus de Catalunya a tots els elements 
informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat subvencionada, que es troba 
disponible a la pàgina web de l’Agència de Residus. http://www.arc-cat.net/ca/
agencia/siv/

c) Fer constar clarament que l’actuació ha estat subvencionada per l’Agència de 
Residus de Catalunya.

d) Disposar dels llibres contables, registres diligenciats i la resta de documents 
degudament auditats en els termes exigits per la legislació aplicable.

e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts en tant 
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts més els corresponents interessos 
de demora en els supòsits contemplats en l’article 37 de la Llei la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i en l’article 99 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 independència de les sancions que, si s’escau, resultin exigibles.

g) D’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 12.000 
euros en el supòsit de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per 
empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del 
compromís per la prestació del servei o l’entrega del bé, llevat que per les especials 
característiques de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat suficient 
nombre d’entitats que ho subministrin o prestin, o llevat que la despesa s’hagués 
realitzat amb anterioritat a la sol·licitud.

h) D’acord amb l’article 31.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, en el supòsit d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns 
inventariables el beneficiari haurà de destinar els béns al fi concret per el que es 
concedeixi la subvenció que no podrà ser inferior a 5 anys en el cas de bens ins·
criptibles en un registre públic ni a dos anys per la resta de béns.

—15 Revocació i règim sancionador
En el supòsit que es comprovi que s’ha produït alguna de les causes de revocació 

que preveuen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la gerent de 
l’Agència de Residus de Catalunya, per delegació del Consell de Direcció, ha d’ini·
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ciar la tramitació de l’expedient de revocació d’acord amb l’article 100 del Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

El règim sancionador és el previst al Capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven·
cions.

—16 Règim jurídic
En tot el que no es preveu en la present convocatòria, s’aplicarà:
a) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i notificació: la 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i el procediment comú, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, proce·
diment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

b) Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions, en tot cas, les 
obligacions dels beneficiaris, la justificació, el reintegrament i el règim sancionador: 
els preceptes bàsics de la Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Re·
glament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya.

—17 Règim fiscal
Les subvencions atorgades dins el marc de la present convocatòria queden sot·

meses al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

—18 Tractament de dades
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, 

les dades de caràcter personal que s’han de declarar a les sol·licituds i documents 
que s’hi annexen s’inclouran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de 
Catalunya, que té únicament la finalitat de procedir a la gestió de les sol·licituds de 
subvencions, ajudes i resolucions associades.

No obstant, no es requerirà consentiment de l’afectat per a la cessió de dades de 
caràcter personal que en virtut de l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i els articles 35 i següents del Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, hagi d’efectuar-se a la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat.

(07.332.202)
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AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
MAH/3714/2007, de 20 de novembre, per la qual s’aproven les bases i es fa pública 
la convocatòria per a l’any 2008 d’ajuts a les entitats públiques per a la investigació 
i recuperació de sòls de la seva propietat afectats per contaminacions.

Aquesta convocatòria s’emmarca en l’àmbit dels objectius del Reial decret 9/2005, 
de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants 
del sòl i els criteris i els estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

Mitjançant aquesta convocatòria es vol donar suport econòmic a les entitats públi·
ques per fomentar les tasques d’investigació i recuperació de sòls de la seva propietat 
que es veuen afectats per indicis de contaminació per un causant desconegut.

Vist el capítol IX del 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 bàsics de 
la Llei de l’Estat 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, 
de 17 de novembre, general de subvencions.

Atès l’Acord del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de la Generali·
tat de Catalunya (ARC) adoptat el 19 de novembre de 2007, pel qual s’aproven 
les bases que han de regir la línia d’ajuts destinats a entitats públiques per a 
la investigació i recuperació de sòls propietat d’entitats públiques afectats per 
contaminacions;

Atès el que disposen l’article 93.c) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que 
preveu els òrgans competents per atorgar subvencions; i l’article 60 de la Llei 6/1993, 
de 15 de juliol, reguladora dels residus, que atribueix a la gerent de l’Agència de 
Residus de Catalunya la facultat d’executar els acords del Consell de Direcció;

Atès el que disposa el Contracte programa aprovat pel Govern de la Generalitat 
de Catalunya en data 25 de juliol de 2006, i signat en data 10 d’agost de 2006 entre 
la Generalitat de Catalunya i l’Agència de Residus de Catalunya.

Vist el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment 
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb els informes 
jurídic i tècnic previs i vist el certificat de disponibilitat pressupostària emès per 
l’Àrea Econòmica de l’Agencia de Residus de Catalunya,

RESOLC:

—1 Aprovar les bases i fer pública la línia d’ajuts per l’any 2008 destinats a les 
entitats públiques per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat 
afectats per contaminacions.

Aquesta convocatòria es regeix per les bases que es publiquen a l’annex d’aquesta 
Resolució.

—2 El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà de dos mesos 
comptats a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—3 L’import total que s’assigna a aquesta convocatòria és de un milió (1.000.000,00) 
d’euros, i s’aplicarà a la partida pressupostària 760.00.01 amb càrrec als pressupostos 
de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per als anys 2008, 2009 i 2010.

Aquests imports es podran redistribuir en funció de les sol·licituds presentades i 
prèvia modificació de l’import de les partides pressupostàries corresponents per part 
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de l’Agència de Residus de Catalunya, quan s’utilitzi el procediment de concessió 
previst en la base 4 paràgraf primer.

L’assignació pressupostària d’aquesta convocatòria podrà ser objecte d’ampliació 
d’acord amb la normativa aplicable i segons la disponibilitat pressupostària.

L’ARC podrà aplicar els fons no emprats en aquesta convocatòria a d’altres con·
vocatòries promogudes per l’ARC al 2008.

—4 La formalització de les sol·licituds es farà d’acord amb el que preveu la base 
número 7 de l’annex.

—5 Les sol·licituds es tramitaran, es resoldran i es notificaran d’acord amb el que 
preveu la base número 8 de l’annex.

—6 Aquesta Resolució entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de novembre de 2007

gENOVEVa CaTaLà I BOSCh

Gerent

aNNEx 1

Bases

—1 Objecte i beneficiaris
1.1 Aquests ajuts tenen per objecte donar suport econòmic a les entitats públiques 

per fomentar les actuacions corresponents a les tasques d’investigació i recuperació 
de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminació per 
un causant desconegut.

S’entén per causant desconegut qualsevol persona jurídica o física desconeguda 
o desapareguda.

queden exclosos d’aquesta convocatòria:
Els sòls propietat d’entitats públiques que es poden acollir a la convocatòria 

d’ajuts per a la clausura d’abocadors municipals fora d’ús, d’abocadors municipals 
d’enderrocs i altres residus de la construcció fora d’ús.

Els sòls propietat d’entitats públiques als qual no els sigui aplicable la normativa 
vigent en matèria de sòls contaminats.

1.2 Seran objecte de subvenció els estudis d’investigació i els treballs de recuperació 
corresponents a les fases 2, 3 i 4 de l’annex 2 de les bases d’aquesta Resolució.

1.3 Són beneficiaris dels ajuts previstos en aquesta convocatòria les entitats 
públiques de Catalunya.

—2 Termini d’execució de l’activitat objecte de la subvenció
2.1 El termini d’execució per les fases d’investigació (fase 2 i 3 de l’annex 2) 

serà de 8 mesos comptats des de la data d’atorgament de la subvenció.
2.2 El termini d’execució per les fases de recuperació (fase 4 de l’annex 2) serà 

de 24 mesos comptats des de la data d’atorgament de la resolució.

—3 Documentació a presentar
La documentació que s’ha de presentar inclou:
3.1 El model d’instància degudament formalitzat adreçat a la gerent de l’Agència 

de Residus de Catalunya, segons el model SOL/SÒLS 2008, que inclourà, com a 
mínim:

a) Dades de l’entitat sol·licitant. Cal aportar fotocòpia compulsada del NIF del 
sol·licitant.

b) Dades del representant de l’entitat sol·licitant. Cal aportar document acreditatiu 
del poder amb que actua el representant del sol·licitant, a aquests efectes serà valida 
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la certificació del nomenament que acrediti la vigència del seu càrrec, i fotocòpia 
compulsada del seu DNI.

c) Dades de la subvenció sol·licitada. Cal consignar la quantia de la subvenció 
que se sol·licita, d’acord amb els criteris que estableixen les bases d’aquesta con·
vocatòria.

d) Descripció de la subvenció.
e) Declaració del secretari o de la persona o l’òrgan legalment competent de 

l’entitat pública degudament signada conforme:
1. L’entitat no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13, apartats 

2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. L’òrgan competent de l’entitat per sol·licitar subvencions ha acordat concórrer a 

la convocatòria d’ajuts per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat 
afectats per contaminacions.

3. L’entitat pública es compromet a facilitar tota la informació que l’Agència 
de Residus de Catalunya requereixi durant tota la tramitació del procediment de 
subvenció.

4. Les dades de la sol·licitud i de la documentació que s’hi adjunta són certes.
5. L’entitat pública assumeix les responsabilitats que puguin derivar de la realit·

zació dels estudis i els treballs objecte de la subvenció sol·licitada.
6. L’entitat pública assoleix el compromís, en el cas d’atorgament de la sub·

venció sol·licitada, de complir la normativa legal vigent per a aquest tipus d’ajuts 
i totes les condicions previstes a les bases de la convocatòria i a la resolució de la 
subvenció.

7. L’entitat pública no ha sol·licitat de forma simultània altres subvencions pel 
mateix concepte davant de l’Agència de Residus de Catalunya a l’empara de les 
convocatòries que aquesta entitat té obertes.

8. El document tècnic que indica el punt 3.3 d’aquesta base ha estat aprovat per 
l’òrgan competent.

9. Es desconeix el causant de la contaminació o que està desaparegut.
10. L’entitat pública es compromet a mantenir l’afecció dels sòls públics que 

concorren a la present convocatòria, a finalitats d’utilitat pública o interès social 
durant un termini de 30 anys.

11. L’entitat es compromet a finançar la part del pressupost que no cobreixi la 
subvenció atorgada, en cas de resultar beneficiari de la subvenció.

12. En el cas de disposar d’establiments oberts al públic, que compleix els re·
quisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística. En el supòsit de no disposar d’establiments oberts al públic, 
que compleix els requisits establerts a l’article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, 
de política lingüística.

13. En el cas d’entitats locals o altres entitats subjectes a la Llei de contractes 
de les administracions públiques, que donaran compliment a l’establert en aquesta 
Llei, si s’escau.

14. En entitats públiques amb un nombre de 50 treballadors/ores o més, que 
donen ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el 
nombre total de treballadors/ores de l’entitat, d’acord amb el previst a l’article 38.1 
de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, o bé complir 
l’establert al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment 
alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors 
amb discapacitat.

f) Declaració de l’existència d’altres subvencions o ajuts públics i/o privats sol-
licitats per al projecte, amb indicació de la quantia sol·licitada, el percentatge que 
suposa del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i 
amb càrrec a quina entitat pública o privada s’ha sol·licitat. En cas de no haver-se 
sol·licitat altres ajuts o subvencions caldrà declarar aquest fet.

La presentació i signatura de la sol·licitud comporta la plena acceptació i submissió 
d’aquestes bases així com l’autorització a l’Agència de Residus de Catalunya per 
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tal que pugui obtenir directament els certificats d’acreditació del compliment de 
les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat per via telemàtica i, si 
s’escau, de les obligacions amb la Seguretat Social, d’acord amb l’article 24 de la 
Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

3.2 El certificat de domini i càrregues de la finca o finques objecte de sol·licitud 
de l’ajut, emès pel registrador de la propietat corresponent.

3.3 El document tècnic que defineixi i valori les actuacions objecte de la sol-
licitud.

Per determinar la gravetat de la contaminació associada al sòl és necessari iniciar 
una tasca d’investigació per determinar-ne l’abast, i poder definir les tasques de 
recuperació. Aquesta feina s’emmarca en el procés de gestió dels sòls contaminats 
que compren quatre fases:

Fase de reconeixement preliminar.
Fase d’avaluació preliminar.
Fase d’avaluació detallada.
Fase de recuperació.
A l’annex 2 s’indiquen els objectius i la documentació o treballs que s’han de dur 

a terme en cadascuna d’aquestes fases.
Els sol·licitants podran optar exclusivament a la realització d’una de les fases, 

tenint en compte que només seran objecte de la subvenció els estudis i els treballs 
corresponents a les fases 2, 3 i 4.

Els sol·licitants que tinguin realitzades alguna de les tres primeres fases podran 
optar a la fase 4, sempre que el projecte que presentin inclogui el pressupost i la 
planificació de la seva execució.

Els sol·licitants hauran d’aportar la documentació corresponent a les fases anteriors 
i el pressupost estimatiu i la planificació de la fase per la qual opten a la subvenció, 
amb indicació del nombre de persones que poden estar afectades per la possible 
contaminació del subsòl.

En cas d’optar per la fase 4, s’haurà d’indicar l’etapa per la qual es demana la 
subvenció.

Excepcionalment i depenent de les característiques de l’emplaçament (problemàtica 
amb afecció superficial de menys de tres metres de profunditat; que no afecti altres 
vectors diferents del sòl i d’una extensió màxima de 100 m²), es podrà sol·licitar 
una subvenció que inclogui una fase d’investigació (fases 2 i 3) i la fase d’execució 
de la recuperació (fase 4.2).

L’Agència de Residus de Catalunya, un cop valorats els estudis d’investigació 
presentats i d’acord amb el que indica el Reial decret 9/2005, procedirà a la decla·
ració de sòl contaminat.

3.4 De la documentació esmentada als punts 3.1, 3.2 i 3.3, se n’ha de presentar 
l’original.

3.5 D’acord amb el previst a l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, no cal aportar els documents exigits en els apartats 3.1 a) i b) i 3.2 en el cas 
que el/la sol·licitant ja els hagués presentat anteriorment a l’Agència de Residus de 
Catalunya sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació 
i que no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, el/la sol·licitant ha 
de presentar la declaració conforme no hi ha hagut modificacions amb indicació 
de la data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats els documents i, si es 
coneix, el procediment a què feien referència. Si l’Agència de Residus de Catalunya 
per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir 
al /la sol·licitant perquè els aporti en el termini de deu dies.

—4 Procediment de concessió
4.1 La concessió de les subvencions seguirà el règim de concurrència com·

petitiva, és a dir, es realitzarà mitjançant la comparació de les sol·licituds pre·
sentades, a fi d’establir una prelació entre les mateixes d’acord amb els criteris 
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de valoració establerts en la base 5, i adjudicar, amb el límit de la disponibilitat 
pressupostària, aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació dels 
esmentats criteris.

4.2 Excepcionalment, no s’establirà un ordre de prelació entre les sol·licituds 
que reuneixen els requisits de les bases pel cas que el crèdit consignat en la convo·
catòria fos suficient.

—5 Criteris de valoració
Per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindran en compte els criteris 

següents:
a) La urgència de l’actuació, atesa l’existència d’un risc inacceptable per a la 

salut de les persones o dels ecosistemes.
b) La ubicació de l’emplaçament en una zona d’especial protecció o vulnerabi·

litat.
c) L’existència de diferents emplaçaments amb problemàtiques de contaminació 

del sòl al municipi.
d) El nombre més gran de població beneficiada per l’actuació.

—6 Import de la subvenció
6.1 Entre totes les peticions rebudes, l’ARC repartirà l’import de l’ajut amb la 

voluntat de concentrar les subvencions en les peticions de més puntuació.
6.2 L’import a subvencionar en cada sol·licitud variarà en funció de la fase 

d’actuació sol·licitada.
6.3 Cas que l’import que s’ha de subvencionar correspongui a la fase 2 (avaluació 

preliminar), l’import a subvencionar podrà ser del 100% de l’import d’execució, 
amb un màxim de 20.000,00 euros.

6.4 Cas que l’import que s’ha de subvencionar correspongui a la fase 3 (avaluació 
detallada), l’import a subvencionar podrà ser del 100% de l’import d’execució, amb 
un màxim de 40.000,00 euros.

6.5 Cas que l’import que s’ha de subvencionar correspongui a la fase 4 (recupe·
ració) l’import màxim a subvencionar en cap cas serà superior al 60% de l’import 
d’execució.

6.6 En els casos que l’entitat peticionària sigui beneficiari d’una altra subvenció 
pel mateix concepte, l’Agència de Residus de Catalunya només subvencionarà, si 
escau, l’import que resti segons els criteris anteriors.

6.7 L’import de les subvencions concedides en cap cas no pot ser d’una quantia 
que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o 
privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat que ha de dur a 
terme el beneficiari, de conformitat amb l’establert a l’article 94.1 del Decret legis·
latiu3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya.

—7 Termini i forma de presentació de les sol·licituds
7.1 Les sol·licituds s’han de presentar en el termini que indica el punt 2 d’aquesta 

Resolució per tal que siguin admeses a tràmit.
7.2 Les sol·licituds s’han de formalitzar segons el model normalitzat, adreçades 

a la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, i s’han de presentar a la seu social 
de l’Agència de Residus de Catalunya (c. Doctor Roux, 80, 08017 Barcelona), o als 
Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona 
(Travessera de Gràcia, 56, 08006 Barcelona), a Girona (c. Ultònia, 10-12, 17002 
Girona), a Lleida (rda. Sant Martí, 2-6, 25006 Lleida), a Tarragona (c. Cardenal Vidal 
i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona), i a les Terres de l’Ebre (c. Burgos, 17, 43870 
Amposta), o en qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 4/1999, de 
13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.3 El model d’instància estarà disponible al web de l’Agència de Residus de 
Catalunya (http://www.arc-cat.net).
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—8 Atorgament de les subvencions
8.1 Les subvencions seran atorgades un cop avaluades les propostes i la docu·

mentació tècnica presentada.
8.2 Les subvencions s’atorgaran per resolució de la gerent de l’Agència de Re·

sidus de Catalunya, que actuarà per delegació del Consell de Direcció de l’Agència 
de Residus de Catalunya, en funció de les disponibilitats pressupostàries. Aquesta 
resolució posarà fi a la via administrativa i en contra es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un 
termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la rebuda de la seva notificació; 
o, potestativament, d’acord amb l’article 116 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs 
de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes comptat 
des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

8.3 La resolució de les sol·licituds presentades s’ha de dictar en el termini màxim 
de sis mesos, inclosa la notificació, comptats a partir de la finalització del termini 
de presentació de les sol·licituds, d’acord amb l’article 42.2 de la Llei 4/1999, de 
modificació de la Llei 30/1992. En cas contrari, aquestes sol·licituds s’entendran 
desestimades, d’acord amb el règim que estableix l’article 3 de la Llei 23/2002, de 
18 de novembre, d’adequació de procediments administratius en relació amb el rè·
gim de silenci administratiu i el termini de resolució i notificació, i amb la primera 
modificació dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, d’organització, procediment 
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

8.4 Les subvencions atorgades es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya quan siguin per un import superior a tres mil euros (3.000 euros), 
amb la indicació de la convocatòria i identificació de la subvenció, el programa i el 
crèdit pressupostari al qual s’imputen, l’existència de finançament a càrrec de la Unió 
Europea i, si escau, el percentatge de finançament i nom o raó social del beneficiari, 
número d’identificació fiscal, la finalitat o finalitats de la subvenció, amb expressió, 
si escau, dels diferents programes o projectes subvencionats i quantitat atorgada.

En qualsevol cas, les subvencions atorgades es publicaran a través de la web 
de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc-cat.net) i la resolució serà 
notificada a l’ens sol·licitant de manera individual en el termes establerts en l’ar·
ticle 58 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment comú.

Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter ocasional i no generen cap dret a 
continuïtat en l’assignació de finançament per a exercicis successius.

8.5 L’Agència de Residus de Catalunya, d’ofici o a petició de l’interessat, podrà 
modificar la resolució de concessió de la subvenció quan s’hagin alterat les circum·
stàncies existents en el moment de l’atorgament o en cas d’obtenció concurrent 
d’altres ajuts.

8.6 L’atorgament de la subvenció queda condicionada a mantenir l’afecció dels 
sòls públics que concorren a la present convocatòria a finalitats d’utilitat pública o 
interès social durant un termini de 30 anys, els quals comencen a computar a partir 
de la data de resolució d’atorgament de la subvenció.

L’incompliment d’aquesta condició, dins el termini assenyalat, comportarà 
la revocació de la subvenció i que les possibles plusvàlues que adquireixin els 
sòls reverteixin en la quantia subvencionada a favor de l’ens que concedeix la 
subvenció.

8.7 La resolució de concessió podrà incloure una relació ordenada de totes les 
sol·licituds que, complint amb les condicions administratives i tècniques establer·
tes en les bases reguladores per adquirir la condició de beneficiari, ho hagin estat 
estimades per rebassar la quantia màxim del crèdit fixat en la convocatòria. Les 
renúncies o revocacions de les subvencions concedides permetran realitzar ator·
gaments addicionals seguint l’annex corresponent de la resolució.

8.8 L’atorgament de la subvenció comporta l’obligació per part del beneficiari 
d’executar el projecte i realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la sub·
venció.
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—9 Supervisió
9.1 L’Agència de Residus de Catalunya té la facultat de supervisar directament 

o indirectament l’adequació de les actuacions objecte d’aquesta convocatòria, tant 
de la documentació presentada com de les actuacions realitzades, a banda de les 
condicions que estableixi la resolució d’atorgament.

L’òrgan competent per a la tramitació és l’encarregat d’efectuar la comprovació 
sobre la realització de l’activitat subvencionada d’acord amb la finalitat i els requi·
sits previstos a la convocatòria, a les bases reguladores i a la resta normativa que 
li és d’aplicació.

9.2 El beneficiari de la subvenció estarà obligat a facilitar les comprovacions 
que garanteixin la realització correcta de l’actuació subvencionada.

9.3 En tot cas, pel que fa a la fiscalització de la despesa, cal atenir-se al que 
disposa l’article 71 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; i al títol III de la Llei 
38/2003, general de subvencions, de 17 de novembre.

—10 Justificació de la subvenció
10.1 El termini de justificació per les fases d’investigació (fase 2 i 3 de l’annex 

2) serà de 2 mesos a comptar des la data de finalització del termini d’execució fixat 
a la base 2.1 de la convocatòria.

10.2 El termini màxim de justificació per les fases de recuperació (fase 4 de 
l’annex 2) serà de 3 mesos a comptar des la data de finalització del termini d’execució 
fixat a la base 2.2 de la convocatòria.

10.3 Només per circumstàncies excepcionals i per raons justificades es podran 
prorrogar els terminis d’execució i justificació de les actuacions subvencionades, 
d’acord amb l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En qualsevol 
cas, el termini no podrà excedir el 30 d’octubre de 2010.

10.4 Per tal de justificar la despesa, l’entitat pública haurà de presentar a l’Agència 
de Residus de Catalunya:

a) Document de justificació de la subvenció normalitzat (model JUST/SÒLS 
2008). Aquest model el facilitarà l’Agència de Residus de Catalunya, i també esta·
rà disponible al seu web (http://www.arc-cat.net). Cal que quedi constància de la 
data de lliurament de la justificació de la subvenció a l’Administració mitjançant 
el registre d’entrada d’acord amb l’article 10 l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre 
tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions. Els annexos inclosos en 
aquest model que s’han de presentar són els següents:

Annex 1 El Compte Justificatiu, que haurà d’anar signat pel representant legal de 
l’entitat quan el beneficiari de la subvenció no sigui un ens local, o per l’interventor 
quan el beneficiari de la subvenció sigui un ens local.

Al Compte Justificatiu hi haurà de constar:
1) Declaració del règim d’IVA.
2) Una relació numerada de les despeses realitzades justificatives de la subvenció 

atorgada amb identificació del creditor, document, data d’emissió, descripció de 
la factura concretant els conceptes que inclou d’acord amb el projecte presentat 
i la resolució d’atorgament, data de pagament i import que es justifica amb cada 
document desglossant import base, IVA i import total. Aquesta relació haurà d’anar 
agrupada en funció del concepte del pressupost que es va presentar en el moment 
de demanar la subvenció.

Per al cas de les actuacions realitzades amb personal de la mateixa entitat públi·
ca o ens local, caldrà indicar el personal assignat a cada tasca i la seva valoració 
econòmica desglossada.

quan el beneficiari de la subvenció no sigui un ens local, caldrà adjuntar original 
i fotocòpia de les certificacions d’obra, factures i rebuts o justificants de pagament 
corresponents a la despesa realitzada a nom de l’ens beneficiari. Els originals i les 
seves còpies han d’estar degudament numerats al marge superior dret de forma 
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correlativa. La documentació es presentarà en format A4 i si els documents són 
més petits, s’adjuntaran en full d’aquest format, sempre numerat. Una vegada 
l’Agència de Residus de Catalunya hagi verificat la seva elegibilitat, es procedirà a 
diligenciar i retornar els originals, i a compulsar les còpies que restaran incorpo·
rades a l’expedient.

Les factures hauran de concretar suficientment els conceptes inclosos i les seves 
característiques, per tal de comprovar que s’ajusten als requisits de la convocatòria 
i als conceptes subvencionats.

Les factures presentades per justificar la subvenció han de reunir tots els requisits 
fiscals que estableix la normativa vigent aplicable (mercantil, fiscal, laboral, etc..), 
d’acord amb Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Re·
glament pel que es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament 
del Impost sobre el Valor Afegit.

En el supòsit d’exempció de l’IVA, es farà constar, de forma expressa i complerta, 
la disposició legal que declara aquesta exempció. Igualment es procedirà en el cas 
de no practicar-se la retenció d’IRPF.

Així mateix per justificar les actuacions realitzades amb personal propi d’una 
entitat que no sigui un ens local, caldrà adjuntar original o còpia compulsada dels 
TC1 i TC2 del personal dedicat a les tasques detallades.

quan el beneficiari de la subvenció sigui un ens local, i sempre que la despesa 
hagi estat efectivament pagada, no serà necessària la presentació de factures i rebuts, 
sent suficient la presentació del Compte Justificatiu, degudament complimentat..

3) En cas que l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000 
euros en el supòsit de cost per execució d’obra o de 12.000 euros en el supòsit de 
subministrament de bens d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria 
o assistència tècnica, caldrà certificar obligatòriament que s’ha donat compliment 
a l’art. 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que es·
tableix que en aquests supòsits, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís 
per la prestació del servei o l’entrega del bé, llevat que per les especials caracterís·
tiques de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat suficient nombre 
d’entitats que ho subministrin o prestin, o llevat que la despesa s’hagués realitzat 
amb anterioritat a la sol·licitud. El compliment d’aquesta normativa es certificarà 
amb la signatura del Compte Justificatiu.

4) En cas que l’activitat subvencionada hagi estat finançada, a més de amb la 
subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar 
obligatòriament en la justificació l’import, procedència i aplicació d’aquests fons 
a les activitats subvencionades, emplenant l’espai destinat per aquest concepte al 
Compte Justificatiu.

Annex 2 Imprès de sol·licitud de dades bancàries degudament formalitzat que 
està disponible dins del model normalitzat (model JUST/SÒLS 2008).

b) Una memòria tècnica (model MEMO/SÒLS) amb la descripció dels treballs 
o estudis realitzats objecte de la subvenció, d’acord amb el contingut definit a 
l’annex 2.

c) Certificació positiva acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
amb la Seguretat Social.

10.5. A criteri de l’Agència de Residus de Catalunya i amb la petició prèvia de 
l’interessat, que inclogui l’acreditació que s’han finalitzat les actuacions total o par·
cialment i l’informe tècnic corresponent, la subvenció concedida podrà ser abonada 
mitjançant una bestreta abans que l’ens beneficiari hagi realitzat el pagament de les 
corresponents certificacions d’obra o abans que s’acabi l’actuació.

En el cas que se’n concedeixi una bestreta, el beneficiari haurà de presentar la 
factura, la certificació d’obra degudament acceptada per l’ens local i un certificat 
de l’interventor on s’especifiqui que la totalitat de la bestreta es destinarà al paga·
ment de les factures justificatives de la despesa subvencionada, així com qualsevol 
altra documentació que l’Agència de Residus consideri necessària . Un cop fet el 
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pagament, caldrà fer arribar a l’Agència de Residus de Catalunya el justificant del 
pagament.

10.6 El pagament de la subvenció es realitzarà en funció de la disponibilitat 
pressupostària. En cas que no s’assoleixin els terminis de les bases 10.1 i 10.2, 
l’Agència de Residus de Catalunya podrà revocar la subvenció atorgada totalment 
o parcialment, d’acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de 
Catalunya.

10.7 Amb caràcter previ al pagament de les subvencions l’ens concedent com·
provarà el compliment pels beneficiaris de les seves obligacions tributàries amb la 
Generalitat i amb l’Estat i en cas contrari, s’iniciarà el procediment de compensació 
dels crèdits a percebre pel beneficiari fins a satisfer els deutes pendents, tant si són 
de naturalesa tributària com si no ho són.

—11 Altres obligacions dels beneficiaris
A més de l’obligació de justificació descrita a la base anterior, els beneficiaris de 

les subvencions tenen les obligacions següents:
a) Notificar per escrit a l’Agència de Residus de Catalunya qualsevol canvi en 

els conceptes i imports a justificar o en el calendari presentats.
Així mateix, els beneficiaris de les subvencions hauran de comunicar a l’ARC 

l’obtenció d’altres subvencions ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats 
subvencionades. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar tan aviat com es conegui i, 
en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts. 
Caldrà fer-ho per escrit amb còpia de la resolució d’atorgament.

b)Incloure el logotip de l’Agència de Residus de Catalunya a tots els elements 
informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat subvencionada. El logotip de 
l’Agència de Residus està format per dos elements (l’anagrama de l’ARC amb el text 
“Agència de Residus de Catalunya” i l’escut de la Generalitat amb el text “Generalitat 
de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge”) i es poden trobar a la 
pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya. L’incompliment pot ser motiu 
de revocació de la subvenció atorgada.

En totes les obres que siguin objecte de subvenció s’haurà de col·locar el cartell 
anunciador normalitzat per l’Agència de Residus de Catalunya. En model de cartell 
el trobareu a http://www.arc·cat.net/ca/agencia/publicacions/manual/retol_espais.
html.

c) Fer constar clarament que l’actuació ha estat subvencionada per l’Agència de 
Residus de Catalunya.

d) Disposar del llibres contables, registres diligenciats i la resta de documents 
degudament auditats en el termes exigits per la legislació aplicable

e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts en tant 
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts més els corresponents interessos 
de demora en els supòsits contemplats en l’article 37 de la Llei la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i en l’article 99 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 independència de les sancions que, si s’escau, resultin exigibles.

g) D’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000 
euros en el supòsit de cost per execució d’obra o de 12.000 euros en el supòsit de 
subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria 
o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes 
de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per la 
prestació del servei o l’entrega del bé, llevat que per les especials característiques 
de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat suficient nombre d’enti·
tats que ho subministrin o prestin, o llevat que la despesa s’hagués realitzat amb 
anterioritat a la sol·licitud.
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h) D’acord amb l’article 31.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, en el supòsit d’adquisició, construcció rehabilitació i millora de béns 
inventariables el beneficiari haurà de destinar els béns al fi concret per el que es 
concedeixi la subvenció que no podrà ser inferior a 5 anys en el cas de bens ins·
criptibles en un registre públic ni a dos anys per la resta de béns. En el cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, caldrà fer constar en l’escriptura pública dita 
circumstància, així com l’import de la subvenció concedida, sent objecte d’inscripció 
aquestes dades al registre públic corresponent.

En tot cas, el beneficiari haurà de complir les altres obligacions establertes per la 
legislació vigent, en particular les previstes pels articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, i per l’article 95 del Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya.

—12 Difusió dels resultats
L’Agència de Residus de Catalunya es reserva el dret de difondre i presentar com 

a exemple els estudis i els treballs que hagin estat objecte de subvenció.

—13 Revocació i règim sancionador
En el supòsit que es comprovi que s’ha produït alguna de les causes de revocació 

que preveuen els articles 36 i 37 de la Llei la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, el gerent 
de l’Agència de Residus de Catalunya, per delegació del Consell de Direcció, ha 
d’iniciar la tramitació de l’expedient de revocació d’acord amb l’article 100 del 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

El règim sancionador és el previst al Capítol IX del Decret Legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, i al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de sub·
vencions.

—14 Règim jurídic
En tot allò no previst per la present convocatòria, s’aplicarà:
a) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i notificació: 

la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i el procediment comú, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’orga·
nització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

b) Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions, en tot cas, les 
obligacions dels beneficiaris, la justificació, el reintegrament i el règim sancionador: 
els preceptes bàsics de la Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Re·
glament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya.

—15 Regim fiscal
Les subvencions atorgades dins el marc d’aquesta convocatòria queden sotmeses 

al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

—16 Tractament de les dades
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, 

les dades de caràcter personal que s’han de declarar a les sol·licituds i documents 
que s’hi annexen s’inclouran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de 
Catalunya, que té únicament la finalitat de procedir a la gestió de les sol·licituds de 
subvencions, ajudes i resolucions associades.

No obstant, no es requerirà consentiment de l’afectat per a la cessió de dades de 
caràcter personal que en virtut de l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
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general de subvencions i els articles 35 i següents del Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, hagi d’efectuar-se a la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat.

aNNEx 2

Procés de gestió dels sòls contaminats

—1 Primera fase: fase de reconeixement preliminar
Objectiu
Recopilar la informació que permeti valorar la possibilitat que s’hagin produït o 

es produeixin contaminacions significatives en el sòl sobre el qual s’ha dut a terme 
una activitat, ja sigui una activitat potencialment contaminant del sòl (segons el Reial 
decret 9/2005), com d’altres orígens (abocaments incontrolats, accidents, etc.).

Documentació que s’ha de presentar
a) En el cas dels emplaçaments on es du a terme o s’ha dut a terme una ac·

tivitat potencialment contaminant del sòl (APC), d’acord amb el Reial decret 
9/2005, s’ha de presentar l’informe preliminar de situació (IPS), el contingut 
mínim del qual, en el cas de Catalunya, queda detallat al formulari accessible 
a través de la pàgina web http://www.arc-cat.net/ca/publicacions/doc/altres/
ips_formul ari.doc.

b) Per a la resta d’emplaçaments (abocaments incontrolats, accidents, etc.), la 
documentació que s’ha de presentar correspon a la informació de reconeixement 
preliminar, que ha d’indicar de forma explicativa els fets ocorreguts per tal de per·
metre avaluar l’existència o no d’indicis de contaminació del subsòl.

La localització (plànol), dimensió i morfologia de l’emplaçament. Fotografies 
de l’estat actual.

Identificació de la problemàtica (tipus d’incident, contaminants involucrats, 
extensió de l’afecció, actuacions d’emergència desenvolupades, etc.).

Informació bàsica de les característiques del medi físic de l’emplaçament i del 
seu entorn.

Altra informació que es consideri rellevant.

—2 Segona fase: fase d’avaluació preliminar de la qualitat del sòl
Objectiu
D’acord amb la informació i les conclusions de la fase anterior, l’objectiu de 

l’avaluació preliminar és recollir la informació necessària que permeti disposar 
de manera qualitativa i quantitativa d’una primera aproximació real a la magnitud 
de la problemàtica (definir l’origen i la naturalesa del focus de contaminació, els 
vectors de transferència, i els subjectes que s’han de protegir), i definir, si escau, 
actuacions d’emergència.

Aquesta fase comporta la realització de mostratge de sòls, dels sediments, dels 
residus i/o aigües. Els resultats s’hauran d’avaluar i interpretar segons l’objecte de 
protecció i l’ús o els organismes que s’han de protegir, i comparar-los amb els nivells 
genèrics de referència que estableix la legislació vigent.

Documentació que s’ha de presentar
a) Introducció:
Identificació de la problemàtica.
Informe de visita i reconeixement visual.
Informació bàsica de les característiques del medi físic de l’emplaçament i el seu 

entorn (ha de permetre definir, si escau, actuacions d’emergència).
b) Investigació històrica detallada:
Antecedents històrics de l’emplaçament (activitats, accidents, etc.).
Plànols d’ubicació d’activitats actuals i històriques.
Dades i registres històrics de substàncies perilloses utilitzades. Aquestes dades 

han d’aportar els criteris per definir el pla preliminar de mostratge i anàlisi.
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c) Investigació detallada del medi físic:
Descripció geològica que permeti definir el suport físic on se situa la contami·

nació.
Descripció hidrogeològica: identificació d’aqüífers, paràmetres hidrogeològics, 

direcció dels fluxos, inventari de punts d’aigua de l’entorn (superficials i subterrànies), 
i mapa d’isopiezes. Les dades han de permetre disposar d’una primera aproximació 
del medi hidrogeològic.

d) Mostratge de confirmació de sòls, residus i/o aigües:
Descripció dels treballs de camp realitzats, metodologies indirectes de detecció 

(geofísica, estudis de gasos del sòl, etc.), mostratges directes.
Justificació dels paràmetres analitzats, així com de la metodologia de mostratge, 

ubicació i profunditat dels punts de mostratge, per tal de garantir·ne la represen·
tativitat.

Descripció dels procediments de mostratge, conservació de mostres i mètodes 
d’anàlisi de forma que es garanteixi la fiabilitat dels resultats obtinguts.

Presentació dels resultats analítics de forma tabulada.
Representació gràfica dels treballs de camp i resultats: plànols per a la represen·

tació de la ubicació dels punts objecte de mostratge, columnes litològiques, mapes 
d’isoconcentracions, piezometries, etc.

Annex amb els butlletins d’anàlisi del laboratori.
e) Interpretació de resultats:
Presentació dels resultats analítics en taules, de manera que es faciliti la inter·

pretació i la comparació amb els criteris que estableix la legislació.
f) Conclusions:
Valoració dels resultats, conclusions i, si s’escau, proposta d’actuacions

—3 Tercera fase: fase d’avaluació detallada de la qualitat del sòl
Objectiu
D’acord amb la informació i les conclusions de la fase anterior, l’objectiu de 

l’avaluació detallada consisteix a obtenir la informació necessària per caracteritzar 
amb precisió el o els focus de contaminació, delimitar l’abast de la contaminació, 
determinar si el risc ambiental és admissible o no, i obtenir tota la informació ne·
cessària per executar la recuperació o el sanejament de l’emplaçament.

Comporta la realització d’un mostratge suficient dels medis afectats per la con·
taminació, que permeti la caracterització, tant en superfície com en profunditat, 
dels diferents contaminants presents. Igualment comporta la realització de l’anàlisi 
de risc (AR) detallada de la problemàtica actual i futura, per tal d’identificar riscos 
inacceptables per a la salut humana i/o els ecosistemes.

Durant aquesta fase, en funció dels resultats, podrien ser necessàries ampliacions 
successives dels mostratges, o d’altres aspectes de la investigació, fins a considerar 
que es disposa de prou informació per avaluar el risc i planificar la recuperació del 
subsòl, si s’escau.

Documentació que s’ha de presentar
En aquesta fase s’ampliaran els apartats c), d) i e) de la fase anterior i a més a 

més s’inclourà:
a) Model conceptual de l’afecció i migració de la contaminació:
Delimitació precisa del focus i extensió del plomall contaminat tenint en compte 

els diferents vectors.
Identificació i parametrització dels mecanismes de transport de la contamina·

ció per comprendre com s’ha arribat a una situació de contaminació determinada 
(característiques dels contaminants, característiques de la zona no saturada, i 
funcionament hidràulic de les aigües subterrànies).

Mapes de representació dels contaminants i les seves concentracions i migra·
ció.

Representació gràfica dels resultats: mapes d’isoconcentracions, piezometries, 
talls litològics, etc.
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b) Anàlisi de risc i avaluació dels resultats:
Els elements mínims que ha de contenir la valoració de riscos associats a sòls 

contaminats són els indicats a l’annex VIII del Reial decret 9/2005.
Càlculs per determinar si el risc per a les persones i el medi ambient és accep·

table o no.
Valoració de l’anàlisi, conclusions i, si s’escau, proposta d’actuacions.
La descripció de la metodologia d’anàlisi de risc haurà de ser detallada i haurà 

d’incorporar la relació de tots els paràmetres utilitzats, escenaris considerats, hi·
pòtesis de partida, models de transport i equacions de càlcul; també la justificació 
del model utilitzat, així com les seves limitacions.

c) Conclusions.
Valoració dels resultats, conclusions i, si s’escau, proposta d’actuacions.

—4 Quarta fase: fase de recuperació
La fase de recuperació d’un emplaçament comprèn, bàsicament, tres etapes, l’abast 

de cada una de les quals pot variar en funció del tipus de problemàtica.
Aquestes etapes són: redacció del projecte de recuperació, execució de la recu·

peració, i monitoratge o seguiment de la recuperació
4.1 Etapa de redacció del projecte de recuperació
Objectiu
Establir de forma detallada i rigorosa una proposta de recuperació a partir de tota 

la informació obtinguda en les fases d’investigació anteriors.
Per establir la proposta de recuperació s’ha de realitzar una anàlisi d’alternatives 

de recuperació tenint en compte l’aplicació de les millors tècniques disponibles 
(MTD), amb la prioritat d’actuar sobre el focus de contaminació mitjançant tècni·
ques de tractament in situ, sobre tècniques de tractament on site o off site o sobre 
mesures tendents a reduir l’exposició.

Documentació que s’ha de presentar
Objectius de recuperació (concentracions de contaminats màximes admissibles 

que podran romandre a l’emplaçament desprès d’executar la recuperació).
Identificació i anàlisi de les alternatives de recuperació segons criteris tècnics, 

econòmics i ambientals.
Disseny i execució d’estudis de tractabilitat i/o proves pilot, si s’escau.
Detalls específics de la tècnica de recuperació proposada i de la zona d’actua·

ció.
Estimació dels costos i cronograma d’execució de la recuperació.
Pla de seguiment establert per tal de valorar l’efectivitat de les actuacions de 

recuperació que es duran a terme.
4.2 Etapa d’execució de la recuperació
Objectiu
Dur a terme l’execució del projecte de recuperació. L’execució del projecte 

comporta la necessitat de fer el seguiment i el control de l’evolució del medi durant 
l’execució i, en determinats casos, fer una anàlisi de risc residual.

Documentació que s’ha de presentar
a) Informes parcials de seguiment de l’execució de la recuperació i control de 

l’evolució del medi:
Descripció de les tasques de descontaminació realitzades des de l’últim 

informe presentat. Dades evolutives i representació gràfica de les zones on 
s’ha actuat.

Balanços sobre els tractaments executats: superfícies i volums tractats.
Seguiment de l’eficiència de les tècniques de recuperació aplicades, valoració de 

les actuacions, conclusions i, si s’escau, proposta d’actuacions.
b) Informe final de la fase de recuperació:
Descripció de totes les tasques de descontaminació realitzades.
Dades evolutives de la concentració dels contaminants i representació gràfica 

de les zones on s’ha actuat.
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Investigació de comprovació per garantir que s’han assolit els resultats espe·
rats.

Balanç final sobre els tractaments executats: superfícies i volums tractats.
Seguiment de l’eficiència de les tècniques de recuperació aplicades, valoració de 

les actuacions, conclusions i, si s’escau, proposta d’actuacions.
c) Pla de control i monitoratge:
Paràmetres que s’han d’analitzar, durada i intervals de mostratge, metodologia 

de mostratge, punts de mostratge.
Plànols amb la representació de la ubicació dels punts de control proposats.
Descripció dels procediments de mostratge i conservació de la mostra previstos 

per garantir la representativitat i la fiabilitat dels resultats.
4.3 Etapa de monitoratge
Objectiu
Comprovar que, una vegada finalitzades les tasques de recuperació, es complei·

xen i es mantenen en el temps els objectius de recuperació establerts, i que el medi 
evoluciona favorablement. Cas que els resultats no s’ajustin als valors establerts, 
caldrà implementar propostes de recuperació addicionals.

Documentació que s’ha de presentar
Informes parcials d’evolució del medi:
Resultats analítics tabulats i presentats de manera que es faciliti la interpretació 

i la comparació dels valors analítics del sòl amb el NGR.
Plànols amb la representació de la ubicació dels punts objecte de mostratge.
Representació de l’evolució de la concentració dels contaminants.
Valoració dels resultats obtinguts, conclusions i, si s’escau, proposta d’actuaci·

ons.
Un cop s’hagi complert de manera satisfactòria l’etapa de monitoratge, es presentarà 

un informe de finalització de les actuacions de recuperació dutes a terme.

(07.332.205)
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AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
MAH/3715/2007, de 20 de novembre, per la qual s’aproven les bases i es fa pública 
la convocatòria per l’any 2008 d’ajuts per al foment de la recollida selectiva de la 
fracció orgànica de residus municipals.

Per complir les previsions de cooperació de la Generalitat de Catalunya amb els 
ens locals de Catalunya sobre la gestió de residus municipal, i atès el que disposen 
la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus modificada per la Llei 15/2003 
de 13 de juny i el Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació dels Estatuts de 
l’Agència de Residus de Catalunya.

Atès el que disposa el Contracte-Programa de l’Agència de Residus de Catalunya 
aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, el dia 25 de juliol de 2006 i 
signat en data 10 d’agost de 2006 per la Generalitat de Catalunya i l’Agència de 
Residus de Catalunya;

Atès el que disposa el Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Atès el que estableix el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 
(2001-2006) aprovat per l’Agència de Residus de Catalunya i la revisió del PRO·
GREMIC, aprovada al Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya 
en la sessió número 86 celebrada en data 29 de maig de 2006;

Atès el que disposen l’article 93 c) del Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desem·
bre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
que preveu els òrgans competents per atorgar subvencions, i l’article 60 de la Llei 
6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus, que atribueix al gerent de l’Agència 
de Residus de Catalunya la facultat d’executar els acords del Consell de Direcció;

Atès el capítol IX del 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 
bàsics 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 
de 17 de novembre, general de subvencions;

Atès l’acord del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya adoptat 
el 19 de novembre de 2007;

Atès el que disposa la Llei 13/1989 de 14 de desembre, d’organització, procediment 
i règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya, amb els informes 
previs jurídic i tècnic i vist el certificat de disponibilitat pressupostària emès per 
l’Àrea Econòmica de l’Agència de Residus de Catalunya,

RESOLC:

—1 Aprovar les bases i fer pública la convocatòria d’ajuts per l’any 2008 desti·
nada als ens locals de Catalunya per fomentar la recollida selectiva de la fracció 
orgànica de residus municipals. Aquesta convocatòria es regeix per les bases que 
es publiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà de dos 
mesos comptats des de la data de publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

—3 L’import total, de vuit milions cinc-cents mil euros (8.500.000,00 euros) , 
que s’assigna a la convocatòria per al 2008, s’aplicarà a la partida 760.00.01 amb 
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càrrec als pressupostos de l’Agència de Residus de Catalunya per als anys 2008-
2009-2010.

Aquests imports es podran redistribuir en funció de les sol·licituds presentades 
i prèvia modificació de l’import de les partides pressupostàries corresponents per 
part de l’Agència de Residus de Catalunya.

L’assignació pressupostària d’aquesta convocatòria pot ser objecte d’ampliació 
d’acord amb la normativa d’aplicació i segons la disponibilitat pressupostària.

L’ARC podrà aplicar els fons no emprats en aquesta convocatòria a d’altres con·
vocatòries promogudes per l’ARC al 2008.

Barcelona, 20 de novembre de 2007

gENOVEVa CaTaLà I BOSCh

Gerent

aNNEx

Bases

—1 Objecte i beneficiaris
1.1 Aquests ajuts tenen per objecte donar suport a la implantació i al foment 

de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals (en endavant 
FORM) i de la fracció vegetal (en endavant FV).

L’objecte de la convocatòria, per tant, és el foment de la implantació de la recollida 
selectiva de la FORM i FV mitjançant actuacions en:

a) Projectes de nova implantació o d’ampliació en l’àmbit de la recollida selectiva 
de la FORM.

b) Projectes i actuacions de millora de la recollida selectiva de la FORM.
c) Projectes de foment de la recollida i gestió de la FV.
d) Projectes d’autocompostatge (compostatge casolà i/o comunitari).
e) Projectes singulars d’interès general.
1.2 Aquests ajuts tenen com a beneficiaris els ens locals de Catalunya (ajun·

taments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats 
de municipis, consorcis, i diputacions) que fomentin la recollida selectiva de la 
matèria orgànica i/o l’autocompostatge, que iniciïn o estenguin el servei a un àmbit 
de població superior i/o realitzin actuacions que impliquin una millora substancial 
quantitativament i qualitativament de la recollida selectiva de la FORM i/o de la 
FV, així com l’autocompostatge.

1.3 No poden concórrer a la convocatòria, de forma simultània i per les ma·
teixes actuacions, ens locals municipals de forma individual i alhora a través d’un 
ens supramunicipal.

1.4 Els beneficiaris dels ajuts seran els ens locals que realitzin la despesa de les 
actuacions objecte de la sol·licitud, per tant, les factures que serveixen per justifi·
car la realització de les actuacions subvencionades hauran d’anar a favor de l’ens 
beneficiari de la subvenció, que és qui ha de sol·licitar l’ajut.

1.5 queden exclosos d’aquesta convocatòria els projectes i les actuacions que 
siguin objecte de les convocatòries de l’Agència de Residus de Catalunya d’ajuts 
per a projectes en matèria de residus que es desenvolupin en col·lectius d’inserció 
sociolaboral i d’ajuts per a projectes de prevenció de residus municipals i per a 
l’ambientalització de festes populars.

—2 Característiques dels projectes objecte de la subvenció
Els projectes que es presentin a la sol·licitud hauran de reunir els següents re·

quisits:
Descripció del projecte i els objectius.
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Descripció de les actuacions que es desenvoluparan.
Indicació dels recursos humans i materials necessaris (tipus i quantitat) .
Cronograma i durada del projecte.
Pressupost detallat (personal, material, altres) .
Finançament (import total del projecte i quantitat sol·licitada) .
En concret, caldrà tenir en compte, a més, per a cadascun dels projectes que 

subvenciona aquesta convocatòria, el següent:
A. Projectes de nova implantació o d’ampliació de l’àmbit de la recollida selectiva 

de la FORM.
Caldrà incorporar la descripció de:
Les característiques del municipi (superfície, població, configuració urbanística, 

grans productors, etc.) .
La situació actual de la gestió de residus (dades de generació de residus, gestió 

actual de cada fracció...) .
L’abast de la implantació de la FORM al municipi, model de recollida selectiva 

de la FORM, objectius, dimensionament del servei, punts i freqüències de recollida 
i les actuacions específiques per als grans productors.

Abast, objectius i actuacions de la campanya de comunicació i informació, d’acord 
amb la base 3 d’aquesta convocatòria.

En el cas que el desenvolupament de la implantació de la FORM a l’ens local es 
dugui a terme per fases, caldrà descriure en el projecte totes les fases fins abastar 
la implantació total al municipi. A més caldrà indicar, si s’escau, quina/es fase/s o 
pressupost es sol·licita en aquesta convocatòria d’ajuts.

La sol·licitud d’ajuts per les noves implantació pot incloure entre altres, els cubells, 
les bosses compostables, els contenidors, les actuacions d’assessorament, d’informació 
i comunicació, actuacions o materials específics per a grans productors, elements 
per a la transferència, vehicles de recollida selectiva, memòria tècnica del projecte 
d’implantació, si aquesta s’ha elaborat per una empresa externa., etc.

B. Projectes i actuacions de millora i anàlisi de la recollida selectiva de la 
FORM.

Aquest projecte descriurà a més:
Les característiques del municipi (superfície, població, configuració urbanística, 

etc.).
La situació actual de la gestió de residus i, en concret, de la recollida selectiva 

de la FORM (dades de generació, model de recollida, dimensionament del servei, 
resultats, etc.), comercial i/o domèstica.

La descripció de l’actuació que es vol realitzar i com aquesta contribuirà a una 
millora de la recollida selectiva de la FORM, en termes qualitatius i quantitatius.

Es poden entendre com a actuacions per a la millora en el servei de recollida 
selectiva de la FORM: actuacions per a la millora de la qualitat i/o quantitat de la 
FORM, promoció del foment de l’ús de la bossa compostable, actuacions de reforç 
de la participació, introducció de canvis en el sistema actual de recollida selectiva, 
actuacions específiques per a grans productors, diagnosis per a la optimització i 
millora de la recollida selectiva de la FORM,etc.

En cas d’actuacions de millora demanades per segon any consecutiu, s’haurà 
d’incloure les actuacions de seguiment de les millores anteriors i els resultats ob·
tinguts, per tal de valorar i justificar la continuïtat dels ajuts.

C. Projectes de foment de la gestió de la FV.
La memòria tècnica ha d’incloure un diagnòstic de la situació actual de la gestió 

de la FV al municipi i la seva problemàtica, i una proposta de millora d’aquesta 
gestió mitjançant les actuacions i materials que es sol·liciten.

Per sol·licitar aquest concepte cal que l’ens local acrediti que la FV es tracta en 
plantes de compostatge autoritzades i que es té implantat el servei de recollida 
selectiva de la FORM.

Si es demanen equips per a la gestió i/o trituració de la FV caldrà descriure les 
seves característiques (rendiment i diàmetre màxim a triturar, potència, etc.), el seu 
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pressupost i els costos de funcionament, la viabilitat econòmica i la seva ubicació. 
Incorporaran el distintiu específic de l’Agència de Residus de Catalunya. Per a 
aquest tipus d’equip es prioritzaran les sol·licituds que acreditin un major grau 
d’utilització durant l’any.

Les actuacions que es demanen dins aquest concepte de foment de la recollida i 
gestió de la FV se subvencionaran amb un màxim del 90% del seu cost.

D. Projectes de promoció de l’autocompostatge.
La memòria explicativa d’aquestes actuacions que inclogui el dimensionament i els 

aspectes logístics i tècnics de la implantació de l’autocompostatge. Caldrà incloure 
la descripció de les sessions formatives i informatives que s’impartiran als usuaris, 
en què s’explicaran els aspectes teòrics i pràctics per al seu bon maneig.

Atès que per dur a terme el compostatge de la FORM és necessari i imprescin·
dible afegir material estructurant a l’autocompostador, l’ens local haurà de garantir 
i vetllar per l’establiment d’un sistema de subministrament als usuaris de la FV 
convenientment triturada.

L’ens local adoptarà el compromís d’efectuar un seguiment del funcionament de 
l’autocompostatge, i de declarar anualment a l’Agència de residus de Catalunya, 
de forma estimada, les tones de FORM i de FV tractades mitjançant l’autocom·
postatge.

Els compostadors hauran de disposar d’algun sistema que faciliti la ventilació, 
seran prioritaris aquells elaborats amb materials reutilitzats o reciclats. Els compos·
tadors de fusta hauran de disposar de certificació que garanteixi que procedeixen 
de boscos gestionats de forma sostenible i ambientalment responsable.

Les actuacions que es demanin dins aquest concepte se subvencionaran amb un 
màxim del 75% del seu cost. A més, per als compostadors domèstics d’ús individual 
l’import màxim que es podrà subvencionar serà de 80 euros per unitat sol·licitada, 
i per als compostadors d’ús col·lectiu el màxim per unitat serà de 140 euros per 
unitat sol·licitada.

En municipis rurals i disseminats, aquest concepte subvencionable tindrà un 
caràcter prioritari. En el cas de municipis de menys de 2000 habitants que implan·
tin com a forma principal de gestió de la recollida selectiva de la FORM i de la 
FV l’autocompostatge, es podran superar els imports i percentatges anteriors si el 
projecte i les actuacions sol·licitats estan justificats i argumentats.

Els compostadors incorporaran el distintiu específic de l’Agència de Residus de 
Catalunya.

E. Projectes singulars d’interès general.
Els ens locals que vulguin dur a terme actuacions singulars per al foment i 

la millora de la recollida selectiva de la FORM i/o de la gestió de la FV podran 
demanar ajuts per a aquest concepte, sempre que les actuacions tinguin o puguin 
tenir un interès general per a la gestió de la FORM i/o FV a la resta d’ens locals de 
Catalunya. Es consideraran projectes singulars aquells que tinguin característiques 
específiques i aspectes innovadors (experiències pilot, estudis específics...) . En la 
memòria tècnica descriptiva caldrà justificar els motius pels quals es considera un 
projecte d’interès general.

Aquests projectes es posaran en coneixement de tots els ens locals de Catalunya. 
L’informe final s’inclourà a la web de l’ens local i/o de l’Agència de Residus de 
Catalunya.

L’import màxim subvencionable per a aquests projectes serà del 90% del pres·
supost presentat i executat. Es valorarà que l’aportació econòmica del sol·licitant 
superi el 10%.

queden expressament excloses en aquest apartat les despeses: equips d’ofimàtica, 
informàtica o similars, les despeses generals i els costos indirectes.

—3 Característiques específiques d’alguns dels materials i les actuacions objecte 
de la subvenció

a) Cubells per a la recollida selectiva de la FORM.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.2007 53913

Disposicions

El cubell per a la recollida selectiva de la FORM, serà preferentment de tipus 
airejat i de color marró.

Haurà de ser d’ús exclusiu per a la FORM. En el cas que sigui un cubell compar·
timentat i es reculli alguna altra fracció, només se subvencionarà la part imputable 
al compartiment de la FORM.

Haurà d’incorporar, com a mínim, la identificació (amb un adhesiu o serigrafia) 
dels materials que es poden dipositar en el seu interior, i el distintiu específic de 
l’Agència de Residus de Catalunya.

En el cas de municipis amb nova implantació, les necessitats d’aquest material 
es calcularan en funció del nombre d’habitatges que iniciïn el servei i del model de 
recollida selectiva de la FORM implantat.

b) Bosses compostables per a la recollida selectiva de la FORM.
Les bosses compostables hauran de complir els següents requisits: a) Els materials i 

les substàncies utilitzats per confeccionar-les seran compostables i no tòxics; b) El gruix 
mínim serà de 18 micres; en el cas de les bosses compostables amb nansa comercials, el 
gruix mínim serà de 25 micres c) Indicaran que la bossa és compostable; d) Disposaran 
d’impressió mínima a una cara dels materials considerats aptes per a la recollida selectiva 
de la FORM; i, e) Disposaran del Distintiu de Garantia de qualitat Ambiental atorgat 
pel Departament de Medi Ambient i Habitatge o d’un certificat de compostabilitat.

En el cas de les bosses per ús domèstic com a màxim es subvencionaran dos paquets 
de bosses o 60 unitats per habitatge. En el cas de sol·licitar fundes compostables per 
a grans productors, com a màxim es subvencionarà 50 unitats per cada un.

L’ens local haurà d’informar a la població dels beneficis ambientals de la utilització 
d’aquest tipus de bosses i haurà de promoure la distribució d’aquest tipus de bosses 
entre els comerços del seu àmbit.

Els projectes que incloguin el foment de les bosses compostables amb nansa 
en els comerços hauran d’explicar la durada d’aquesta actuació i els comerços 
on es durà a terme. La durada que es subvencionarà en tot cas no podrà superar 
l’any. Caldrà explicar la previsió de la continuïtat del mateix projecte en el futur. 
En aquests comerços es col·locaran cartells i es repartiran tríptics explicant els 
beneficis d’aquesta actuació.

L’actuació de promoció es podrà arribar a finançar fins al 100%, les bosses com·
postables amb nansa fins al 90% cada unitat.

c) Actuacions d’assessorament, comunicació i informació.
Les actuacions d’assessorament, comunicació i informació que acompanyen els 

projectes sol·licitats hauran d’incloure un pla de treball, així com la descripció de les 
actuacions previstes convenientment detallades (programa d’activitats, calendari, 
material informatiu, suports comunicatius, millores a les webs locals, etc.).

En el cas de realitzar actuacions conjuntes amb altres fraccions, caldrà especificar 
i justificar el percentatge i el valor econòmic imputable a la FORM i/o la FV.

La campanya de comunicació i d’informació inclourà en els seus missatges, els 
beneficis ambientals d’efectuar la recollida selectiva de la fracció orgànica, la forma 
de realitzar·la i les característiques del servei.

Tots els elements de difusió hauran d’incloure el distintiu de l’Agència de Residus 
de Catalunya.

d) Contenidors per a la recollida selectiva de la FORM.
Els contenidors per a la recollida selectiva de la FORM a la via pública hauran 

de ser, parcialment o totalment, de color marró RAL 8024. En el cas que els con·
tenidors de FORM siguin d’una altra tipologia, disposaran com a mínim d’una 
identificació de color marró.

La resistència dels contenidors serà l’equivalent al pes del contenidor ple de 
matèria orgànica, i hauran de permetre la incorporació de sistemes d’identificació 
i pesatge.

El contenidor inclourà una impressió permanent dels materials que poden ser 
dipositats en el seu interior, i incorporarà el distintiu específic de l’Agència de 
Residus de Catalunya.
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El dimensionament i la capacitat dels contenidors de recollida selectiva de la 
FORM es determinaran en funció de la quantitat de FORM potencialment produïda 
al municipi, dels punts actuals de recollida de la fracció resta i de les àrees d’apor·
tació, i del model de recollida selectiva de la FORM que s’hagi implantar.

Els contenidors de gran volum destinats a la recollida selectiva domiciliària de 
la FORM es recomana disposar d’una tapa (o boca) de mida petita per reduir el 
nivell d’impropis en la FORM.

e) Vehicles de recollida selectiva de la FORM.
En la memòria tècnica caldrà descriure les característiques tècniques del vehicle, 

el seu pressupost i el nombre d’habitants i municipis als quals donarà servei. En cas 
que el vehicle sigui d’ús compartit amb altres fraccions, caldrà explicar i especificar 
el percentatge d’ús destinat a la FORM.

La caixa del vehicle haurà de tancar hermèticament amb junta d’estanqueïtat.
Es prioritzarà l’adquisició de: vehicles elèctrics, vehicles que funcionin amb gas 

natural i vehicles que utilitzin energies renovables com biodiesel.
Disposarà d’un sistema d’identificació de la fracció de la qual efectua la recollida 

(visible i a totes dues cares que ocuparà un mínim del 25% de la superfície lateral 
de la caixa), que inclourà en el cas de la FORM el distintiu específic de l’Agència de 
Residus de Catalunya. En cas que el vehicle sol·licitat s’utilitzi també per al servei de 
recollida selectiva d’alguna altra fracció, caldrà preveure un sistema d’identificació 
diferenciat per tal que en el moment d’efectuar-se aquest servei quedi ben identificat 
la/les fraccions que en aquell moment es recullen selectivament.

L’ajut per a aquest concepte tindrà en compte els habitants i els municipis als quals 
es dóna servei, i en tot cas, l’import màxim que es podrà atorgar no superarà els 60.000 
euros per vehicle. En el cas de sol·licituds d’ens supramunicipals que acreditin que 
realitzen aquesta recollida selectiva mancomunada de la FORM a diversos municipis, 
l’import màxim subvencionable podrà arribar a 100.000 euros per vehicle.

—4 Import d’atorgament
La subvenció serà dinerària.
L’import que s’ha de subvencionar es determinarà en funció de l’abast del pro·

jecte i les actuacions sol·licitades, i tenint en compte les directrius que estableixen 
les bases de la convocatòria per a cada tipus de projecte sol·licitat. En tot cas, les 
sol·licituds hauran de respectar els següents criteris:

En els municipis amb nova implantació, els valors màxims que es podran atorgar 
estaran en funció del tipus de municipi, d’acord amb la taula següent:
H=Habitants del municipi (hab. nova implantació); M=Tipus de municipi; T=Total de la sol·licitud 
(màxim €/hab.)

H  M T
< 5.000 Rurals 25
 10.000 Semi-urbans 20
 20.000  16
 35.000  12
> 50.000 Urbans 10

Per establir els imports màxims subvencionables en els ens locals amb una po·
blació intermèdia entre els valors de la taula s’aplicarà una interpolació lineal entre 
els límits immediatament superior i inferior de la mateixa.

Per municipis inferiors a 5.000 habitants es podrà superar els ratis anteriors si es 
considera justificat unes necessitats superiors del projecte.

En el cas que els municipis desenvolupin actuacions només a grans productors, 
l’import que s’atorgarà anirà en funció del tipus i el nombre de grans productors 
inclosos i de les actuacions sol·licitades.

Per a projectes i actuacions de millora de la recollida selectiva de la FORM, els 
imports màxims que s’atorgaran tindran en compte el nombre d’habitants servits, 
considerant el següent:
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H=Habitants de l’ens local: I=Import màxim a sol·licitar (*)

H I
< 5.000 50.000
5.000-10.000 50.000-80.000
10.000-20.000 80.000-120.000
20.000-50.000 150.000-200.000

> 50.000 200.000 € o 3 €/hab.

(*) Es considerarà el nombre d’habitants del municipi, i les actuacions sol·licitades, 
per tal d’establir l’import màxim.

Per avaluar la sol·licitud es tindran en compte els atorgaments efectuats per 
l’Agència de Residus de Catalunya a l’ens local en convocatòries anteriors i els 
resultats de la recollida selectiva obtinguts.

En el cas de sol·licituds que incloguin actuacions que depenguin d’altres anteri·
orment subvencionades per l’Agència de Residus de Catalunya i no executades, es 
podrà incloure condicions específiques en la resolució d’atorgament.

Els municipis que tinguin una important estacionalitat de població i/o generació 
de residus ho hauran d’exposar en la memòria tècnica de la sol·licitud per tal que 
l’Agència de Residus de Catalunya consideri el possible increment dels imports i els 
ratis anteriors. L’ens local inclourà dades oficials mensuals de quantitats generades 
de la recollida selectiva i de la fracció resta, i de nombre i tipus de contenidors per 
habitant.

L’import de la subvenció concedida en cap cas, podrà ésser d’una quantitat que 
aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o pri·
vades, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel 
beneficiari, d’acord amb allò que estableix l’article 94.1 del Decret legislatiu 3/2002 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya.

—5 Documentació que s’ha de presentar
5.1 La documentació que s’ha de presentar inclou:
A. Model normalitzat de sol·licitud (model SOL/FORM/2008), degudament 

emplenat, que inclourà, com a mínim:
a) Instància adreçada a la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, degu·

dament signada.
b) Declaració del secretari o del president de l’ens sol·licitant degudament signada 

i en la que es manifesti el següent:
1 que l’òrgan competent de l’ens locals per sol·licitar subvencions ha acordat 

concórrer a la convocatòria d’ajuts per al foment de la recollida selectiva de la fracció 
orgànica de residus municipals a l’empara de la Resolució MAH/3715/2007.

2. que el document tècnic que defineix les actuacions objecte de la sol·licitud 
de subvenció ha estat aprovat per l’òrgan competent.

3. Que no es troba en cap de les circumstàncies de incompatibilitat previstes a l’ar·
ticle 13 apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, general de subvencions.

4. Que la quantia de la subvenció que se sol·licita desglossada per a cada actuació 
prevista és la que consta en el document normalitzat de sol·licitud.

5 que en cas de resultar beneficiari d’actuacions subvencionades parcialment, 
l’ens locals es compromet a finançar la part del pressupost que no cobreixi la sub·
venció atorgada.

6. quan la petició de subvenció inclogui l’adquisició de vehicles de recollida, 
l’ens local ha de manifestar que ostenta les competències per a la recollida selectiva 
de la FORM.

7. que l’òrgan competent ha consignat una partida pressupostària per efectuar 
la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals, o ha adoptat el 
compromís de consignar·la.
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8. que les dades contingudes en la sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta 
són certes.

9. Que l’ens locals sol·licitant assoleix el compromís, en cas d’atorgament de la 
subvenció sol·licitada, de complir la normativa legal vigent per aquest tipus d’ajut 
i totes les condicions previstes en les bases de la convocatòria i en la resolució de 
la subvenció.

10. que no concórrer amb el mateix projecte de forma simultània a les diferents 
convocatòries de l’Agència de Residus de Catalunya.

11. Si s’escau, que es tracta d’una entitat amb un nombre de 50 treballadors o 
més han de presentar una declaració del compliment de l’obligació que estableix 
l’article 38.1 de la Llei 13/1982 de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, de 
donar ocupació almenys a un 2% de treballadors disminuïts sobre el nombre total 
de treballadors de l’entitat, o de l’aplicació de les mesures alternatives de caràcter 
excepcional que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril i el Decret 264/2000 
de 24 de juliol.

Si s’escau, que es tracta d’una entitat amb un nombre de treballadors inferior a 
50.

12. que donaran compliment a l’establert a la Llei de contractes de les adminis·
tracions públiques, si s’escau.

5.2 Així mateix, el model normalitzat de sol·licitud haurà d’anar acompanyat 
de la següent documentació:

1. Cal aportar fotocòpia compulsada del NIF del sol·licitant, del document 
acreditatiu del poder amb que actua el representat del sol·licitant: aquests efectes 
serà vàlida la certificació del nomenament que acrediti la vigència del seu càrrec, 
i fotocòpia compulsada del seu DNI.

2. En el cas que la sol·licitud la presenti un ens supramunicipal, caldrà que aporti 
un certificat del gerent corresponent amb la relació d’ajuntaments o municipis (en 
forma de llistat) que han manifestat la voluntat de que l’organització supramunicipal 
gestioni el projecte o actuació objecte de la sol·licitud.

3 Declaració de l’existència d’altres subvencions o ajuts públics i/o privats 
sol·licitats per al projecte, amb indicació de la quantia sol·licitada, el percentatge 
que suposa del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió 
i amb càrrec a quina entitat pública o privada s’ha sol·licitat. En cas de no haver-se 
sol·licitat altres ajuts o subvencions caldrà declarar aquest fet.

4. Document tècnic normalitzat (model TEC/FORM2008) , degudament com·
plimentat.

Memòria tècnica, que descriurà el projecte sol·licitat, d’acord amb les bases 2 i 
3 de la convocatòria.

5.3 No serà necessari presentar els documents exigits en l’apartat 5.2. 1 i 
5.2 2 quan aquests no hagin sofert modificació i estiguessin en poder de l’ARC. 
En aquest cas el sol·licitant podrà acollir-se al que estableix l’article 35 f) de 
la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú, sempre que es faci constar per 
escrit la data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats i sempre que no 
hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i que no hi hagi 
experimentat cap modificació. En aquest cas, el sol·licitant ha de presentar un 
declaració conforme no hi ha hagut modificacions, indicant la data i l’òrgan o 
dependència on es van presentar els documents i, si es coneix, el procediment 
a què feien referència.

En el supòsit que, per causes alienes a la seva actuació, l’Agència de Residus de 
Catalunya no pugui aconseguir els documents haurà de requerir al sol·licitant per 
tal que els aporti en el termini de 10 dies.

La presentació i signatura de la sol·licitud comporta la plena acceptació i sub·
missió d’aquestes bases així com l’autorització a l’Agència de Residus de Catalunya 
per tal que pugui obtenir directament els certificats d’acreditació del compliment 
de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya per 
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via telemàtica i si s’escau, de les obligacions amb la Seguretat Social, d’acord amb 
l’article 24 de Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

De la documentació esmentada anteriorment se n’ha de presentar l’original o 
una còpia compulsada. L’Agència de Residus de Catalunya pot efectuar la còpia 
compulsada si es presenten els originals amb les fotocòpies corresponents.

—6 Procediment de concessió
La concessió de les subvencions es realitzarà mitjançant la comparació de les 

sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació entre les mateixes d’acord amb 
els criteris de valoració establerts a la base 7 i adjudicar, amb el límit de la disponi·
bilitat pressupostària, aquelles que hagin obtingut una major valoració en aplicació 
dels esmentats criteris.

Excepcionalment, pel cas de que el crèdit consignat en la convocatòria fos suficient, 
i atenent al número de sol·licitud una vegada finalitzat el termini de presentació, 
l’òrgan competent, procedirà al prorrateig entre els beneficiaris de la subvenció, de 
l’import global màxim destinat a les subvencions.

—7 Criteris de valoració
Els projectes promoguts pels ens locals presentats a la convocatòria es prioritzaran 

d’acord amb els criteris establerts a continuació.
En altre cas, aquest criteris serviran per realitzar la distribució econòmica de 

l’assignació pressupostària.
Els ens locals que inicien la recollida selectiva de la FORM o amplien l’esmentat 

servei a un àmbit de població superior.
Els ens locals que els que implantin i executin les actuacions sol·licitades pri·

mer.
Els projectes més ben definits i dimensionats i més madurs. També, la qualitat 

de la documentació tècnica.
Els ens locals que anteriorment han rebut menys subvencions per projectes de 

gestió de la FORM per part de l’ARC.
En el cas dels projectes d’interès general, s’escolliran prioritàriament aquells que 

es considerin més innovadors i amb un abast i una repercussió més amplis, pel que 
fa a objectius, àmbits i població implicada.

En qualsevol cas, es considerarà la presentació de la sol·licitud amb la totalitat 
de la documentació aportada correctament en el termini establert en l’apartat 2 
d’aquesta Resolució.

—8. Termini de presentació de sol·licituds
8.1 Les sol·licituds s’han de presentar en el termini que s’indica al punt 2 de la 

Resolució, per tal que siguin admeses a tràmit.
8.2 Les sol·licituds s’han de formalitzats segons els models normalitzats, adreçats 

a la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya i s’han de presentar a la seu social 
de l’Agència de Residus de Catalunya (c. Doctor Roux, 80 080017 Barcelona) o als 
Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona 
(Travessera de Gràcia, 56 08006 Barcelona) ; Girona 8c. Ultònia, 10-12, 17002 
Girona) ; Lleida (Ronda de Sant Martí, 2-6, 25006 Lleida) ; Tarragona (c. Cardenal 
Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona) i les Terres de l’Ebre (c. Burgos, 17 43870 
Amposta) , o en qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 4/1999 de 
13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.

8.3 Els models normalitzats Model SOL/FORM2008 i el Model TEC/FORM2008 
seran facilitats per l’Agència de Residus de Catalunya a les oficines esmentades. 
També estaran disponibles a la web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://
www.arc-cat.net).

—9. Atorgament de les subvencions
9.1 Les subvencions seran atorgades un cop avaluades per l’Agència de Residus 

de Catalunya les sol·licituds i la documentació presentada sobre el foment de la 
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recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals i la pròpia resolució 
de la convocatòria.

9.2 Les subvencions s’atorgaran per resolució de la gerent de l’Agència de Re·
sidus de Catalunya que actuarà per delegació del Consell de Direcció de l’Agència 
de Residus de Catalunya, en funció de les disponibilitats pressupostàries. Aquesta 
resolució posa fi a la via administrativa, i es podrà interposar en contra recurs 
contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en el termini de dos mesos des de la recepció de la seva notificació o, d’acord amb 
l’article 116 de la Llei 4/1999 de 13 de gener, potestativament, recurs de reposició 
davant del mateix òrgan que la va dictar en el termini d’un mes des de la recepció 
de la seva notificació.

9.3 La resolució de les sol·licituds presentades s’ha de dictar en el termini 
màxim de sis mesos comptats a partir de la finalització del termini de pre·
sentació de sol·licituds, de conformitat amb l’article 42.2 de la Llei 4/1999, de 
modificació de la Llei 30/1992. En cas contrari, aquestes sol·licituds s’entendran 
desestimades, per silenci administratiu d’acord amb el règim que estableix 
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, i de primera modificació dels articles 81, 82 i 83 de la 
Llei 13/1989, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya.

9.4 Les subvencions atorgades es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya quan siguin per un import superior a tres mil (3.000) euros, amb la 
indicació de la convocatòria i identificació de la subvenció, el programa i el crèdit 
pressupostaria al qual s’imputen, l’existència de finançament a càrrec de la Unió 
Europea i, si s’escau, el percentatge de finançament i nom o raó social del beneficiari, 
número d’identificació fiscal, la finalitat o finalitats de la subvenció, amb expressió, si 
s’escau, dels diferents programes o projectes subvencionats i quantitat atorgada.

En qualsevol cas, les subvencions atorgades, es publicaran a través de la web 
de l’Agència de Residus de Catalunya (http: www.arc-cat.net) i la resolució serà 
notificada a l’ens sol·licitant de manera individual en el termes establerts en l’article 
58 i següents de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi·
nistracions públiques i procediment administratiu comú.

Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter ocasional, per la qual cosa, no 
generen cap dret a continuïtat en l’assignació de finançament per a exercicis suc·
cessius.

9.5 La resolució de concessió podrà incloure una relació ordenada de totes les 
sol·licituds que compleixin amb les condicions administratives i tècniques establer·
tes en les bases reguladores per adquirir la condició de beneficiari, ho hagin estat 
estimades per sobrepassar la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria.

9.6 L’Agència de Residus de Catalunya, d’ofici o a petició de l’interessat, po·
drà modificar la resolució de concessió de la subvenció, quan s’hagin alterat les 
condicions existents en el moment de l’atorgament o en cas d’obtenció concurrent 
d’altres ajuts. Dita modificació es podrà autoritzar sempre que no es perjudiquin 
drets a tercers.

En cas que la modificació sigui instada per l’interessat, aquesta haurà de presen·
tar-se abans que s’exhaureix el termini per a la realització de l’activitat.

9.7 L’atorgament de la subvenció comporta l’obligació per part del beneficiari 
d’executar el projecte i realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. 
Nogensmenys, els ens locals beneficiaris podran subcontractar amb tercers l’execució 
total o parcial de l’activitat subvencionada en els termes establerts a l’article 29 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

—10 Supervisió
10.1 L’objecte d’aquesta subvenció podrà ser supervisat pels tècnics de l’Agèn·

cia de Residus de Catalunya, tasca que serà facilitada pels ens locals tant amb 
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l’aportació de documentació com amb la verificació de la utilització dels materials 
subvencionats.

10.2 El beneficiari de la subvenció estarà obligat a facilitar les comprovacions 
que garanteixin la correcta realització del projecte subvencionat.

10.3 En qualsevol moment es podrà demanar al sol·licitant la informació i la 
documentació complementària necessària per a la correcta valoració del projecte 
presentat.

10.4 L’Agència de Residus de Catalunya farà difusió en diferents àmbits d’aquelles 
actuacions desenvolupades dins els projectes de prevenció subvencionats.

10.5 En tot cas, pel que fa a la fiscalització de la despesa, cal atenir-se al que 
disposa l’article 71 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i el títol tercer de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

—11 Terminis d’execució i justificació i pagament de la subvenció
11.1 Terminis.
Els beneficiaris de la subvenció hauran d’executar com a màxim l’actuació objec·

te de la mateixa abans del 31 d’octubre de 2009. El termini màxim de justificació 
s’exhaurirà el 30 de novembre de 2009.

11.2 Només per circumstàncies excepcionals i per raons justificades es podran 
prorrogar els terminis d’execució i justificació de les actuacions subvencionades, 
d’acord amb l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i les previsions 
del contracte programa de l’Agència de Residus de Catalunya. En qualsevol cas, el 
termini no podrà excedir el 31 d’octubre de 2010.

11.3 Per tal de justificar la despesa, l’ens local haurà de presentar a l’Agència 
de Residus de Catalunya:

a) Document de justificació de la subvenció normalitzat (model JUST/FORM2008) 
. El model el facilitarà l’Agència de Residus de Catalunya, i també estarà disponi·
ble a la seva web (http://www.arc-cat.net) . Cal que quedi constància de la data de 
lliurament de la justificació de la subvenció a l’Administració mitjançant el registre 
d’entrada d’acord amb l’article 10 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, 
justificació i control d’ajuts i de subvencions. Els annexos inclosos en aquest model 
que s’han de presentar són els següents:

aNNEx 1.

El Compte Justificatiu que haurà d’anar signat per l’interventor, i on hi haurà de 
constar:

1) Declaració del règim d’IVA.
2) Una relació numerada de les despeses realitzades justificatives de la subvenció 

atorgada amb identificació del creditor, document, data d’emissió, descripció de 
la factura concretant els conceptes que inclou d’acord amb el projecte presentat 
i la resolució d’atorgament, data de pagament i import que es justifica amb cada 
document desglossant import base, IVA i import total. Aquesta relació haurà d’anar 
agrupada en funció del concepte i/o projecte del pressupost que es va presentar en 
el moment de demanar la subvenció.

Per al cas de les actuacions realitzades amb personal del mateix ens local, 
caldrà indicar el personal assignat a cada tasca i la seva valoració econòmica 
desglossada.

Caldrà adjuntar també còpies compulsades de les factures corresponents a la 
despesa realitzada a favor de l’ens beneficiari, aquestes han d’estar degudament 
numerades al marge superior dret de forma correlativa. La documentació es pre·
sentarà en format A4 i si els documents són més petits, s’adjuntaran en full d’aquest 
format, sempre numerat.
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Les factures hauran de concretar suficientment els conceptes inclosos i les seves 
característiques, per tal de comprovar que s’ajusten als requisits de la convocatòria 
i als conceptes subvencionats.

Les factures presentades per justificar la subvenció han de reunir tots els requisits 
fiscals que estableix la normativa vigent aplicable (mercantil, fiscal, laboral, etc.) 
, d’acord amb Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Re·
glament pel que es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament 
del Impost sobre el Valor Afegit.

En el supòsit d’exempció de l’IVA, es farà constar a la factura, de forma expressa i 
complerta, la disposició legal que declara aquesta exempció. Igualment es procedirà 
en el cas de no practicar-se la retenció d’IRPF.

Així mateix, per justificar les actuacions realitzades amb personal propi, caldrà 
adjuntar originals o còpia compulsada dels TC1 i TC2 del personal dedicat a les 
tasques detallades.

3) En cas que l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000 euros 
en el supòsit de cost per execució d’obra o de 12.000 euros en el supòsit de subministra·
ment de bens d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència 
tècnica, caldrà certificar obligatòriament que s’ha donat compliment a l’art. 31.3 de la 
Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, que estableix que en aquest 
supòsits, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, 
amb caràcter previ a la contractació del compromís per la prestació del servei o l’entrega 
del bé, llevat que per les especials característiques de les despeses subvencionables no 
existeixi en el mercat suficient nombre d’entitats que ho subministrin o prestin, o llevat 
que la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud. El compliment d’aquesta 
normativa es certificarà amb la signatura del Compte Justificatiu.

4) En cas que l’activitat subvencionada hagi estat finançada, a més de amb la 
subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar 
obligatòriament en la justificació l’import, procedència i aplicació d’aquests fons 
a les activitats subvencionades, emplenant l’espai destinat per aquest concepte al 
Compte Justificatiu.

Annex 2. Imprès de sol·licitud de dades bancàries degudament formalitzat que 
està disponible dins del model normalitzat (model JUST/FORM).

b) Una memòria de les actuacions desenvolupades en relació amb la finalitat de 
l’ajut i el compliment de les condicions de la convocatòria, així com una relació 
detallada de les despeses produïdes, i dos exemplars de tot el material promocional 
i difusió editat. Aquesta memòria haurà d’incloure un apartat amb la descripció 
dels resultats assolits en termes quantitatius i qualitatius de la recollida selectiva 
de la FORM.

c) Certificació positiva acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
amb la Seguretat Social.

d) En el cas de subcontractació de l’activitat subvencionada, caldrà presentar 
el contracte o conveni entre el beneficiari i l’entitat subcontractada, els justificants 
de despesa a nom de l’entitat subcontractada i els justificants de pagament del 
beneficiari a la entitat subcontractada, així com qualsevol altre documentació que 
l’ARC consideri necessària.

11.4 A criteri de l’Agència de Residus de Catalunya i amb la petició prèvia de 
l’interessat, que inclogui l’acreditació que s’han realitzat les actuacions total o par·
cialment i l’informe tècnic corresponent, la subvenció concedida podrà ser abonada 
mitjançant una bestreta abans que l’ens beneficiari hagi realitzat el pagament de les 
corresponents factures o abans que s’acabi l’actuació.

En el cas que se’n concedeixi una bestreta, el beneficiari haurà de presentar les 
factures degudament acceptades per l’ens local i un certificat de l’interventor on 
s’especifiqui que la totalitat de la bestreta es destinarà al pagament de les factures 
justificatives de la despesa subvencionada, així com qualsevol altra documentació 
que l’Agència de Residus de Catalunya consideri necessària. Un cop fet el pagament, 
caldrà fer arribar a l’Agència de Residus de Catalunya el justificant del pagament.
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11.5 El pagament de la subvenció es realitzarà en funció de la disponibilitat 
pressupostària. En cas que no es doni compliment a allò que estableixen la base 
11.6, l’Agència de Residus de Catalunya podrà revocar totalment o parcialment la 
subvenció, d’acord amb l’establert al Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

11.7 Amb caràcter previ al pagament de les subvencions o les bestretes, l’ens 
consentent comprovarà el compliment pels beneficiaris de les seves obligacions 
tributaries d’acord amb allò que estableix l’article 98.5 del Text refós de la Llei de 
finances amb la Generalitat, i amb l’Estat en cas contrari, s’iniciarà el procediment 
de compensació dels crèdits que hagi de percebre el beneficiari fins a satisfer els 
deutes pendents, tant si són de naturalesa tributària com si no ho són.

—12 Altres obligacions dels ens beneficiaris
A més de les obligacions d’executar l’actuació subvencionada d’acord amb el 

projecte presentat i de justificar les despeses corresponents, els ens beneficiaris de 
la subvenció tenen les obligacions següents:

a) Comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya, l’obtenció d’altres subven·
cions, ajuts, ingressos o recursos que financen l’activitat subvencionada, així com 
qualsevol canvi en el projecte, o en el calendari presentat. Cal fer-ho per escrit i 
amb còpia de la resolució d’atorgament.

Aquesta comunicació haurà de realitzar-se el més aviat possible, i en tot cas, amb 
caràcter previ a la justificació de l’activitat subvencionada.

b) Incloure el logotip de l’Agència de Residus de Catalunya en tots els materials 
i els elements informatius i publicitaris relacionats amb els conceptes subvencio·
nats. El logotip de l’Agència de Residus de Catalunya està format per dos elements 
(l’anagrama de l’Agència de Residus de Catalunya amb el text “Agència de Residus 
de Catalunya” i l’escut de la Generalitat de Catalunya amb el text “Generalitat de 
Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge”) i es poden trobar a la 
pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya.

c) Disposar del llibres contables, registres diligenciats i la resta de documents 
degudament auditats en el termes exigits per la legislació aplicable.

d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts en tant 
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

e) Procedir al reintegrament dels fons percebuts més els corresponents interessos 
de demora en els supòsits contemplats en l’article 37 de la Llei la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i en l’article 99 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 independència de les sancions que, si s’escau, resultin exigibles.

f) D’acord amb l’article 31.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, en el supòsit d’adquisició, construcció rehabilitació i millora de béns 
inventariables el beneficiari haurà de destinar els béns al fi concret per el que es 
concedeixi la subvenció que no podrà ser inferior a 5 anys en el cas de bens ins·
criptibles en un registre públic ni a dos anys per la resta de béns.

g) D’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de 
subvencions quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000 
euros en el supòsit de cost per execució d’obres o de 12.000 euros en el supòsit de 
subministrament de bens d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria 
o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la 
prestació del servei o d’entrega de bé, llevat que per les especials característiques 
de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat suficient nombre d’enti·
tats que ho subministrin o prestin, o llevat que la despesa s’hagués realitzat amb 
anterioritat a la sol·licitud (despeses subvencionables).

—13 Revocació i règim sancionador
En el supòsit que es comprovi que s’han produït algunes de les causes de revo·

cació dels arts 36 i 37 de la Llei 38/2003 general de subvencions i de l’article 99 
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del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, la gerent de l’Agència de Residus 
de Catalunya, per delegació del Consell de Direcció, ha d’iniciar la tramitació de 
l’expedient de revocació d’acord amb l’article 100 del Decret Legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre

El règim sancionador és el previst al Capítol IX del Decret Legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, i al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de sub·
vencions.

—14 Règim jurídic
En tot allò no previst per la present convocatòria s’aplicarà:
a) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i notificació: la 

Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
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.

b) Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions, en tot cas, les 
obligacions dels beneficiaris, la justificació, el reintegrament i el règim sancionador: 
els preceptes bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, i el Decret Legislatiu 3/2002 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya.

—15 Règim fiscal
Les subvencions atorgades dins el marc d’aquesta convocatòria queden sotmeses 

al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

—16 Tractament de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, 

les dades de caràcter personal que s’han de declarar a les sol·licituds i documents 
que s’hi annexen s’inclouran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de 
Catalunya, que té únicament la finalitat de procedir a la gestió de les sol·licituds de 
subvencions, ajudes i resolucions associades.

No obstant, no es requerirà consentiment de l’afectat per a la cessió de dades de 
caràcter personal d’acord amb allò que estableix l’article 20 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i els articles 35 i següents del Reglament 
de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, hagi d’efectuar-se a 
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

(07.333.004)
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AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
MAH/3716/2007, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria 
d’ajuts per a projectes d’ambientalització, en matèria de residus, d’esdeveniments 
i festes populars.

Aquesta convocatòria de subvenció s’emmarca en l’àmbit dels objectius establerts 
per la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, i implica una continuïtat 
en les accions per fomentar la prevenció en la generació dels residus, la recollida 
selectiva i la seva posterior valorització.

L’Agència de Residus de Catalunya, en l’àmbit de residus municipals, ha elaborat 
el Pla d’acció per a la gestió de residus municipals per donar resposta als problemes 
que deriven de la producció creixent dels residus. El Pla planteja un model basat 
en aplicar mesures de reducció de residus que, entre d’altres, potenciïn el consum 
sostenible, la recollida selectiva eficient de totes les fraccions de residus, la parti·
cipació activa de la ciutadania i la difusió d’actuacions que donin a conèixer que 
els residus poden esdevenir un recurs.

Aquesta convocatòria de subvenció vol ser un instrument per a posar a l’abast dels 
ens locals, universitats i entitats sense ànim de lucre la possibilitat d’aprofitar les 
festes populars i grans esdeveniments per difondre els valors ètics i ambientals que 
basteixen la cultura de la sostenibilitat, donant suport a aquelles iniciatives populars 
que ajudin a desenvolupar uns hàbits de millora del comportament ambiental de 
la ciutadania, fomentant unes mesures d’ambientalització en les festes populars i 
grans esdeveniments que les facin més sostenibles, i potenciant que aquest exemple 
es vegi incorporat en els nostres costums quotidians.

D’acord amb les previsions de cooperació de la Generalitat de Catalunya amb els 
ens locals de Catalunya en la gestió de residus municipals, i atès el que disposa la 
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, 
de 13 de juny, i el Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació d’Estatuts de 
l’Agència de Residus de Catalunya;

En data 25 de juliol de 2006, el Govern de la Generalitat de Catalunya va apro·
var el Contracte Programa de l’Agència de Residus de Catalunya, que permetrà 
finançar en els propers anys les actuacions del nou model de gestió dels residus 
municipals;

Atès el que disposa el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Atès el que estableix el Programa de Gestió de Residus Municipals aprovat per 
l’Agència de Residus de Catalunya (2001-2006), i la revisió del PROGREMIC 2001-
2006, aprovada al Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya en la 
sessió número 86, celebrada en data 29 de maig de 2006;

Vist el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’apro·
va el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, els preceptes bàsics 
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, de 17 
de novembre, general de subvencions;

Atès el que disposen l’article 93.c) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desem·
bre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
que preveu els òrgans competents per atorgar subvencions, i l’article 60 de la Llei 
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, que atribueix al gerent de l’Agència 
de Residus de Catalunya la facultat d’executar els acords del Consell de Direcció;
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Vist l’establert a la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment 
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb els informes 
jurídic i tècnic previs i vist el certificat de disponibilitat pressupostària emès per 
l’Àrea Econòmica de l’Agència de Residus de Catalunya;

Atès l’Acord del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya 
adoptat el 19 de novembre,

RESOLC:

—1 Aprovar les bases i fer pública la convocatòria d’ajuts per a l’any 2008 desti·
nada als ens locals, universitats i entitats sense ànim de lucre de Catalunya per al 
foment de projectes d’ambientalització de festes populars i grans esdeveniments 
organitzats per aquests per als anys 2008 i 2009.

Aquesta convocatòria es regeix per les bases que es publiquen a l’annex d’aquesta 
Resolució.

—2 El termini per a la presentació de sol·licituds a la present convocatòria serà 
de 2 mesos comptadors des de la data de publicació d’aquesta al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

—3 L’import total que s’assigna a la present convocatòria és cinc-cents mil (500.000,00) 
euros, i s’aplicarà a les partides 760.00.01 i 782.00.01 amb càrrec als pressupostos de 
l’Agència de Residus de Catalunya per als anys 2008, 2009 i 2010.

Aquests imports es podran redistribuir en funció de les sol·licituds presentades i 
prèvia modificació de l’import de les partides pressupostàries corresponents per part 
de l’Agència de Residus de Catalunya quan s’utilitzi el procediment de concessió 
previst en el paràgraf primer de la base 6.

L’assignació en aquesta convocatòria podrà ser objecte d’ampliació d’acord amb 
la normativa d’aplicació, segons la disponibilitat pressupostària.

L’Agència de Residus de Catalunya podrà aplicar els fons no emprats en aquesta 
convocatòria a d’altres convocatòries promogudes per l’Agència al 2008.

—4 Els ajuts objecte de la present convocatòria se sotmetran al Reglament 
1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels ar·
ticles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis (DOCE L 379/5 de 28.12.2006).

Barcelona, 20 de novembre de 2007

gENOVEVa CaTaLà I BOSCh

Gerent

aNNEx

Bases

—1 Finalitat i objecte
1.1 La finalitat principal d’aquesta subvenció és difondre els valors ètics i ambi·

entals que basteixen la cultura de la sostenibilitat, en l’àmbit dels residus municipals, 
donant suport aquelles iniciatives populars que ajudin a desenvolupar uns hàbits 
de millora del comportament ambiental de la ciutadania fomentant unes mesures 
d’ambientalització en les festes populars i grans esdeveniments que les facin més 
sostenibles, i a l’hora siguin un element de difusió del nou model de gestió dels 
residus vers la ciutadania.

1.2 Amb aquesta finalitat l’objecte subvencionable és:
El pla d’ambientalització dels esdeveniments i festes populars, en matèria de 

residus, que s’haurà de constituir sota la forma d’un projecte que haurà d’acompa·
nyar la petició d’ajut.
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Les actuacions subvencionables han d’estar contemplades dins aquest projecte 
de definició del pla d’ambientalització i els diferents àmbits poden ser:

Ambientalització de l’esdeveniment o festa popular (establiment de pautes amb 
criteris de prevenció i reciclatge/reciclabilitat) que pot incloure:

a) Illes de contenidors de 120 o 240 l que contemplin la recollida selectiva de paper 
i cartró, envasos, orgànica, vidre i resta, bosses de colors segons el contenidor.

b) Punt verd d’informació del pla de recollida selectiva dels residus generats a 
la festa i de la gestió dels elements reutilitzables que s’implantin.

c) Monitors ambientals que vetllin per la correcta gestió dels actes segons els criteris 
mediambientals descrits en el pla d’ambientalització de l’esdeveniment o festa popular 
i que proporcionin la informació necessària a la ciutadania assistent, col·laboradors i 
organitzadors, sobre el correcte desenvolupament sostenible dels actes.

d) Creativitat i edició del material informatiu, destinats a la conscienciació de 
la implantació de criteris mediambientalment correctes relatius a la festa o gran 
esdeveniment.

e) Compra de vaixella reutilitzable o compostable.
f) Lloguer o compra del material necessari per al bon manteniment de la vaixella 

reutilitzable.
g) Pla de gestió de la recollida selectiva dels residus generats a l’esdeveniment 

o festa popular.

—2 Beneficiaris
2.1 Poden concórrer a aquesta convocatòria els ens locals, universitats, i entitats 

sense ànim de lucre representatives d’entitats culturals i de lleure que organitzin 
i executin en el seu propi interès festes sostenibles i grans esdeveniments amb 
projecció popular, tots ells de Catalunya.

Les entitats sense ànim de lucre hauran d’estar, si s’escau, degudament inscrites 
en el registre competent.

2.2 Un ens local, una universitat o una entitat sense ànim de lucre no pot concórrer 
a la convocatòria de forma simultània i pel mateix concepte, de manera individual 
i alhora, a través d’un ens supramunicipal o altre tipus d’agrupació.

En el cas d’associacions que pertanyin a una federació, confederació o coordi·
nadora d’associacions inscrita al Registre d’Associacions, hauran de concórrer a la 
convocatòria a través de la federació, confederació o coordinadora corresponent.

2.3 Les entitats sense ànim de lucre que disposin d’establiments oberts al públic 
han de complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, 
de 7 de gener, de política lingüística. En el supòsit de no disposar d’establiments 
oberts al públic, han de complir els requisits establerts a l’article 36.4 de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

L’incompliment d’aquests requisits serà causa de revocació de la subvenció.
2.4 Queden exclosos d’aquesta convocatòria els projectes i/o actuacions que 

concorrin simultàniament a qualsevol de la resta de convocatòries de l’Agència de 
Residus de Catalunya.

2.5 Així mateix, queden exclosos d’aquesta convocatòria els projectes i/o actu·
acions a executar en l’any 2008 que ja hagin estat subvencionats en la convocatòria 
publicada per Resolució MAH/4162/2006, de 21 de novembre, per la qual es fa pública 
la convocatòria d’ajuts per a projectes d’ambientalització de festes populars.

—3 Termini d’execució de les activitats objecte de la subvenció
La present convocatòria subvencionarà actuacions objecte de la mateixa que es 

duguin a terme els anys 2008 i 2009.

—4 Característiques de les actuacions subvencionables
4.1 Els projectes d’ambientalització de grans esdeveniments i/o festes populars 

hauran de reunir els següents requisits:
Han de presentar-se de forma convenientment detallada d’acord amb el document 

tècnic normalitzat (model TÈCNIC/FESTES), el contingut mínim següent:
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4.1.1 Nom i breu descripció del projecte presentat centrat en el pla d’ambienta·
lització de l’esdeveniment o festa popular, en matèria de residus.

4.1.2 Introducció.
4.1.3 Objectius del projecte i de les seves actuacions, així com l’àmbit i dimensió 

de l’esdeveniment o festa popular (s’haurà de presentar una estimació de la concen·
tració d’assistents que es preveu).

4.1.4 Àmbits en els quals es desenvolupen les actuacions.
4.1.5 Accions que es duran a terme a cada un dels àmbits relacionats.
4.1.6 Indicadors de seguiment i avaluació de les actuacions.
4.1.7 Cronograma i durada del projecte d’ambientalització .
4.1.8 Pressupost (personal, material, altres).
4.1.9 Finançament (import total del projecte i quantitat sol·licitada).
4.1.10 Informació complementària.
4.2 Dins del projecte, el pla d’ambientalització ha de contemplar:
4.2.1 Formació d’uns monitors, suport d’educació ambiental, que col·laborin en 

l’organització de la festa, amb la finalitat de que es garanteixi la correcta recollida 
selectiva dels residus que es generin durant la festa popular o gran esdeveniment.

4.2.2 Elaboració del disseny del material divulgatiu que serveixi com ambientalit·
zació de l’esdeveniment i/o la festa popular objecte de la subvenció. Els elements de 
difusió que es realitzin en el marc dels actes hauran de dur el distintiu de l’Agència 
de Residus de Catalunya.

4.2.3. Elaboració d’una memòria de les activitats realitzades amb la seva valoració 
i conclusions finals, a presentar amb el model de justificació de la subvenció.

4.2.4 Pla de gestió de la recollida selectiva dels residus generats a l’esdeveniment 
o festa popular, indicant acords amb els diferents agents implicats en la recollida i 
posterior gestió dels residus, freqüència de recollida i pressupost econòmic.

4.3 Detall del material o serveis necessaris pel correcte manteniment dels 
elements utilitzats en l’ambientalització segons els criteris de sostenibilitat de 
la festa. També són subvencionables els contenidors i els serveis contractats ex·
clusivament per a la correcta separació dels residus generats en l’esdeveniment 
o festa popular.

—5 Documentació a presentar
5.1 Model de sol·licitud normalitzat (model SOL/FESTES) adreçat a la gerent 

de l’Agència de Residus de Catalunya, degudament complimentat i que inclogui:
a) Instància adreçada a la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, degu·

dament signada.
b) Declaració del representant del sol·licitant, degudament signada, en la qual 

es manifesti el següent:
1. que no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13.2 i 13.3 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Que l’òrgan competent de l’ens local, universitat o entitat sense ànim de lucre 

ha acordat concórrer a la convocatòria d’ajuts per a projectes d’ambientalització de 
grans esdeveniments i festes populars i que el document tècnic presentat ha estat 
aprovat per l’òrgan competent.

3. Que el pressupost del projecte desglossat per conceptes és el que consta en el 
document tècnic normalitzat (model TÈCNIC/FESTES), i que la quantia de la sub·
venció que es sol·licita és la que figura en el model de sol·licitud SOL/FESTES.

4. Que l’ens local, universitat o entitat sense ànim de lucre es compromet a 
finançar la part del pressupost que no cobreixi la subvenció atorgada, en cas de 
resultar beneficiari de la subvenció.

5. En el cas de disposar d’establiments oberts al públic, que compleix els re·
quisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística. En el supòsit de no disposar d’establiments oberts al públic, 
que compleix els requisits establerts a l’article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, 
de política lingüística.
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6. Que no concorre simultàniament amb el mateix projecte o actuació a qualsevol 
a la resta de les convocatòries de l’Agència de Residus de Catalunya.

7. En cas que es tracti d’un ens locals, universitat o entitat sense ànim de lucre 
amb un nombre de 50 treballadors o més, que dona ocupació, al menys, a un 2% de 
treballadors/ores amb discapacitat sobre el total de treballadors/ores de l’empresa, 
d’acord amb el previst a l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració 
social de minusvàlids, o bé que compleix l’establert al Reial decret 364/2005, de 8 
d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la 
quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat. En cas contrari, caldrà 
declaració conforme tenen un nombre inferior a 50 treballadors o no en tenen.

8. En el supòsit que el sol·licitant sigui una fundació, que ha presentat els comtes 
anuals al registre corresponent.

9. En el cas d’entitats locals o altres entitats subjectes a la Llei de contractes de 
les administracions públiques, que donaran compliment a l’establert en aquesta 
Llei, si s’escau.

10. que les dades contingudes en la sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta 
són certes.

5.2 La instància anirà acompanyada de la documentació següent:
a) Cal aportar fotocòpia compulsada del NIF del sol·licitant, del document 

acreditatiu del poder amb que actua el representant del sol·licitant i del seu DNI. 
En el cas dels ens locals, a efectes d’acreditar el poder del representant serà vàlida 
la certificació del nomenament que acrediti la vigència del seu càrrec.

b) En el cas que sigui un ens supramunicipal o una entitat que representa diversos 
associats qui presenta la sol·licitud, caldrà adjuntar un certificat de l’òrgan competent 
amb un llistat dels municipis o entitats a qui representa, on s’acrediti que actua en 
el seu nom i representació, tant pel que fa a la sol·licitud de la subvenció com a la 
gestió de la mateixa, en cas de ser atorgada.

c) En el cas de les entitats sense ànim de lucre caldrà presentar fotocòpia com·
pulsada de l’escriptura de constitució i dels estatuts, i documentació acreditativa 
de la seva inscripció en el registre corresponent.

d) El sol·licitant haurà de presentar una declaració dels ajuts de minimis rebuts 
els darrers 3 anys amb indicació de l’import, ens atorgant i data d’atorgament.

e) Declaració de l’existència d’altres subvencions o ajust públics i/o privats 
sol·licitats per al mateix projecte o actuació, amb indicació de la quantia sol·
licitada, el percentatge que suposa del cost total del projecte, si es troben en 
fase de sol·licitud o de concessió, i amb càrrec a quina entitat pública o privada 
s’ha sol·licitat. En cas de no haver-se sol·licitat altres ajuts o subvencions caldrà 
declara aquest fet.

f) qualsevol altra documentació addicional que reflecteixi l’execució del projecte 
d’ambientalització de l’esdeveniment o de la festa popular.

5.3 Document tècnic normalitzat (model TÈCNIC/FESTES), amb tots els camps 
complimentats. És imprescindible la presentació del model tècnic complimentat 
en la seva totalitat per optar a la subvenció i no pot ser en cap cas substituït per un 
altre tipus de document. El model tècnic ha d’incloure:

a) Projecte d’ambientalització de l’esdeveniment o festa popular, en l’àmbit de 
la gestió dels residus que s’hi generin.

b) Pla de recollida selectiva dels residus generats durant la festa
c) Acords necessaris amb els gestors de residus autoritzats per l’Agència de Residus 

o amb l’ens local responsable de la recollida del municipi que acull la festa.
5.4 D’acord amb el previst a l’article l’article 35 f) de la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, no serà necessari presentar els documents 
indicats als apartats a), b) i c) del punt 5.2 quan el sol·licitant ja els hagués 
presentat anteriorment a l’Agència de Residus de Catalunya, sempre que no 
hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i que no hagin 
experimentat cap modificació. En aquest cas, el sol·licitant ha de presentar una 
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declaració conforme no hi ha hagut modificacions, indicant la data i l’òrgan o 
dependència on es van presentar els documents i, si es coneix, el procediment 
a què feien referència.

En el supòsit que, per causes alienes a la seva actuació, l’Agència de Residus de 
Catalunya no pugui aconseguir els documents haurà de requerir al sol·licitant per 
tal que els aporti en el termini de 10 dies.

5.5 La presentació i signatura de la sol·licitud comporta la plena acceptació 
i submissió d’aquestes bases, així com l’autorització a l’Agència de Residus de 
Catalunya per tal que pugui obtenir directament els certificats d’acreditació del 
compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat per via 
telemàtica, i si s’escau, de les obligacions amb la Seguretat Social, d’acord amb 
l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

5.6 Els models normalitzats model SOL/FESTES i el model TÈCNIC/FESTES 
els facilitarà l’Agència de Residus de Catalunya, i estaran disponibles a la web de 
l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc-cat.net).

Dels models TÈCNIC/FESTES i SOL/FESTES cal presentar-ne els originals. 
Respecte de la resta de documentació es pot presentar l’original o una fotocòpia 
compulsada.

En cap cas, la presentació de documentació addicional no pot substituir l’obliga·
torietat de presentar els models normalitzats degudament complimentats.

—6 Procediment de concessió
La concessió de les subvencions seguirà el règim de concurrència competitiva, 

és a dir, es realitzarà mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a 
fi i efecte d’establir una prelació entre elles d’acord amb els criteris de valoració 
establerts a la base 7 de la present convocatòria, i adjudicar, amb el límit de la dis·
ponibilitat pressupostària, aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació 
dels esmentats criteris.

Excepcionalment, pel cas de que el crèdit consignat en la convocatòria fos suficient, 
i atenent al número de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació, 
l’òrgan competent procedirà al prorrateig entre els beneficiaris de la subvenció de 
l’import global màxim destinat a les subvencions.

—7 Criteris de valoració
7.1 Sempre i quan la concessió de les subvencions es regeixi pel règim de 

concurrència competitiva, els projectes presentats a la convocatòria es prioritzaran 
d’acord amb els criteris establerts a continuació.

En altre cas, els criteris serviran per realitzar la distribució econòmica de l’as·
signació pressupostària.

a) Abast i repercussió del projecte en quant a àmbits, actuacions i població 
implicada.

b) Segons disponibilitat pressupostària, es prioritzarà els municipis que incor·
porin per primera vegada l’ambientalització de festes o esdeveniments en matèria 
de residus.

c) Innovació de la proposta presentada.
d) El cofinançament per part d’altres organismes públics.
e) Es prioritzaran els projectes que fomentin l’ús d’elements que facilitin la se·

paració de residus (vaixella compostable i en general material reutilitzable). També 
es prioritzaran els projectes que utilitzin missatges que fomentin la generació de 
menys residus en aquests esdeveniments.

f) La implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica en el municipi 
on es desenvolupi la festa.

g) Es prioritzaran els projectes presentats a través de Federacions i/o Associacions 
que representin a diversos col·lectius.

En qualsevol cas, es tindrà en compte la presentació de la sol·licitud amb la to·
talitat de la documentació aportada correctament en el termini establert a l’apartat 
2 d’aquesta Resolució.
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—8 Termini i forma de presentació de les sol·licituds
8.1 Les sol·licituds s’han de presentar en el termini que s’indica en el punt 2 de 

la Resolució per tal que siguin admeses a tràmit.
8.2 Les sol·licituds s’han de formalitzar segons el model normalitzat i 

adreçat a la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya i s’han de presentar 
a la seu social de l’Agència de Residus de Catalunya (c. Doctor Roux, 80, 
08017 Barcelona) o als Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge a Barcelona (Travessera de Gràcia, 56, 08006 Barcelona), Girona 
(c. Ultònia, 10-12, 17002 Girona), Lleida (rda. Sant Martí, 2-6, 25006 Lleida), 
Tarragona (c. Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona), i de les 
Terres de l’Ebre (c. Burgos, 17 43870 Amposta), o en qualsevol de les formes 
que preveu l’article 38.4 de la Llei 4 /1999, de 13 de gener, de modificació de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

—9 Import i condicions d’atorgament
9.1 quan el sol·licitant de la subvenció sigui una universitat o entitat sense 

ànim de lucre:
9.1.1 L’import de la subvenció és de caràcter dinerari i podrà arribar fins el 100% 

del cost de l’actuació, tenint en compte els criteris de valoració fixats en la base 7, 
i en funció de les disponibilitats pressupostàries.

9.2 quan el sol·licitant de la subvenció sigui un ens local:
L’import de la subvenció és de caràcter dinerari, i podrà arribar fins el 75% del 

total del cost de l‘actuació, tenint en compte els criteris de valoració fixats en la 
base 7, i en funció de les disponibilitats pressupostàries.

9.3 En qualsevol cas els imports màxims que s’atorgaran per cada esdeveniment, 
i sens perjudici del que s’estableix al Reglament 1998/2006 de la Comissió, de 15 
de desembre de 2006, seran:

Grans esdeveniments o festes populars (que acreditin que concentren més de 
100.000 persones) s’atorgarà fins a un màxim de 60.000 euros.

Esdeveniments o festes populars de concentració mitjana (entre 50.000 i 100.000 
persones) s’atorgarà fins a un màxim de 30.000 euros.

Esdeveniments o festes populars de concentració mitjana (entre 30.000 i 50.000 
persones) s’atorgarà fins a un màxim de 12.000 euros.

Esdeveniments o festes populars de concentració petita (inferiors a 10.000 per·
sones) s’atorgarà fins a un màxim de 6.000 euros.

9.4 La subvenció quedarà afectada a la implantació del projecte presentat i 
aprovat.

9.5 L’import de les subvencions concedides en cap cas no pot ésser d’una quan·
tia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques 
o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar 
pel beneficiari, de conformitat amb l’establert a l’article 94.1 del Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya.

—10 Atorgament de les subvencions
10.1 Les subvencions seran atorgades un cop avaluades les sol·licituds i la 

documentació presentada.
10.2 Les subvencions s’atorgaran per resolució de la gerent de l’Agència de Re·

sidus de Catalunya, que actuarà per delegació del Consell de Direcció de l’Agència 
de Residus de Catalunya, en funció de les disponibilitats pressupostàries. Aquesta 
resolució posarà fi a la via administrativa, i es podrà interposar en contra recurs 
contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en un termini de dos mesos des de la recepció de la seva notificació o, d’acord amb 
l’article 116 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament, recurs de reposició 
davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes des de a recepció 
de la seva notificació.
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10.3 La resolució de les sol·licituds presentades s’ha de dictar en el termini 
màxim de sis mesos comptats a partir de la finalització del termini de presentació 
de sol·licituds, de conformitat amb l’article 42.2 de la Llei 4/1999, de modificació 
de la Llei 30/1992. En cas contrari, aquestes sol·licituds s’entendran desestimades, 
d’acord amb el règim establert 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, i de primera modificació dels 
articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, d’organització, procediment i règim jurídic 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

10.4 Les subvencions atorgades es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya quan siguin per un import superior a tres mil euros (3.000 euros), amb 
la indicació de la convocatòria i identificació de la subvenció, el programa i el crèdit 
pressupostari al qual s’imputen, l’existència de finançament a càrrec de la Unió Eu·
ropea i, en el seu cas, el percentatge de finançament i nom o raó social del beneficiari, 
número d’identificació fiscal, la finalitat o finalitats de la subvenció, amb expressió, en 
el seu cas, dels diferents programes o projectes subvencionats i quantitat atorgada.

En qualsevol cas, les subvencions atorgades es publicaran a través de la web 
de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc-cat.net) i la resolució serà 
notificada a l’ens sol·licitant de manera individual en els termes establerts en els 
articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad·
ministracions públiques i del procediment administratiu comú.

10.5 L’Agència de Residus de Catalunya, d’ofici o a petició de l’interessat, 
podrà modificar la resolució de concessió de la subvenció quan s’hagin alterat les 
condicions existents en el moment de l’atorgament o en cas d’obtenció concurrent 
d’altres ajuts. Dita modificació es podrà autoritzar sempre que no es perjudiquin 
drets de tercers.

En cas que la modificació sigui instada per l’interessat, aquesta haurà de presen·
tar-se abans que s’exhaureixi el termini per a la realització de l’activitat.

10.6 Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter ocasional, estan subjectes 
a limitació pressupostària i no generen cap dret a continuïtat en l’assignació de 
finançament per a successius exercicis.

10.7 La resolució de concessió podrà incloure una relació ordenada de totes les 
sol·licituds que, tot i donant compliment als requisits tècnics i administratius fixats 
en les bases de la convocatòria per tal de ser beneficiari de la subvenció, no hagin 
estat estimades per sobrepassar la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatò·
ria. Les renúncies o revocacions de les subvencions concedides permetran realitzar 
atorgaments addicionals seguint l’annex corresponent de la resolució.

—11 Informacions complementaries
En qualsevol moment es podrà demanar al beneficiari la informació i la docu·

mentació que li sigui requerida per a l’atorgament de la subvenció i per al seguiment 
posterior de les actuacions objecte d’aquesta Resolució.

—12 Supervisió i difusió
12.1 L’òrgan competent per a la tramitació és l’encarregat d’efectuar la compro·

vació sobre la realització de l’activitat subvencionada, d’acord amb la finalitat i els 
requisits previstos a la convocatòria, a les bases reguladores aprovades per aquesta 
Ordre i a la resta de normativa que li és d’aplicació.

12.2 L’Agència de Residus de Catalunya té la facultat de supervisar directament 
o indirectament l’adequació de les actuacions objecte de la convocatòria, tant de la 
documentació presentada com de les actuacions realitzades, a part de les condicions 
que s’estableixin en la resolució d’atorgament.

12.3 El beneficiari de la subvenció estarà obligat a facilitar les comprovacions 
que garanteixin la correcta realització del projecte subvencionat.

12.4 En qualsevol moment es podrà demanar al sol·licitant la informació i la 
documentació complementària necessària per a la correcta valoració del projecte 
presentat.
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12.5 L’Agència de Residus de Catalunya farà difusió en diferents àmbits d’aque·
lles actuacions desenvolupades dins els projectes subvencionats.

12.6 En tot cas, pel que fa a la fiscalització de la despesa, cal atenir-se al que 
disposen l’article 71 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i el Títol III de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

—13 Justificació i pagament de la subvenció
13.1. Es consideraran despeses justificables les que es duguin a terme durant 

els anys 2008 i 2009.
13.2 El termini màxim per a justificar les despeses de les actuacions subvenci·

onades serà fins al 31 de gener de 2010. Les despeses de les actuacions realitzades 
durant l’any 2008 hauran de justificar-se abans del 31 de març de 2009.

13.3 Per tal de justificar la despesa els beneficiaris hauran de presentar a l’Agèn·
cia de Residus de Catalunya:

a) Document de justificació de la subvenció normalitzat (model JUST/FESTES) que 
estarà disponible a la web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc-cat.
net). Cal que quedi constància de la data de lliurament de la justificació de la subvenció 
a l’Administració mitjançant el registre d’entrada, d’acord amb l’article 10 de l’Ordre d’1 
d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions. Els 
annexos inclosos en aquest model, que s’han de presentar són els següents:

Annex 1 El compte justificatiu, que haurà d’anar signat pel representant legal de 
l’entitat quan el beneficiari de la subvenció no sigui un ens local, o per l’interventor 
quan el beneficiari de la subvenció sigui un ens local.

Al compte justificatiu hi haurà de constar:
1) Declaració del règim d’IVA.
2) Una relació numerada de les despeses realitzades justificatives de la subvenció 

atorgada amb identificació del creditor, document, data d’emissió, descripció de 
la factura concretant els conceptes que inclou d’acord amb el projecte presentat 
i la resolució d’atorgament, data de pagament i import que es justifica amb cada 
document desglossant import base, IVA i import total. Aquesta relació haurà d’anar 
agrupada en funció del concepte del pressupost que es va presentar en el moment 
de demanar la subvenció.

Per al cas de les actuacions realitzades amb personal del mateix ens local, entitat 
o universitat, caldrà indicar el personal assignat a cada tasca i la seva valoració 
econòmica desglossada.

quan el beneficiari de la subvenció no sigui un ens local, caldrà adjuntar també 
original i fotocòpia de les factures així com originals i fotocòpies dels rebuts o 
justificants de pagament corresponents a la despesa realitzada a nom de l’ens be·
neficiari. Els originals i les seves còpies han d’estar degudament numerats al marge 
superior dret de forma correlativa. La documentació es presentarà en format A4 i si 
els documents són més petits, s’adjuntaran en full d’aquest format, sempre numerat. 
Una vegada l’Agència de Residus de Catalunya hagi verificat la seva elegibilitat, es 
procedirà a diligenciar i retornar els originals i, si s’escau, a compulsar les còpies 
que restaran incorporades a l’expedient.

Les factures hauran de concretar suficientment els conceptes inclosos i les seves 
característiques, per tal de comprovar que s’ajusten als requisits de la convocatòria 
i als conceptes subvencionats.

Les factures presentades per justificar la subvenció han de reunir tots els requisits 
fiscals que estableix la normativa vigent aplicable (mercantil, fiscal, laboral, etc.), 
d’acord amb Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Re·
glament pel que es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament 
del Impost sobre el Valor Afegit.

En el supòsit d’exempció de l’IVA, es farà constar a la factura, de forma expressa i 
complerta, la disposició legal que declara aquesta exempció. Igualment es procedirà 
en el cas de no practicar-se la retenció d’IRPF.
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Així mateix, per justificar les actuacions realitzades amb personal propi d’una 
entitat que no sigui ens local, caldrà adjuntar originals o còpia compulsada dels 
TC1 i TC2 del personal dedicat a les tasques detallades.

quan el beneficiari de la subvenció sigui un ens local, no serà necessària la pre·
sentació de factures i rebuts, sent suficient la presentació del Compte Justificatiu 
degudament complimentat.

3) En cas que l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 12.000 
euros en el supòsit de subministrament de bens d’equip o prestació de serveis per 
empreses de consultoria o assistència tècnica, caldrà certificar obligatòriament 
que s’ha donat compliment a l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, que estableix que en aquests supòsits, el beneficiari haurà 
de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ 
a la contractació del compromís per la prestació del servei o l’entrega del bé, llevat 
que per les especials característiques de les despeses subvencionables no existeixi 
en el mercat suficient nombre d’entitats que ho subministrin o prestin, o llevat que la 
despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud. El compliment d’aquesta 
normativa es certificarà amb la signatura del compte justificatiu.

4) En cas que l’activitat subvencionada hagi estat finançada, a més de amb la 
subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar 
obligatòriament en la justificació l’import, procedència i aplicació d’aquests fons 
a les activitats subvencionades, emplenant l’espai destinat per aquest concepte al 
compte justificatiu.

Annex 2 .Imprès de sol·licitud de dades bancàries degudament formalitzat que 
està disponible dins del model normalitzat (model JUST/FESTES).

b) Una memòria de l’activitat desenvolupada en relació amb la finalitat de l’ajut 
i al compliment de les condicions de la convocatòria que inclourà una avaluació 
qualitativa i quantitativa de l’actuació, amb imatges gràfiques de l’esdeveniment i 
un exemplar de tot el material promocional editat.

c) Una mostra de tot el material elaborat per a l’execució del projecte/festa. En el 
cas de material molt voluminós la mostra es pot substituir per un fotografia del ma·
terial on es visualitzi clarament el logotip de l’Agència de Residus de Catalunya.

d) Certificació positiva acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
amb la Seguretat Social.

13.4 El pagament s’efectuarà en una sola vegada a la finalització del projec·
te, prèvia aprovació de la documentació justificativa per l’Àrea d’Informació i 
Participació de l’Agència de Residus de Catalunya. El pagament de la subvenció 
es realitzarà en funció de la disponibilitat pressupostària. En cas que no es doni 
compliment a l’establert en la base 13.2, l’Agència de Residus de Catalunya podrà 
revocar totalment o parcialment la subvenció, d’acord amb l’establert en el Decret 
Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

13.5 El pagament que s’efectuarà serà de com a màxim del 100% de les factures 
presentades fins a l’esgotament de l’import total atorgat.

13.6 Amb caràcter previ al pagament de les subvencions, l’ens concedent com·
provarà el compliment pels beneficiaris de les seves obligacions tributàries amb la 
Generalitat i amb l’Estat, i en cas contrari, s’iniciarà el procediment de compensació 
dels crèdits a percebre pel beneficiari fins a satisfer els deutes pendents, tant si són 
de naturalesa tributària com si no ho són.

—14 Altres obligacions dels beneficiaris
A més de les obligacions d’executar l’actuació subvencionada d’acord amb el 

projecte presentat i de justificar les despeses corresponents, els beneficiaris de les 
subvencions tenen les obligacions següents:

a) Notificar per escrit a l’Agència de Residus de Catalunya qualsevol canvi en 
els conceptes i imports a justificar o en el calendari presentats.

Així mateix, els beneficiaris de les subvencions hauran de comunicar a l’Agència 
de Residus de Catalunya l’obtenció d’altres subvencions ajuts, ingressos o recursos 
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que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar 
tan aviat com es conegui i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplica·
ció donada als fons percebuts. Caldrà fer-ho per escrit amb còpia de la resolució 
d’atorgament.

b) Incloure el logotip de l’Agència de Residus de Catalunya a tots els elements 
informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat subvencionada, que es troba 
disponible a la pàgina web de l’Agència de Residus http://www.arc-cat.net/ca/agen·
cia/siv.

c) Fer constar clarament que l’actuació ha estat subvencionada per l’Agència de 
Residus de Catalunya.

d) Disposar dels llibres contables, registres diligenciats i la resta de documents 
degudament auditats en els termes exigits per la legislació aplicable.

e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts en tant 
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

f)Procedir al reintegrament dels fons percebuts més els corresponents interessos 
de demora en els supòsits contemplats en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i en l’article 99 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 independència de les sancions que, si s’escau, resultin exigibles.

g) D’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 12.000 
euros en el supòsit de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per 
empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del 
compromís per la prestació del servei o l’entrega del bé, llevat que per les especials 
característiques de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat suficient 
nombre d’entitats que ho subministrin o prestin, o llevat que la despesa s’hagués 
realitzat amb anterioritat a la sol·licitud.

h)D’acord amb l’article 31.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, en el supòsit d’adquisició de béns inventariables el beneficiari haurà 
de destinar els béns al fi concret per el que es concedeixi la subvenció que no podrà 
ser inferior a 5 anys en el cas de bens inscriptibles en un registre públic ni a dos 
anys per la resta de béns.

—15 Revocació i règim sancionador
En el supòsit que es comprovi que s’ha produït alguna de les causes de revocació 

que preveuen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, el gerent de 
l’Agència de Residus de Catalunya, per delegació del Consell de Direcció, ha d’ini·
ciar la tramitació de l’expedient de revocació d’acord amb l’article 100 del Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

El règim sancionador és el previst al capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven·
cions.

—16 Règim jurídic
En tot el que no es preveu en la present convocatòria, s’aplicarà:
a) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i notificació: la 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i el procediment comú, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, proce·
diment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

b) Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions, en tot cas, les 
obligacions dels beneficiaris, la justificació, el reintegrament i el règim sancionador: 
els preceptes bàsics de la Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Re·



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.200753934

Disposicions

glament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya.

—17 Règim fiscal
Les subvencions atorgades dins el marc de la present convocatòria queden sot·

meses al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

—18 Tractament de dades
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, 

les dades de caràcter personal que s’han de declarar a les sol·licituds i documents 
que s’hi annexen s’inclouran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de 
Catalunya, que té únicament la finalitat de procedir a la gestió de les sol·licituds de 
subvencions, ajudes i resolucions associades.

No obstant, no es requerirà consentiment de l’afectat per a la cessió de dades de 
caràcter personal que en virtut de l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i els articles 35 i següents del Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, hagi d’efectuar-se a la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat.

(07.333.002)
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AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
MAH/3717/2007, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria 
d’ajuts per a l’any 2008 destinats a la implantació de deixalleries i altres equi-
paments per a la recollida selectiva i valorització dels residus municipals, i se’n 
aproven les bases.

Per donar compliment a les previsions de cooperació econòmica de la Generalitat 
amb els ens locals de Catalunya en les inversions en obres i serveis de la seva com·
petència sobre gestió dels residus municipals, i atès el que disposa la Llei 6/1993, 
de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de 
juny, i el Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència 
de Residus de Catalunya;

Atès el que disposa el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Atès el que estableix el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 
(2001-2006), aprovat per l’Agència de Residus de Catalunya, i la revisió del Pro·
gremic, aprovada al Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya en 
la sessió número 86, celebrada en data 29 de maig de 2006;

Vist el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’apro·
va el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, els preceptes bàsics 
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, de 17 
de novembre, general de subvencions;

Atès el que preveu l’article 93.c) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desem·
bre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
que preveu els òrgans competents per atorgar subvencions, i l’article 60 de la Llei 
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, que estableix que el gerent dirigeix 
el funcionament de l’Agència de Residus de Catalunya, sota les directrius i les 
instruccions del Consell de Direcció;

Atès el que disposa el Contracte-Programa aprovat pel Govern de la Generalitat 
de Catalunya el 25 de juliol de 2006 i signat en data 10 d’agost de 2006 per la Ge·
neralitat de Catalunya i l’Agència de Residus de Catalunya;

Vist l’establert a la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment 
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb els informes 
jurídic i tècnic previs i vist el certificat de disponibilitat pressupostària emès per 
l’Àrea Econòmica de l’Agència de Residus de Catalunya;

Atès l’acord del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya adoptat 
el 19 de novembre,

RESOLC:

—1 Aprovar les bases i fer pública la convocatòria d’ajuts per a l’any 2008, destinada 
als ens locals de Catalunya per a la implantació i millores de deixalleries i altres 
equipaments per a la recollida selectiva i valorització de residus municipals.

Aquesta convocatòria es regeix per les bases que es publiquen als annexos 1, 2 
i 3 de la present Resolució.

—2 L’import total que s’assigna a la present convocatòria és de quatre milions 
(4.000.000,00) d’euros i s’aplicarà a la partida pressupostària 760.00.01 amb càrrec 
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als pressupostos de l’Agència de Residus de Catalunya per als anys 2008, 2009 i 
2010.

Aquest import es podrà redistribuir en funció de les sol·licituds presentades per 
part de l’Agència de Residus de Catalunya quan s’utilitzi el procediment de concessió 
previst en el paràgraf primer de la base 4.

L’assignació pressupostària d’aquesta convocatòria podrà ser objecte d’am·
pliació d’acord amb la normativa d’aplicació i segons la disponibilitat pressu·
postària.

L’Agència de Residus de Catalunya podrà aplicar els fons no emprats en aquesta 
convocatòria a d’altres convocatòries promogudes per l’Agència al 2008.

—3 El termini per a la presentació de sol·licituds a la present convocatòria serà 
de 2 mesos comptadors des de la data de publicació d’aquesta resolució al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de novembre de 2007

gENOVEVa CaTaLà I BOSCh

Gerent

aNNEx 1

Bases

—1 Objecte i beneficiaris
1.1 Aquests ajuts tenen per objecte l’atorgament de subvencions pels conceptes 

següents:
a) Implantació de deixalleries (centres per a la recepció i l’emmagatzematge 

selectius de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària): redac·
ció del projecte, obra civil, instal·lació d’energia solar, adquisició de contenidors, 
direcció d’obres i coordinació de la seguretat i salut laboral.

Pel que fa als contenidors de deixalleries de nova implantació, són d’obligada 
adquisició els contenidors amb les següents característiques:

Contenidors tipus banyera o caixa.
Contenidors per a la recollida selectiva de vidre, paper i envasos.
Contenidors per a la recollida d’olis vegetals.
Contenidors per a la recollida d’olis minerals: capacitat mínima de 600 litres i sis·

tema de doble casc o de safata col·lectora per tal de recollir possibles vessaments.
Contenidors per a la recollida de bateries d’automoció: capacitat aproximada de 

650 litres, material anticorrosiu.
Altres contenidors que siguin necessaris per dipositar les diferents classificacions 

de materials acceptats a les deixalleries.
Contenidors per a la recollida de residus especials en petites quantitats: capacitat 

de 500 i de 60 litres (segons recollida) per a cadascun dels grups següents (classi·
ficació orientativa que caldrà definir d’acord amb el gestor de destinació): àcids, 
bases, dissolvents, sòlids/pastosos, aerosols, productes comburents, productes no 
identificats i olis lubricants.

b) Implantació de deixalleries mòbils:
Deixalleries mòbils en espècie model 1 o model 2 d’acord amb la Norma tècnica 

sobre deixalleries vigent, publicada a la web de l’Agència de Residus de Catalunya, 
amb els pressupostos actualitzats anualment.

Deixalleries mòbils dineràries model 1 o model 2 d’acord amb la Norma tècnica 
o altres no incloses.

c) Implantació de minideixalleries.
d) Millores estructurals i equipament auxiliar en la xarxa de deixalleries.
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e) Altres equipaments necessaris per a l’ens local, entenent com a altres equipa·
ments noves infraestructures amb els seus elements, que afavoreixin la recollida 
selectiva i la valorització i/o recuperació dels residus municipals.

No s’inclou en aquest concepte qualsevol altre equipament recollit en les 
ordres de subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya especificades en el 
punt 1.3.

1.2 Poden concórrer a la present convocatòria els ens locals de Catalunya que 
executin les actuacions objecte d’aquesta i suportin la despesa derivada de la seva 
realització.

Per ser beneficiari d’una subvenció per a la realització d’obres d’una deixalleria, 
caldrà que el secretari declari que l’execució del projecte de deixalleria ha estat 
aprovat per l’òrgan de govern local.

Un ens local no podrà concórrer a la convocatòria de forma simultània i pel mateix 
concepte de manera individual i alhora a través d’un ens supramunicipal.

Per a actuacions previstes en l’àmbit de les deixalleries (punts a), b), c) i d) de la 
base 1.1), són beneficiaris dels ajuts previstos en aquesta convocatòria els ens locals 
de Catalunya que tinguin 2.000 o més habitants de dret individualment o associada 
o de població mitjana anual. Així mateix poden ser, en segon terme, beneficiaris els 
ens locals de Catalunya que justifiquin la seva necessitat per raons de geografia i/o 
distribució demogràfica, sempre que acreditin una deixalleria del tipus A, B o C, 
dins o fora de la seva demarcació, que assumeixi els residus recollits per aquesta 
instal·lació abans de traslladar-los al recuperador final.

Tanmateix, i pel que fa a altres equipaments (punt e) de la base 1.1), seran benefi·
ciaris tots aquells ens locals que justifiquin la seva necessitat, sempre que acreditin 
la gestió que es durà a terme tenint en compte criteris mediambientals.

1.3 queden exclosos de la present convocatòria els projectes i/o actuacions que 
concorrin simultàniament a qualsevol de les següents convocatòries de l’Agència 
de Residus de Catalunya d’ajuts per a:

Projectes en matèria de residus que es desenvolupin amb col·lectius d’inserció 
sociolaboral.

Foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals.
Projectes de prevenció de residus municipals.
Projectes d’ambientalització de grans esdeveniments i festes populars.

—2 Termini d’execució de l’activitat objecte de la subvenció:
Seran despeses justificables les realitzades els anys 2007, 2008 i 2009.

—3 Documentació a presentar
3.1 Model de sol·licitud normalitzat (model SOL/DEIX) adreçat a la gerent de 

l’Agència de Residus de Catalunya degudament complimentat en la seva totalitat, 
i que inclou:

a) Instància adreçada a la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, degu·
dament signada.

b) Declaració del secretari o del president de l’ens sol·licitant degudament signada 
i en la qual es manifesti el següent:

1. que l’òrgan competent de l’ens local ha acordat concórrer a la convocatòria 
d’ajuts per implantar deixalleries i altres equipaments per a la recollida selectiva i 
valorització dels residus municipals.

2. que el document tècnic que defineix les actuacions objecte de la sol·licitud 
de subvenció ha estat aprovat per l’òrgan competent.

3. En cas que se sol·liciti una subvenció per a la realització d’obres d’una deixalleria, 
que el projecte disposa de la corresponent aprovació de l’òrgan de govern local.

4. Que la quantia de la subvenció que es sol·licita és la que consta en el model 
SOL/DEIX.

5. que l’ens local sol·licitant té la titularitat o disponibilitat dels terrenys on 
s’implantaran les instal·lacions, i/o s’ampliaran les instal·lacions objecte de la 
subvenció sol·licitada.
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6. que els terrenys on s’implantaran les instal·lacions, i/o s’ampliaran les instal-
lacions objecte de la subvenció sol·licitada, són compatibles urbanísticament amb 
la implantació i/o ampliació de les instal·lacions.

7. que l’ens local sol·licitant es compromet a facilitar tota la informació que l’Agèn·
cia de Residus de Catalunya requereixi per donar tràmit a la present sol·licitud.

8. que les dades contingudes en la sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta 
són certes.

9. Que l’ens local sol·licitant assumeix les responsabilitats que puguin derivar·se de 
la realització de les actuacions i de la inversió objecte de la subvenció sol·licitada.

10. que l’ens local sol·licitant assoleix el compromís, en cas d’atorgament de la 
subvenció sol·licitada, de complir la normativa legal vigent per aquest tipus d’ajut 
i totes les condicions previstes en les bases de la convocatòria i en la Resolució de 
la subvenció.

11. que l’ens local es compromet a finançar la part del pressupost que no cobreixi 
la subvenció atorgada, en cas de resultar beneficiari de la subvenció.

12. que no concorre simultàniament amb el mateix projecte o actuació a les 
convocatòries de l’Agència de Residus de Catalunya d’ajuts per a projectes en ma·
tèria de residus que es desenvolupin amb col·lectius d’inserció sociolaboral, per al 
foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals, per a 
projectes de prevenció de residus municipals, ni per a projectes d’ambientalització 
de grans esdeveniments i de festes populars.

13. que no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13.2 i 13.3 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

14. En cas que es tracti d’un ens locals amb un nombre de 50 treballadors o més, 
que dóna ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre 
el total de treballadors/ores de l’empresa, d’acord amb el previst a l’article 38.1 de 
la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids, o bé que compleix 
l’establert al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment 
alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors 
amb discapacitat. En cas contrari, caldrà declaració conforme tenen un nombre 
inferior a 50 treballadors o no en tenen.

15. En el cas d’entitats locals subjectes a la Llei de contractes de les administra·
cions públiques, que donaran compliment a l’establert en aquesta Llei, si s’escau.

3.2 La instància anirà acompanyada de la documentació següent:
a) Fotocòpia compulsada del NIF del sol·licitant, i del document acreditatiu del 

poder amb què actua el representant del sol·licitant: a aquests efectes serà vàlida 
la certificació del nomenament que acrediti la vigència del seu càrrec, i fotocòpia 
compulsada del seu DNI.

b) En cas que la sol·licitud de subvenció es realitzi mancomunadament entre 
diversos municipis, el secretari de la corporació de l’ens local que presenta la sol·
licitud haurà de certificar que l’ens local té la delegació dels municipis que concorren 
mancomunadament per presentar la sol·licitud i gestionar la subvenció.

D’altra banda, els municipis que concorren mancomunadament amb la corporació 
que presenta la sol·licitud hauran d’aportar el certificat del secretari de la corporació 
en què manifesti expressament la voluntat de concórrer a la present convocatòria 
per a l’actuació sol·licitada, la voluntat d’ús conjunt de la instal·lació, i la delegació 
en una corporació per a la sol·licitud i gestió de la subvenció.

c) En cas que la sol·licitud la presenti un ens supramunicipal, caldrà que aporti 
un certificat del gerent corresponent amb la relació d’ajuntaments o municipis (en 
forma de llistat) que han manifestat la voluntat que l’organització supramunicipal 
gestioni el projecte o actuació objecte de la sol·licitud.

d) Declaració de l’existència d’altres subvencions o ajuts públics i/o privats sol-
licitats per al mateix projecte o actuació, amb indicació de la quantia sol·licitada, el 
percentatge que suposa del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud 
o de concessió, i amb càrrec a quina entitat pública o privada s’ha sol·licitat. En cas 
de no haver-se sol·licitat altres ajuts o subvencions caldrà declarar aquest fet.
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e) En cas que se sol·liciti una subvenció per finançar deixalleries, minideixalleries, 
ampliacions de deixalleries i altres equipaments, si s’escau, cal presentar el projecte 
aprovat pel ple de la corporació, d’acord amb les directrius establertes a la Norma 
tècnica sobre deixalleries elaborada per l’Agència de Residus de Catalunya, i segons 
els imports assignats per a cada actuació d’acord amb l’annex 3 de les bases de la 
present Resolució. Les directrius esmentades resten a disposició per a consulta a 
l’Agència de Residus de Catalunya, als serveis territorials del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge i a la web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.
arc·cat.net).

f) En els altres casos, cal presentar document tècnic. Per a l’elaboració de l’es·
mentat document tècnic es tindrà en compte el següent:

Per a la sol·licitud de deixalleries mòbils, caldrà presentar un document tècnic 
on es determini l’àmbit al qual donarà servei la deixalleria (tant pel que fa a ha·
bitants com al nombre de nuclis) amb l’adhesió dels diferents ens locals al servei, 
el programa previst d’explotació, el motiu de la sol·licitud d’un model determinat 
enfront dels altres i ús d’aquesta (punts on s’ubicarà, calendari, destinació prevista 
dels materials, etc.), així com l’acreditació de la disponibilitat d’una deixalleria 
fixa en servei que actuï de base. La deixalleria mòbil model 2 serà subvencionada 
per donar servei a xarxes urbanes en municipis de més de 12.000 habitants i cal·
drà que els ens sol·licitants presentin un estudi de viabilitat d’explotació (tècnica i 
econòmica). Tanmateix, també podran sol·licitar de forma dinerària altres models 
de deixalleries mòbils amb més prestacions que les indicades en la Norma tècnica 
de deixalleries, sempre que es justifiquin de forma detallada les característiques 
de l’equipament i el motiu de la sol·licitud.

Per a la sol·licitud d’una minideixalleria de barri també caldrà acreditar la disponi·
bilitat d’una deixalleria fixa en servei que actuï de base. En els casos en què aquestes 
instal·lacions s’ubiquin en establiments de recuperadors de residus, s’haurà d’acreditar 
la voluntat i compromís del propietari del local d’assumir la instal·lació.

Per a la sol·licitud de millores i d’equipament auxiliar en la xarxa de deixalleries 
es presentarà una petita memòria en què se’n valori i justifiqui la necessitat, d’acord 
amb les quantitats d’usuaris i de residus gestionats. En aquest apartat, a més de 
l’equipament de la deixalleria amb bàscula i/o premsa o compactador descrit a la 
Norma tècnica de deixalleries, també es consideraran subvencionables altres con·
ceptes diferents als de la Norma tècnica, sempre que aquests millorin la gestió, la 
valorització i/o recuperació dels residus.

g) Per a les sol·licituds d’altres equipaments municipals destinats a la recollida 
selectiva i millora en la valorització d’algun dels residus municipals fora de la mateixa 
instal·lació de deixalleria es presentarà una memòria en què se’n valori i justifiqui 
la necessitat, d’acord amb les quantitats d’usuaris a qui va dirigit l’equipament i la 
previsió de residus gestionats.

h) Plànols de situació (escala 1:50.000 i 1:5.000) on s’ubicarà la instal·lació, i 
plànol general detallat de la instal·lació.

i) Per a les sol·licituds d’implantació de deixalleries en municipis de menys de 
2.000 habitants de dret a què es fa referència a la base 1.2, s’ha d’incorporar una 
justificació raonada de la seva necessitat, que impossibiliti la utilització comparti·
da amb altres deixalleries o serveis de deixalleria mòbil, així com el projecte o la 
memòria bàsica aprovats pel ple de la corporació.

3.3 D’acord amb el previst a l’article l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment ad·
ministratiu comú, no serà necessari presentar els documents indicats als apartats a), 
b) i c) del punt 3.2 quan el sol·licitant ja els hagués presentat anteriorment a l’Agència 
de Residus de Catalunya, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des 
de la seva presentació i que no hagin experimentat cap modificació. En aquest cas, 
el sol·licitant ha de presentar una declaració conforme no hi ha hagut modificacions, 
indicant la data i l’òrgan o dependència on es van presentar els documents i, si es 
coneix, el procediment a què feien referència.
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En el supòsit que, per causes alienes a la seva actuació, l’Agència de Residus de 
Catalunya no pugui aconseguir els documents haurà de requerir al sol·licitant per 
tal que els aporti en el termini de 10 dies.

3.4 La presentació i signatura de la sol·licitud comporta la plena acceptació 
i submissió d’aquestes bases, així com l’autorització a l’Agència de Residus de 
Catalunya per tal que pugui obtenir directament els certificats d’acreditació del 
compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat per via 
telemàtica, i si s’escau, de les obligacions amb la Seguretat Social, d’acord amb 
l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

3.5 En el moment de posar en marxa la instal·lació subvencionada el benefici·
ari haurà de comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya quin serà el sistema 
d’explotació, i quina serà la participació o col·laboració de gestors privats.

3.6 De la documentació esmentada anteriorment se n’ha de presentar l’original 
o una còpia compulsada. L’Agència de Residus de Catalunya podrà efectuar la 
compulsa d’aquests documents quan el sol·licitant en presenti alhora els originals 
i les fotocòpies corresponents.

3.7 En cap cas, la presentació de documentació addicional no pot substituir 
l’obligatorietat de presentar els models normalitzats degudament complimentats.

—4 Procediment de concessió de les subvencions
La concessió de les subvencions es realitzarà mitjançant la comparació de les 

sol·licituds presentades, a fi i efecte d’establir una prelació entre elles d’acord amb 
els criteris de valoració establerts a la base 5 de la present convocatòria, i adjudicar, 
amb el límit de la disponibilitat pressupostària, aquelles que hagin obtingut major 
valoració en aplicació dels esmentats criteris.

Excepcionalment, per al cas que el crèdit consignat en la convocatòria fos suficient, 
i atenent al número de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació, 
l’òrgan competent procedirà al prorrateig entre els beneficiaris de la subvenció de 
l’import global màxim destinat a les subvencions.

—5 Criteris de valoració
5.1 Sempre que la concessió de les subvencions es regeixi pel règim de concurrèn·

cia competitiva, els projectes promoguts pels ens locals presentats a la convocatòria 
es prioritzaran d’acord amb els criteris establerts a continuació.

En altre cas, els criteris serviran per realitzar la distribució econòmica de l’as·
signació pressupostària.

a) Implantació de deixalleries en l’àmbit comarcal.
b) Les obres de deixalleries de nova construcció es podran considerar a través 

d’altres instruments per al finançament d’infraestructures que pugui aprovar el Go·
vern de la Generalitat de Catalunya o, alternativament, si s’escau i la disponibilitat 
pressupostària així ho permet, s’avaluarà a la present convocatòria.

c) Sol·licituds d’actuacions previstes en el Progremic.
d) El nombre més gran de municipis beneficiaris de l’actuació.
e) Per a sol·licituds de deixalleries mòbils, i millora, complement o equipament 

de deixalleries en servei, major quantitat d’usuaris i de residus gestionats, així com 
el grau de reutilització i recuperació dels residus.

f) Respecte als terrenys, les seves condicions, proximitat i accessibilitat des del 
nucli urbà.

g) L’adequació de l’actuació als criteris de la Norma tècnica sobre deixalleries, 
del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (Progremic), així com 
la incorporació de criteris sostenibles en el projecte constructiu.

h) Projectes amb terminis d’execució curts.
i) Més esforç econòmic dels ens beneficiaris.
j) Municipis que no han rebut cap subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya 

per a la implantació de deixalleries.
k) Municipis que la seva trajectòria demostri un major grau de compliment amb 

els terminis d’execució i justificació de les despeses.
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l) Per a les sol·licituds d’altres equipaments per a la recollida selectiva de residus 
municipals, es tindrà en compte:

que s’hagi completat les actuacions d’implantació de deixalleries previstes al 
Progremic.

Els resultats de la gestió dels residus municipals que realitzi directament l’ens 
locals que fa la sol·licitud.

En qualsevol cas, es tindrà en compte la presentació de la sol·licitud amb la tota·
litat de la documentació aportada correctament en el termini establert en l’apartat 
3 de la present Resolució.

5.2 En la valoració de les sol·licituds es tindrà també en compte la col·laboració 
de professionals del sector de recuperació i/o empreses d’economia social que puguin 
participar en la prestació del servei de deixalleries.

—6 Import i condicions d’atorgament
6.1 Els imports màxims per a cadascuna de les actuacions definides en aquest 

punt seran els detallats a l’annex 3 de les bases d’aquesta Resolució.
El tipus d’instal·lació subvencionable atenent al criteri de població servida (valors 

de referència), és el següent:
Deixalleria bàsica: entre 2.000-5.000 habitants.
Deixalleria tipus A: entre 5.000-10.000 habitants.
Deixalleria tipus B entre 30.000-70.000 habitants.
Deixalleria tipus C: de més de 150.000 habitants.
6.2 El percentatge de la cooperació sobre el cost de l’actuació serà el següent:
a) El 100% del cost, fins als imports màxims previstos en l’annex 3 de la present 

convocatòria, per a les actuacions que preveu el Programa de gestió de residus 
municipals de Catalunya.

Pel que fa a les deixalleries mòbils, aquestes seran subministrades directament 
per l’Agència de Residus de Catalunya als ens locals que per la seva distribució de·
mogràfica i/o geogràfica així ho justifiquin. També es podrà considerar la subvenció 
dinerària en els casos en què les sol·licituds així ho manifestin.

b) Fins al 100% del cost, amb el límit dels imports màxims previstos en l’annex 3 
de la present convocatòria, per a la resta d’actuacions en funció de la disponibilitat 
pressupostària i de l’adequació als criteris de valoració previstos a la base 5.

Implantació de deixalleries en municipis de més de 5.000 habitants no previstes 
en el Progremic.

Altres equipaments auxiliars per a deixalleries no inclosos en el Progremic.
Altres equipaments per a la recollida selectiva i valorització de residus muni·

cipals.
6.3 No obstant això, l’import màxim a computar per a l’atorgament de la contrac·

tació de la redacció del projecte de construcció de la deixalleria, la direcció d’obra 
i coordinació de la seguretat i salut laboral arribarà a un 4% del cost de l’obra civil 
de les deixalleries especificades a la mateixa Norma tècnica.

6.4 La subvenció quedarà afectada a la implantació del projecte presentat i 
aprovat.

6.5 L’import de les subvencions concedides en cap cas no pot ser d’una quantia 
que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o 
privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar 
pel beneficiari, de conformitat amb l’establert a l’article 94.1 del Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya.

—7 Termini i forma de presentació de sol·licituds
7.1 Les sol·licituds s’han de presentar en el termini que s’indica en el punt 3 de 

la Resolució per tal que siguin admeses a tràmit.
7.2 Les sol·licituds s’hauran de formalitzar segons el model normalitzat, adre·

çades a la gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, i s’hauran de presentar a la 
seu social de l’Agència Catalana de Residus (c. Doctor Roux, 80, 08017 Barcelona), 
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als Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge de Barcelona 
(Travessera de Gràcia, 56, 08006 Barcelona); de Girona (c. d’Ultònia, 10-12, 
17002 Girona); de Lleida (Rda. de Sant Martí, 2-6, 25006 Lleida); de Tarragona 
(c. del Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona) i les Terres de l’Ebre 
(c. Burgos, 17, 43870 Amposta), o per qualsevol de les formes que preveu l’article 
38.4 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

7.3 Els models normalitzats model SOL/DEIX i el model JUST/DEIX seran 
facilitats per l’Agència de Residus de Catalunya a les oficines esmentades. També 
estaran disponible al web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc-
cat.net).

—8 Atorgament de les subvencions
8.1 Les subvencions seran atorgades un cop avaluades per l’Agència de Residus 

de Catalunya les sol·licituds i la documentació presentada, tenint en compte les 
directrius establertes en la Norma tècnica sobre deixalleries i la pròpia Resolució 
de convocatòria.

8.2 Les subvencions seran atorgades per resolució de la gerent de l’Agència de 
Residus de Catalunya, que actuarà per delegació del Consell de Direcció de l’Agència 
de Residus de Catalunya, en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Aquesta resolució posarà fi a la via administrativa, i es podrà interposar en 
contra recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en un termini de dos mesos des de la recepció de la seva notificació o, 
d’acord amb l’article 116 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament, recurs 
de reposició davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes des 
de la recepció de la seva notificació.

8.3 La resolució de les sol·licituds presentades s’ha de dictar i notificar en el 
termini màxim de sis mesos, comptats a partir de la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds, de conformitat amb l’article 42.2 de la Llei 4/1999, de 
modificació de la Llei 30/1992. En cas contrari, aquestes sol·licituds s’entendran 
desestimades, d’acord amb el règim establert 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, i de primera 
modificació dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, d’organització, procediment 
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

8.4 En qualsevol cas, les subvencions atorgades es publicaran a través de la 
web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc-cat.net) i la resolució 
serà notificada a l’ens sol·licitant de manera individual en els termes establerts en 
els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

8.5 Les subvencions atorgades es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya quan siguin per un import superior a tres mil (3.000) euros, amb la 
indicació de la convocatòria i identificació de la subvenció, el programa i el crèdit 
pressupostari al qual s’imputen, l’existència de finançament a càrrec de la Unió Eu·
ropea i, si s’escau, el percentatge de finançament i nom o raó social del beneficiari, 
número d’identificació fiscal, la finalitat o finalitats de la subvenció, amb expressió, si 
s’escau, dels diferents programes o projectes subvencionats i quantitat atorgada.

8.6 En totes les obres que siguin objecte de subvenció amb pressupost de sub·
venció superior a 60.000 euros, s’haurà de col·locar un cartell anunciador de l’obra. 
Aquest cartell haurà d’estar normalitzat per l’Agència de Residus de Catalunya, 
d’acord amb l’establert a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. En 
model de cartell el trobareu a http://www.arc·cat.net/ca/agencia/publicacions/ma·
nual/retol_espais.html.

8.7 En el marc de la col·laboració entre les institucions s’ha de fer constar, en 
les notificacions als mitjans de comunicació sobre la instal·lació, la col·laboració 
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i el suport rebut de l’Agència de Residus de Catalunya del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge.

8.8 L’Agència de Residus de Catalunya, d’ofici o a petició de l’interessat, po·
drà modificar la resolució de concessió de la subvenció, quan s’hagin alterat les 
condicions existents en el moment de l’atorgament o en cas d’obtenció concurrent 
d’altres ajuts. Dita modificació es podrà autoritzar sempre que no es perjudiquin 
drets de tercers.

En cas que la modificació sigui instada per l’interessat, aquesta haurà de presen·
tar-se abans que s’exhaureixi el termini per a la realització de l’activitat.

8.9 Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter ocasional i no generen cap 
dret a continuïtat en l’assignació de finançament per a exercicis successius.

8.10 La resolució de concessió podrà incloure una relació ordenada de totes les 
sol·licituds que, tot i donant compliment als requisits tècnics i administratius fixats 
en les bases de la convocatòria per tal de ser beneficiari de la subvenció, no hagin 
estat estimades per rebassar la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria. 
Les renúncies o revocacions de les subvencions concedides permetran realitzar 
atorgaments addicionals seguint l’annex corresponent de la resolució.

—9 Informacions complementàries
9.1 En qualsevol moment es podrà demanar al beneficiari la informació i la 

documentació que li sigui requerida per a l’atorgament de la subvenció i per al 
seguiment posterior de les actuacions objecte d’aquesta Resolució.

9.2 L’ens local ha d’informar l’Agència de Residus de Catalunya amb antelació 
suficient sobre la data d’inauguració de la deixalleria, als efectes de coordinar aquesta 
actuació amb altres actes de sensibilització i comunicació ambiental.

—10 Supervisió
10.1 L’òrgan competent per a la tramitació és l’encarregat d’efectuar la compro·

vació sobre la realització de l’activitat subvencionada, d’acord amb la finalitat i els 
requisits previstos a la convocatòria, a les bases reguladores aprovades per aquesta 
Ordre i a la resta de normativa que li és d’aplicació.

10.2 L’Agència de Residus de Catalunya té la facultat de supervisar directa o 
indirectament l’adequació de les actuacions objecte de la convocatòria, tant de la 
documentació presentada com de les actuacions realitzades, a part de les condicions 
que estableixi la resolució d’atorgament.

10.3 En tot cas, pel que fa a la fiscalització de la despesa, cal atenir-se al que 
disposa l’article 71 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i al Títol III de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

—11 Justificació de la subvenció
11.1 En la present convocatòria s’admetrà la documentació justificativa d’ac·

tuacions realitzades durant els anys 2007, 2008 i 2009.
El termini màxim per justificar les despeses de les actuacions realitzades durant 

l’any 2007 serà el 31 de desembre de 2008.
El termini màxim per justificar les despeses de les actuacions realitzades durant 

els anys 2008 i 2009 serà el 31 de desembre de 2009.
11.2 Per tal de justificar la despesa, l’ens local haurà de presentar a l’Agència 

de Residus de Catalunya:
11.2.1 Document de justificació de la subvenció normalitzat (model JUST/

DEIX). El model el facilitarà l’Agència de Residus de Catalunya i també estarà 
disponible a la web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://www.arc-cat.
net). Cal que quedi constància de la data de lliurament de la justificació de la 
subvenció a l’Administració mitjançant el registre d’entrada, d’acord amb l’article 
10 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts 
i de subvencions. Els annexos inclosos en aquest model que s’han de presentar 
són els següents:
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Annex 1 El Compte Justificatiu, que haurà d’anar signat per l’interventor de l’ens 
local i on haurà de constar:

1) Declaració del règim d’IVA.
2) Una relació numerada de les despeses realitzades justificatives de la subvenció 

atorgada amb identificació del creditor, document, data d’emissió, descripció de 
la factura concretant els conceptes que inclou d’acord amb el projecte presentat 
i la resolució d’atorgament, data de pagament i import que es justifica amb cada 
document desglossant import base, IVA i import total. Aquesta relació haurà d’anar 
agrupada en funció del concepte del pressupost que es va presentar en el moment 
de demanar la subvenció.

Per al cas de les actuacions realitzades amb personal del mateix ens local, caldrà in·
dicar el personal assignat a cada tasca i la seva valoració econòmica desglossada.

Atès que aquesta convocatòria va adreçada exclusivament a ens locals, sempre 
que la despesa hagi estat efectivament pagada, no serà necessària la presentació de 
factures i rebuts, sent suficient la presentació del Compte Justificatiu degudament 
complimentat.

3) En cas que l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000 
euros en el supòsit de cost per execució d’obra o de 12.000 euros en el supòsit de 
subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria 
o assistència tècnica, caldrà certificar obligatòriament que s’ha donat compliment 
a l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que 
estableix que en aquests supòsits, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís 
per la prestació del servei o l’entrega del bé, llevat que per les especials caracterís·
tiques de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat suficient nombre 
d’entitats que ho subministrin o prestin, o llevat que la despesa s’hagués realitzat 
amb anterioritat a la sol·licitud. El compliment d’aquesta normativa se certificarà 
amb la signatura del Compte Justificatiu.

4) En cas que l’activitat subvencionada hagi estat finançada, a més de amb la 
subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar 
obligatòriament en la justificació l’import, procedència i aplicació d’aquests fons 
a les activitats subvencionades, emplenant l’espai destinat per aquest concepte al 
Compte Justificatiu.

Annex 2 Imprès de sol·licitud de dades bancàries degudament formalitzat que 
està disponible dins del model normalitzat (model JUST/DEIX).

11.2.2 Caldrà aportar l’original o la còpia compulsada de l’adjudicació de les 
obres objecte de la subvenció.

11.2.3 Certificació positiva acreditativa d’estar al corrent de les obligacions 
tributàries amb la Seguretat Social.

11.2.4 Acreditació de la col·locació del cartell anunciador de les obres d’acord 
amb la base 8.6 d’aquesta convocatòria.

11.2.5 Els contenidors adquirits hauran de disposar d’una petita placa identifi·
cativa on consti l’any de fabricació i l’any d’atorgament de la subvenció.

11.3 A criteri de l’Agència de Residus de Catalunya i amb la petició prèvia de 
l’interessat, que inclogui l’acreditació que s’han finalitzat les actuacions total o par·
cialment i l’informe tècnic corresponent, la subvenció concedida podrà ser abonada 
mitjançant una bestreta abans que l’ens beneficiari hagi realitzat el pagament de les 
corresponents factures o abans que s’acabi l’actuació.

En el cas que se’n concedeixi una bestreta, el beneficiari haurà de presentar la 
factura, la certificació d’obra degudament acceptada per l’ens local i un certificat de 
l’interventor on s’especifiqui que la totalitat de la bestreta es destinarà al pagament 
de les factures justificatives de la despesa subvencionada, així com qualsevol altra 
documentació que l’Agència de Residus consideri necessària. Un cop fet el pagament, 
caldrà fer arribar a l’Agència de Residus de Catalunya el justificant del pagament.

11.4 El pagament de la subvenció es realitzarà en funció de la disponibilitat 
pressupostària. En cas que no es doni compliment al que estableixen la base 11.1, 
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l’Agència de Residus de Catalunya podrà revocar totalment o parcialment la sub·
venció, d’acord amb l’establert al Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

11.5 Amb caràcter previ al pagament de les subvencions o les bestretes, l’ens 
concedent comprovarà el compliment pels beneficiaris de les seves obligacions 
tributàries amb la Generalitat i amb l’Estat, i en cas contrari, s’iniciarà el procedi·
ment de compensació dels crèdits a percebre pel beneficiari fins a satisfer els deutes 
pendents, tant si són de naturalesa tributària com si no ho són.

—12 Altres obligacions dels beneficiaris
A més de les obligacions d’executar l’actuació subvencionada d’acord amb el 

projecte presentat i de justificar les despeses corresponents, els beneficiaris de les 
subvencions tenen les obligacions següents:

a) Notificar per escrit a l’Agència de Residus de Catalunya qualsevol canvi en 
els conceptes i imports a justificar o en el calendari presentats.

Així mateix, els beneficiaris de les subvencions hauran de comunicar a l’Agència 
de Residus de Catalunya l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos 
que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació es farà tan aviat 
com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons 
percebuts. Caldrà fer-ho per escrit amb còpia de la resolució d’atorgament.

b) Fer constar clarament que l’actuació ha estat subvencionada per l’Agència de 
Residus de Catalunya.

c) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents 
degudament auditats en els termes exigits per la legislació aplicable.

d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, en tant 
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

e) Procedir al reintegrament dels fons percebuts més els corresponents interessos 
de demora en els supòsits contemplats en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i en l’article 99 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 independència de les sancions que, si s’escau, resultin exigibles.

f) D’acord amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00 euros en el supòsit de cost per execució d’obra o de 12.000,00 euros en 
el supòsit de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses 
de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim 
tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del com·
promís per a la prestació del servei o l’entrega del bé, llevat que per les especials 
característiques de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat suficient 
nombre d’entitats que ho subministrin o prestin, o llevat que la despesa s’hagués 
realitzat amb anterioritat a la sol·licitud.

g) D’acord amb l’article 31.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, en el supòsit d’adquisició, construcció rehabilitació i millora de béns 
inventariables, el beneficiari haurà de destinar els béns al fi concret per al qual es 
concedeixi la subvenció que no podrà ser inferior a 5 anys en el cas de béns ins·
criptibles en un registre públic ni a dos anys per a la resta de béns.

—13 Revocació de les subvencions i règim sancionador
En el supòsit que es comprovi que s’ha produït alguna de les causes de revocació 

previstes en els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i en l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, el gerent 
de l’Agència de Residus de Catalunya, per delegació del Consell de Direcció, ha 
d’iniciar la tramitació de l’expedient de revocació d’acord amb l’article 100 del 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

El règim sancionador és el previst al capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
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Catalunya, i al títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven·
cions.

—14 Règim jurídic
En tot el que no es preveu en la present convocatòria, s’aplicarà:
a) Respecte a la tramitació administrativa general, la resolució i la notificació: 

la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi·
ques 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.

b) Respecte als aspectes concrets de gestió de les subvencions i, en tot cas, a les 
obligacions dels beneficiaris, la justificació, el reintegrament i el règim sancionador: 
els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya.

—15 Règim fiscal
Les subvencions atorgades dins el marc de la present convocatòria queden sot·

meses al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

—16 Tractament de dades
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, 

les dades de caràcter personal que s’han de declarar a les sol·licituds i documents 
que s’hi annexen s’inclouran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de 
Catalunya, que té únicament la finalitat de procedir a la gestió de les sol·licituds de 
subvencions, ajudes i resolucions associades.

No obstant, no es requerirà consentiment de l’afectat per a la cessió de dades de 
caràcter personal que en virtut de l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i els articles 35 i següents del Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, hagi d’efectuar-se a la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat.

aNNEx 2

Dades a presentar a l’Agència de Residus de Catalunya sobre la gestió de la dei·
xalleria un cop estigui en funcionament:

1. Dades generals de la deixalleria:
Titular i explotador de la deixalleria.
Adreça completa del titular i de l’explotador.
Telèfon, fax i codi postal.

2. Dades referents a les entrades de materials:
Nombre de visites.
Procedència.
Particular, comerç, petita activitat econòmica.
Municipi i/o barri de procedència.
Nombre d’unitats i/o kg de cada residu dipositat i codi de cada residu.

3. Dades referents a la gestió dels materials (sortides):
Periodicitat i quantitats de les sortides de cada material i destinació.
Codi d’autorització com a gestor de residus de cada una de les empreses.

4. En el cas de gestionar deixalleries mòbils:
Data d’entrada en funcionament.
Nombre de deixalleries mòbils en servei.
Resums parcials de les quantitats de residus recollits.
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aNNEx 3

Imports màxims unitaris aplicables en aquesta convocatòria:

Conceptes del pressupost:
Deixalleria mòbil:
Model 1: 33.809,85 euros.
Model 2: 76.911,61 euros.
Mini-deixalleria: 80.905,01 euros.
Deixalleria bàsica: 101.612,94 euros.
Deixalleria tipus A: 201.193,64 euros.
Deixalleria tipus B: 378.683,68 euros.
Deixalleria tipus C: 678.705,74 euros.

Pels equipaments de les deixalleries inclosos en el Progremic (bàscula, premsa i/o 
compactador):

Conceptes del pressupost:
Deixalleria tipus A: 12.772,52 euros.
Deixalleria tipus B: 58.874,63 euros.
Deixalleria tipus C: 70.528,74 euros.

(07.333.008)

*
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DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ
EDU/3705/2007, de 5 de desembre, per la qual es resol el procés selectiu de nou 
accés per proveir 165 places de personal laboral fix al Departament d’Educació 
(núm. de registre de convocatòria L003/05).

Vista la Resolució EDC/58/2006, de 20 de gener, de convocatòria del procés 
selectiu de nou accés per proveir 165 places de personal laboral fix al Departament 
d’Educació (núm. de registre de convocatòria L003/05), publicada al DOGC núm. 
4558, de 25.1.2006, i la seva correcció d’errades publicada al DOGC núm. 4582, 
de 28.2.2006;

Vista la Resolució EDU/2400/2007, de 25 de juliol, per la qual es resol parcial·
ment el procés selectiu de nou accés per proveir 165 places de personal laboral fix 
al Departament d’Educació (DOGC núm. 4939, de 2.8.2007), mitjançant la qual 
s’ha formalitzat la contractació de 138 persones amb caràcter fix als llocs de treball 
adjudicats i s’ha declarat desert un lloc de treball;

Vistos els acords de l’òrgan tècnic de selecció de dates 25 de juny de 2007, 2 de 
juliol de 2007, 25 d’octubre de 2007, 26 de novembre de 2007 i 28 de novembre de 
2007, mitjançant el qual es proposen les persones candidates per a la formalització 
dels corresponents contractes de treball.

Atès que les persones candidates proposades reuneixen els requisits i condici·
ons per a la seva contractació, i efectuada l’assignació dels 26 llocs de treball que 
restaven pendents d’adjudicar;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

RESOLC:

—1 Resoldre el procés selectiu de nou accés per proveir 165 places de personal labo·
ral fix del Departament d’Educació (núm. de registre de convocatòria L003/05).

—2 Formalitzar la contractació amb caràcter fix i amb efectes de 8 de gener de 
2008 de les 26 persones que s’esmenten a l’annex d’aquesta resolució, als llocs de 
treball del Departament d’Educació que s’indiquen.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones inte·
ressades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la secretària general 
del Departament d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 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 publicació al DOGC. Igualment, 
les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 de desembre de 2007

M. DOLORS RIUS I BENITO

Secretària general

aNNEx 

Categoria: fisioterapeuta/B (FIS-126)
Cognoms i nom: Romero Solé, Mireya Dolores
Localitat: Ripoll
Centre: CEE Doctor Ramon Suriñach

CÀRRECS I PERSONAL
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Categoria: educador/a d’educació especial en centres públics/C1 (EEE-128)

Cognoms i nom Localitat Centre
Coll Margarit, Ingrid Ripoll CEE Doctor Ramon Suriñach
Coll Montserrate, Eva Vilafant CEE Mare de Déu del Mont

Gasull Planes, Ramón Lleida CEE Esperança

Categoria: telefonista / D1 (TEL-132)
Cognoms i nom: Martínez Gispert, Ana
Localitat: Barcelona
Centre: IES Escola del Treball

Categoria: auxiliar d’educació especial/D1 (AEE-133)

Cognoms i nom Localitat Centre
Alaiz Castillo, María José Sant Boi de Llobregat IES Marianao
Bernat Coll, Lourdes Taradell IES de Taradell
Charalampidou, Elissavet Cardedeu CEIP Germans Corbella
Cuello Peralta, Eva Esparreguera CEIP Pau Vila
Fernández Bermúdez, Raquel Palau-solità i
 Plegamans CEIP Josep Maria Folch i Torres
Folch Esteve, Montse Roquetes CEIP Mestre Marcel·lí Domingo
Galindo Avilés, Elisabeth Llinars del Vallès CEIP Salvador Sanromà
Galindo Castilla, Ingrid Ripollet CEIP Enric Tatché i Pol
Galindo Lozano, Luz María (R) Sabadell IES Joan Oliver
García Manzano, Mónica Salou CEIP Europa
Gisbert Barcons, Laia Vilafranca del Penedès CEIP Estalella i Graells
Gómez Navarro, Anna Sant Feliu de Guíxols CEIP L’Estació
Hernández Alcalà, Eva El Vendrell CEIP Pau Casals
Marín Maestro, Luis Miquel Reus CEIP Rubió i Ors
Martínez Navarro, Mónica Pineda de Mar CEIP Mediterrània
Masdeu Valverde, Montserrat Sant Fruitós de Bages CEIP Flama
Merino Martín, Esther M. Vilafranca del Penedès IES Milà i Fontanals
Muñoz Ramos, María Concepció Tarragona CEIP Mare de Déu del Miracle
Noguera Mañas, Naiara Salt IES Salvador Espriu
Torres Mateo, María Mercè L’Ametlla de Mar CEIP Sant Jordi
Zurita Drets, Emma Reus IES Gaudí

(R) : torn reserva persones que tenen reconeguda la condició legal de disminuïdes

(07.339.046)

*
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DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

RESOLUCIÓ
IUE/3704/2007, de 5 de desembre, de canvi de membres de la vocalia de la Comissió 
d’Equipaments Comercials.

L’article 26.1.c) del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 
18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials, estableix que la vocalia 
de la Comissió d’Equipaments Comercials està integrada, entre d’altres, per sis 
persones en representació de les entitats municipalistes.

D’acord amb el que preveu l’article 26.4 del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, i 
atesa les propostes de les entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis 
i Comarques i Federació de Municipis de Catalunya,

RESOLC:

Nomenar membres de la vocalia de la Comissió d’Equipaments Comercials, en 
representació de les entitats municipalistes, la senyora Àngels Ponsa i Roca, i els 
senyors Joaquim Felip i Gayolà, i Santiago Cayuela i Tomás en substitució dels se·
nyors Josep Palmarola i Nogué, Santiago Pallàs i Guasch, i Sergi Alegre i Calero.

DISpOSICIÓ FINaL

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 5 de desembre de 2007

JOSEp hUgUET I BIOSCa

Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

(07.339.128)

*



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.2007 53951

Càrrecs i personal

DEPARTAMENT
D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

ORDRE
ASC/463/2007, de 19 de novembre, per la qual es determina la composició de la 
Comissió de Subministraments del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Atès el que disposa l’article 12.3 del Decret 96/2001, de 20 de març, sobre or·
ganització i competències per a la contractació dels subministraments i dels seus 
serveis complementaris, relacionats o derivats dins l’Administració de la Generalitat 
i altres organismes públics;

Palesada la conveniència d’establir la composició de la Comissió de Subministra·
ments del Departament d’Acció Social i Ciutadania d’acord amb la nova estructura 
departamental;

De conformitat amb l’article 12.d) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or·
ganització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya,

ORDENO:

Article 1
Composició

1.1 La Comissió de Subministraments del Departament d’Acció Social i Ciu·
tadania està integrada pels membres següents:

Presidència: la persona titular de la Direcció de Serveis.
Vicepresidència: la persona titular de la Subdirecció General de Gestió Econò·

mica, Contractació i Equipaments, que assumirà la presidència en cas d’absència 
de l’anterior.

Vocalies:
Cap del Servei de Contractació i Patrimoni.
Cap del Servei de Gestió Econòmica.
Una persona en representació del Servei o Unitat afectat pels expedients o con·

tractes de subministraments.
Secretaria: cap de la Secció de Contractació del Servei de Contractació i Patri·

moni.
1.2 En cas d’absència, vacant o malaltia regiran les normes de substitució dels 

òrgans col·legiats que es recullen en el capítol VI del Títol I de la Llei 13/1989, de 
14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya.

1.3 La presidència de la Comissió pot decidir l’assistència a les reunions, amb 
veu però sense vot, del personal tècnic especialitzat necessari, quan la naturalesa 
de les contractacions a tractar ho aconselli o quan ho consideri oportú.

Article 2
Actuació com a Mesa de Contractació

quan la Comissió de Subministraments del Departament d’Acció Social i Ciu·
tadania actuï com a Mesa de Contractació, també ha de formar part de la Comissió 
una persona en representació de la Intervenció Delegada i una persona llicenciada 
en dret adscrita a l’Assessoria Jurídica del Departament.

DISpOSICIÓ DEROgaTòRIa

Queda derogada l’Ordre de 7 d’agost de 2000, per la qual es determina la 
composició de la Comissió de Subministraments del Departament de Benestar 
Social.
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DISpOSICIÓ FINaL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de novembre de 2007

CaRME CapDEVILa I paLaU

Consellera d’Acció Social i Ciutadania

(07.317.076)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.2007 53953

Càrrecs i personal

ORDRE
ASC/464/2007, de 19 de novembre, per la qual es determina la composició de la 
Mesa de Contractació del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Atès el que disposa l’article 81 del Text refós de la Llei de contractes de les ad·
ministracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
i l’article 79 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre;

De conformitat amb l’article 12.d) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or·
ganització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya,

ORDENO:

Article únic
1. La Mesa de Contractació del Departament d’Acció Social i Ciutadania assisteix 

l’òrgan de contractació d’aquest Departament, en els termes que preveu la normativa 
sobre contractes de les administracions públiques.

2. En el cas dels contractes als quals fa referència el Decret 96/2001, de 20 de 
març, sobre organització i competències per a la contractació dels subministra·
ments i dels seus serveis complementaris, relacionats o derivats dins l’àmbit de la 
Generalitat, actua com a Mesa de Contractació la Comissió de Subministraments 
del Departament.

En el cas de la resta de contractes, la Mesa de Contractació del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania està integrada pels membres següents:

Presidència: la persona titular de la Direcció de Serveis.
Vicepresidència: la persona titular de la Subdirecció General de Gestió Econò·

mica, Contractació i Equipaments, que assumirà la presidència en cas d’absència 
de l’anterior.

Vocalies:
Cap del Servei de Contractació i Patrimoni.
Cap del Servei de Gestió Econòmica.
Una persona en representació del Servei o Unitat afectat pel contracte.
Una persona llicenciada en dret adscrita a l’Assessoria Jurídica del Departa·

ment.
Una persona en representació de la Intervenció Delegada.
Secretaria: cap de la Secció de Contractació del Servei de Contractació i Patri·

moni.

DISpOSICIONS FINaLS

1. queda derogada la Resolució de 3 d’abril de 2000, per la qual es determina la 
composició de la Mesa de Contractació del Departament de Benestar Social.

2. Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de novembre de 2007

CaRME CapDEVILa I paLaU

Consellera d’Acció Social i Ciutadania

(07.317.083)
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ORDRE
ASC/465/2007, de 19 de novembre, per la qual es determina la composició de la 
Mesa de Contractació de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

Atès el que disposa l’article 81 del Text refós de la Llei de contractes de les ad·
ministracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
i l’article 79 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre;

De conformitat amb el capítol 9 del Decret 572/2006, de 19 de desembre, de 
reestructuració parcial del Departament d’Acció Social i Ciutadania;

D’acord amb l’article 12.d) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

ORDENO:

Article únic
La Mesa de Contractació de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials assis·

teix l’òrgan de contractació d’aquest Institut en els termes que preveu la normativa 
sobre contractes de les administracions públiques, i resta integrada pels membres 
següents:

Presidència: la persona titular de la Direcció de Serveis del Departament.
Vicepresidència: la persona titular de la Subdirecció General de Gestió de Re·

cursos de l’institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
Vocalies:
La persona titular de la Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació 

i Equipaments.
Cap del Servei de Gestió Econòmica.
Cap del Servei de Contractació i Patrimoni.
Cap de la Secció de Contractació del Servei de Contractació i Patrimoni.
Una persona en representació al Servei o a la Unitat que proposa el contracte.
Una persona llicenciada en dret adscrita a l’Assessoria Jurídica del Departa·

ment.
Una persona en representació de la Intervenció Delegada.
Secretaria: la persona responsable de la contractació d’obres i serveis del Servei 

de Contractació i Patrimoni del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

DISpOSICIONS FINaLS

1. queda derogada la Resolució de 14 d’agost de 2001, per la qual es determina 
la composició de la Mesa de Contractació de l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials.

2. Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de novembre de 2007

CaRME CapDEVILa I paLaU

Consellera d’Acció Social i Ciutadania

(07.317.088)

*
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UNIVERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

RESOLUCIÓ
de 26 de novembre de 2007, per la qual es fa pública l’oferta parcial d’ocupació 
del personal laboral d’administració i serveis per a l’any 2007.

L’article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 
disposa que les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que 
s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran ob·
jecte de l’Oferta d’ocupació pública; l’article 25.4 del Decret Legislatiu 1/1997, de 
31 d’octubre, de refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública, preveu l’aprovació successiva 
d’ofertes parcials d’ocupació pública dins el mateix exercici pressupostari;

Atès l’Acord de 14 de novembre del 2007 del Consell de Govern de la Universitat 
Pompeu Fabra, pel qual s’aprova l’oferta pública parcial d’ocupació per a l’any 2007, 
en exercici de la potestat que li atorga l’article 42 n) dels seus Estatuts;

Atès que hi ha 7 places vacants de personal laboral del grup I i 1 plaça vacant de 
personal laboral del grup III de la Universitat que es considera prioritari proveir 
amb nous efectius de personal;

Un cop informada la representació del personal d’administració i serveis;

En ús de les atribucions que em confereix l’article 52 dels Estatuts de la Universitat 
Pompeu Fabra aprovats pel Decret 209/2003, de 9 de setembre,

RESOLC:

Fer pública l’oferta parcial d’ocupació per a l’any 2007 de 7 places de personal 
laboral del grup I i 1 plaça de personal laboral del grup III.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat con·
tenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptadors des de 
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Les persones interessades també poden interposar potestativament un recurs de 
reposició davant el rector en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la 
publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
cas en el qual no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no 
s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs 
de reposició interposat.

Barcelona, 26 de novembre de 2007

JOSEp JOaN MORESO I MaTEOS

Rector

PG-201908 (07.344.116)
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UNIVERSITAT POMPEU FABRA

RESOLUCIÓ
de 4 de desembre de 2007, de convocatòria de concurs públic per a la provisió de 
places de personal acadèmic -Lector-, en règim de contractació laboral per al curs 
2007-2008 (convocatòria núm. 7/2007).

Atès el que disposen els articles 48 i 50 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, 
l’article 49 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya i els articles 
104 i 107 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra;

Atès l’Acord de la Comissió de professorat de 26 de novembre del 2007 pel qual 
s’aproven les bases i les places del concurs;

En ús de les atribucions que em confereix l’article 52 en relació amb la compe·
tència prevista a l’article 5d dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra aprovats 
pel Decret 209/2003, de 9 de setembre,

RESOLC:

Primer
Convocar concurs públic per a proveir la plaça que s’indica:
1 plaça de Professor Lector del Departament de Ciències Polítiques i Socials

Segon
Aprovar les places vacants així com els membres que formaran part de la Comissió 

de Selecció que s’especifiquen a la web de la Universitat Pompeu Fabra (www.upf.
edu/rrhh/acces/pdi.htm).

Tercer
Aprovar les bases del concurs que s’indiquen a la web abans esmentada.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones inte·
ressades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós 
administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la publi·
cació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les persones interessades també poden interposar potestativament un recurs de 
reposició davant el rector en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la 
publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
cas en el qual no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no 
s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs 
de reposició interposat.

Barcelona, 4 de desembre de 2007

JOSEp JOaN MORESO I MaTEOS

Rector

PG-201909 (07.344.117)
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UNIVERSITAT POMPEU FABRA

RESOLUCIÓ
de 4 de desembre del 2007, de convocatòria de concurs públic per a la provisió de 
places de personal acadèmic contractat -Catedràtic i Professor Agregat-, en règim 
de contractació laboral per al curs 2007-2008 (convocatòria núm. 6/2007).

Atès el que disposen els articles 48 i 52 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de de·
sembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, els 
articles 46 i 47 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya i els 
articles 104 i 107 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra;

Atès l’Acord de la Comissió de professorat de 26 de novembre del 2007, pel qual 
s’aproven les bases i les places del concurs;

En ús de les atribucions que em confereix l’article 52 en relació amb la compe·
tència prevista a l’article 5d dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra aprovats 
pel Decret 209/2003, de 9 de setembre,

RESOLC:

Primer
Convocar concurs públic per proveir 5 places de professor contractat perma·

nent:
1 plaça de Catedràtic contractat del Departament de Tecnologies de la Informació 

i de les Comunicacions (en constitució)
2 places de Professor Agregat del Departament d’Economia i Empresa
2 places de Professor Agregat del Departament de Traducció i Filologia

Segon
Aprovar la relació de places vacants així com els membres que formaran part 

de la Comissió de Selecció que s’especifiquen a la web de la Universitat Pompeu 
Fabra (www.upf.edu/rrhh/acces/pdi.htm).

Tercer
Aprovar les bases del concurs que s’indiquen a la web abans esmentada.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones inte·
ressades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós 
administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la publi·
cació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les persones interessades també poden interposar potestativament un recurs de 
reposició davant el rector en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la 
publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
cas en el qual no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no 
s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs 
de reposició interposat.

Barcelona, 4 de desembre de 2007

JOSEp JOaN MORESO I MaTEOS

Rector

PG-201913 (07.344.120)
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UNIVERSITAT DE GIRONA

RESOLUCIÓ
de 4 de desembre de 2007, per la qual es convoquen a concurs diverses places de 
professorat laboral permanent en el marc del Pla Serra i Húnter.

Vist el que disposa, en matèria de selecció i contractació del professorat laboral 
permanent la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’universitats, modificada per 
la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (BOE del 13) la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d’universitats de Catalunya, així com el Decret 200/2003, de 26 d’agost, pel qual 
s’aproven els Estatuts de la UdG.

Vist el conveni marc entre el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de 
la Informació, les Universitats públiques i l’Agència per a la qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya per al desenv. del Pla Jaume Serra i Húnter de professorat 
contractat permanent i el conveni específic de 17 d’octubre de 2007.

En ús de les competències que tinc atribuïdes per l’art. 97.1 dels Estatuts de la 
UdG

RESOLC :

Primer.- Convocar els concursos públics per a la provisió de les places de pro·
fessorat laboral permanent relacionades en l’annex 2 d’aquesta Resolució, segons 
acord del Consell de Govern en sessió 10/07, de 29 de novembre de 2007.

Segon.- Aprovar les bases que regulen aquests concursos i que es relacionen en 
l’annex 1 d’aquesta convocatòria.

Tercer.· Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria i els seus annexos al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis del Servei de Recursos 
Humans de la UdG, així com a l’adreça web següent:
http://www.udg.edu/treballa/Ofertesdetreball/PersonalAcademic/Convocatori·
adeplacesdeprofessoratcontractat/tabid/6661/Default.aspx

Girona, 4 de desembre de 2007

aNa MaRIa gELI DE CIURaNa

Rectora

Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa, independentment 
de la seva immediata executivitat, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, podeu 
interposar, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la seva publicació, recurs 
contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de Girona. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu oportú.

Tanmateix, les persones interposades poden optar per interposar recurs de 
reposició, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de publica·
ció, davant el mateix òrgan que ha dictat la Resolució. En aquest cas, no es podrà 
interposar el recurs contenciós administratiu mentrestant no recaigui resolució 
expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb allò que disposen els 
arts. 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/1999, de 13 de gener.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.2007 53959

Càrrecs i personal

aNNEx I

Bases de la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de profes-
sorat laboral permanent a la UdG.

1.- Normes generals
1. Aquests concursos es regiran pel que disposa la Secció primera, Capítol 

primer, del Títol novè de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’uni·
versitats (LOU) modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (BOE 
del 13), així com els articles 44, 45, 46 i 47 de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya, i l’art. 156 del Decret 200/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aprova els 
Estatuts de la UdG.

2. Alhora, és d’aplicació a aquests concursos el procediment de selecció del 
professorat laboral permanent que es troba regulat a l’Acord de Consell de Govern 
adoptat en sessió 5/05 del Consell de Govern de 26 de maig de 2005, pel qual 
s’aprova el reglament per a la selecció del professorat laboral permanent i temporal 
a la Universitat de Girona (UdG), i modificat en determinats preceptes relatius a 
l’acreditació de la llengua pròpia i altres llengües oficials, per acord del Consell de 
Govern en la sessió núm. 5/06, de 25 de maig de 2006.

2.· Places objecte de concurs i comissions de selecció
1. Aquesta convocatòria afecta les places que es detallen a l’annex 2 d’aquesta 

resolució.
2. Pel que respecta a l’esmentat annex, en relació a les activitats acadèmiques 

que s’hi enumeren i que afecten cadascuna de les places convocades, l’existència 
d’aquestes especificacions en cap cas suposarà per a qui obtingui la plaça un dret de 
vinculació exclusiva a aquesta activitat, ni limitarà la competència de la Universitat 
per assignar·li d’altres obligacions acadèmiques.

3. El procediment per a la provisió de cadascuna de les places serà de concurs, 
amb un procés propi i un òrgan de selecció expressament determinat per a cadascuna 
de les places que cal proveir, la composició del qual es detalla, respecte a cadascuna 
de les places subjecte a concurs, en el mateix annex 2.

3.· Requisits per poder participar en els concursos
1. Per poder accedir als processos selectius de professorat laboral permanent, 

i, per tant, tenir dret a presentar·se en aquesta convocatòria, les persones interes·
sades han de poder acreditar i complir tots i cadascun dels requisits següents que 
s’expliciten tot seguit:

a) Amb caràcter general:
1. Haver complert setze anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació 

forçosa.
2. Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a exercir les funcions 

escaients.
3. No estar separat, per causa d’expedient disciplinari, del servei de qualsevol 

de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de 
les funcions públiques.

4. Complir els requisits de nacionalitat establerts per la legislació vigent per tal 
que sigui possible la contractació laboral escaient.

b) A més a més, i respecte cadascuna de les places i atenent la categoria con·
tractual fixada:

1. Per als processos selectius a places de professorat agregat, els establerts a l’art. 
47 de la LUC i que s’expliciten en l’annex 1, apartat a), d’aquesta convocatòria.

2. Aquests requisits s’han de complir el darrer dia de termini de presentació de 
les sol·licituds per poder participar en aquesta convocatòria selectiva, en relació a la 
plaça que hom vulgui proveir, i s’han de poder acreditar fefaentment en qualsevol 
moment del procés selectiu que els òrgans competents estableixin. En aquest sentit, 
s’entendrà per òrgans competents a aquest efecte: la Comissió de selecció, la rectora 
i el Servei de Recursos Humans
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4.· Acreditació dels coneixements lingüístics
1. Les persones que vulguin presentar-se a aquesta convocatòria en relació a alguna 

de les places que és objecte de provisió hauran d’acreditar el coneixement suficient 
de la llengua pròpia i oficial de la universitat en algun dels moments següents:

a) Prèviament al procés selectiu per a esdevenir professorat contractat de la Uni·
versitat. En aquest cas, l’acreditació s’ha de realitzar en el moment de presentació 
de sol·licituds, adjuntant a la mateixa els documents que demostrin fefaentment el 
coneixement suficient de les llengües, essent aquets documents els relacionats al 
numeral tercer d’aquest article.

b) Un cop Un cop realitzat el procés selectiu. Pel cas que la persona contractada 
no hagi acreditat el coneixement suficient de les llengües oficials, d’acord amb allò 
estipulat a l’apartat anterior, aquesta haurà de participar activament en els cursos de 
formació que la Universitat programi o homologui a tals efectes. Superat el curs o 
cursos, es considerarà acreditat el nivell de coneixement suficient exigit al numeral 
primer d’aquest article. En cas contrari, si el professor afectat no superés els cursos 
esmentats haurà de prosseguir amb la seva formació, en tant no assoleixi el nivell de 
coneixement suficient de la llengua. L’anterior es considerarà com a una obligació 
més de caràcter essencial que el professorat contractat haurà de complir.

2. L’acreditació fefaent del coneixement suficient de la llengua pròpia i oficial 
implica disposar d’alguna de les certificacions següents respecte cadascuna de les 
llengües:

a) Llengua catalana:
1. qualsevol dels certificats equivalent al de suficiència en llengua catalana de 

la Secretaria de Política Lingüística que estableix I’article 5 del Decret 152/2001, 
de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

2. qualsevol dels títols, diplomes i certificats que es consideren equivalents als 
certificats de suficiència en llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística, 
que s’indiquen a I’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i 
certificats de llengua catalana.

3. El certificat de suficiència en llengua catalana per al personal docent i inves·
tigador expedit per la Universitat de Girona.

b) Llengua castellana. Per als aspirants que no puguin acreditar la condició de 
nacionals d’un Estat en què la llengua espanyola sigui oficial:

1. Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera expedit per l’Instituto Cer·
vantes (nivell intermedi).

2. Certificat de superació del nivell intermedi de llengua espanyola expedit per 
la Universitat de Girona o equivalent.

5.· Característiques de les sol·licituds, documents que cal adjuntar-hi, i lloc de 
presentació

1. Per poder participar en aquesta convocatòria, i en el procés selectiu per a 
qualsevol de les places que és objecte de concurs, la persona interessada haurà de 
presentar la sol·licitud formalitzada segons model corresponent, a les oficines de 
registre de la Universitat de Girona o a qualsevol dels llocs que a aquests efectes 
estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i el procediment administratiu comú.

2. Juntament amb la sol·licitud, la persona interessada ha de presentar la docu·
mentació que s’indica a l’apartat b del annexos per a la categoria corresponent de 
la plaça que hom vulgui proveir.

3. Cal presentar una sol·licitud i la documentació per a cadascuna de les places 
a què hom vulgui concursar.

4. Per participar en aquesta convocatòria cal acreditar el pagament de la taxa 
de 50,63 euros, establerta a la normativa de Pressupostos de l’any 2007 de la 
UdG i d’acord amb la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya. El pagament d’aquesta taxa s’acredita una única ve·
gada, independentment del nombre de places a què hom es presenti en aquesta 
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convocatòria. S’haurà d’adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia del resguard del gir 
o de l’ingrés a la Caixa de Girona c.c 2030 0105 61 3110001369 compte restringit 
ingrés Servei de Recursos Humans. S’exclouran tots aquells aspirants que no 
hagin abonat la quantitat abans citada dins el termini habilitat per a la presentació 
de sol·licituds, sense concedir cap termini addicional pel seu abonament. Quan 
el pagament es faci per gir postal o telegràfic, aquest s’ha d’adreçar al Servei de 
Recursos Humans d’aquesta Universitat fent constar en el talonari destinat a l’es·
mentat organisme les dades següents: nom i cognoms de la persona interessada 
i la plaça a la qual concursa.

6.· Termini màxim de presentació de les sol·licituds i els documents adjunts:
El termini per a la presentació de les sol·licituds és des del dia 7 de gener de 2008 

al 18 de gener de 2008 ambdós inclosos.

7.· Llista d’admesos i d’exclosos al procés selectiu
1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de selecció, 

a través del Servei de Recursos Humans, publicarà, al tauler d’anuncis del Servei 
de Recursos Humans i a l’adreça web especificada en la part dispositiva 3 de la 
Resolució d’aquesta convocatòria, la llista provisional d’admesos i exclosos, amb 
indicació de la causa d’exclusió.

2. Les persones interessades podran presentar al·legacions contra aquesta llista 
en el termini màxim de 5 dies naturals a partir de la data de publicació de la llista 
provisional d’admesos i exclosos.

3. Analitzades les al·legacions presentades, la Comissió de selecció procedirà 
a publicar la llista definitiva d’admesos i exclosos en el tauler d’anuncis del Servei 
de Recursos Humans i a l’adreça web indicada anteriorment.

8.· Organització i funcionament de la Comissió de selecció
1. La Comissió de selecció és l’òrgan competent per fixar els criteris que han de 

regir el procés selectiu, impulsar el procediment, determinar les proves i realitzar·
ne l’avaluació per tal d’elevar la proposta de contractació en relació a la plaça que 
és objecte de provisió.

2. Els procediments de recusació dels vocals de la Comissió seran resolts per la 
rectora. En aquest sentit, l’aspirant que vulgui presentar incident de recusació ho 
haurà de fer per escrit adreçat a la Rectora, i en el termini previ a l’inici del procés 
selectiu.

3. En l’acte de constitució, la Comissió fixarà els criteris per a la valoració dels 
mèrits i capacitat en el procés selectiu, atenent els aspectes establerts en l’apartat 
c) dels annexos 3, 4, 5, d’acord amb la categoria de professorat laboral que sigui 
objecte de concurs.

La Comissió haurà de fer públics, en el tauler d’anuncis del Servei de Recursos 
Humans i l’adreça web indicada a la part dispositiva 3 d’aquesta Resolució, de 
manera immediata, els esmentats criteris, als efectes d’informar·ne degudament 
els aspirants.

4. Perquè la Comissió pugui actuar vàlidament, serà necessària la participació, 
en les seves sessions, de com a mínim tres dels seus membres.

5. Si una vegada començat el procés de valoració, la Comissió quedés amb menys 
de tres membres, s’anul·laran les actuacions i es procedirà al nomenament d’una 
nova Comissió, en la qual no es podran incloure cap dels membres que haguessin 
cessat en la seva condició de vocals de l’anterior Comissió.

6. Els membres de la Comissió que estiguessin absents en alguna de les proves 
corresponents a algun dels candidats cessaran en qualitat de membres de la Co·
missió, sense perjudici de les responsabilitats en què incorrin.

7. La Comissió de selecció adopta els seus acords per majoria absoluta. Per a 
la valoració de les diferents fases del procés selectiu, els membres de la Comissió 
han d’emetre informe raonat sobre el sentit de la seva votació i no n’és possible 
l’abstenció.
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8. Les deliberacions de la Comissió tenen caràcter secret tot i que, una vegada 
finalitzat el procediment, els actes administratius i informes emesos són públics i 
accessibles per a les persones interessades en el procediment d’acord amb el que 
estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

9.· Procés selectiu
1. En el procés selectiu de professorat laboral permanent a la UdG es garanteixen, 

en tot moment, la igualtat d’oportunitats dels candidats i el respecte als principis 
de mèrit i capacitat.

2. L’avaluació dels mèrits i capacitats dels aspirants es realitza atenent els cri·
teris generals de valoració que s’especifiquen en l’apartat c) del annex 3 d’aquesta 
convocatòria i els que en cada cas acordi i faci públics la Comissió de selecció 
corresponent a cadascuna de les places convocades.

3. El procés selectiu i de valoració de cada categoria docent s’expliciten en l’apartat 
d) de l’annex 3 d’aquesta convocatòria.

4. Durant el procés selectiu i per cada fase que calgui avaluar, els vocals de la 
Comissió elaboren un informe de valoració, del qual en resta constància en l’ex·
pedient.

5. Durant el procés selectiu, la Comissió pot demanar les acreditacions fefaents, 
així com l’ampliació de dades, respecte de qualsevol dels aspectes i documents que 
siguin necessaris per a la valoració dels aspirants.

6. En finalitzar el procés selectiu, la Comissió emet la proposta de contractació, 
amb la indicació de l’aspirant que ha obtingut la millor valoració d’acord amb els 
criteris de mèrit i capacitat determinats, i en relació a la plaça que és objecte de 
provisió.

Aquesta proposta és publicada al tauler d’anuncis i a l’adreça web indicats en la 
part dispositiva tercera de la Resolució d’aquesta convocatòria.

7. La Comissió de selecció no pot proposar la contractació de més aspirants que el 
nombre de places que hagin estat convocades. Tanmateix, si la valoració dels candidats 
és meritòria, pot establir un ordre de prioritats per si escau la contractació en règim 
d’interinatge en la plaça objecte de concurs o en alguna d’idèntica naturalesa.

8. La Comissió de selecció pot declarar desert el concurs, en els casos que 
consideri que els aspirants que han participat en el procés selectiu no assoleixen el 
nivell de mèrit i capacitat exigible.

9. La Comissió ha de resoldre el concurs en un termini màxim d’un mes a partir 
del dia següent a la data de publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos 
expressament fixada pel Servei de Recursos Humans.

10.- Contractació
1. La proposta de contractació de la Comissió de selecció serà tramesa a la rectora 

perquè dicti la Resolució del concurs, contra la qual es podran interposar els recursos 
que escaiguin. La proposta de contractació de la Comissió vincula la rectora.

2. Dictada la Resolució de la rectora, el Servei de Recursos Humans procedirà 
a la contractació de la persona proposada.

3. Als efectes indicats en el punt anterior, la persona proposada haurà de presentar 
la documentació requerida pel Servei de Recursos Humans i necessària per a la 
contractació en el termini màxim de vuit dies naturals des de la data de publicació 
de la Resolució de la rectora, expressament informada.

4. En cas que la persona proposada no presenti la documentació indicada, o 
renunciï a la contractació, decaurà en el seu dret, i no podrà formalitzar el contracte 
de treball amb la Universitat de Girona.

5. Perquè sigui possible la contractació, la persona proposada haurà d’acreditar que 
no incorre en els supòsits d’incompatibilitat establerts per la normativa vigent.

6. Perquè sigui possible la contractació, la persona proposada haurà de complir 
els requisits establerts pels organismes competents en matèria laboral i de seguretat 
social als efectes de gestionar les altes en els registres i sistemes de protecció social 
previstos normativament.
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11.- Durada del contracte
1. La durada del contracte és la que s’especifica, en cada cas, a l’annex 2 d’aquesta 

convocatòria en relació a les places que són objecte de provisió.

aNNEx 3

PROFESSORAT CONTRACTAT AGREGAT

a) Requisits específics per accedir al procés selectiu
1. Estar en possessió del títol de doctor
2. Acreditar, almenys, tres anys d’activitat docent i de recerca, o prioritàriament 

de recerca postdoctoral
3. Acreditar dos anys d’activitat docent o investigadora, predoctoral o postdoctoral, 

o de transferència de tecnologia o de coneixements, en situació de desvinculació 
acadèmica de la universitat convocant. Aquest requisit es considera acomplert si 
els estudis de doctorat han estat cursats íntegrament en una altra universitat, la qual 
ha expedit el títol de doctor.

La desvinculació acadèmica de la universitat convocant durant dos anys no és 
aplicable:

- A les persones que en el moment de l’entrada en vigor de la LOU tenien contracte 
d’ajudant o de professor/a associat.

- Al professorat dels cossos docents i als investigadors que ho eren a l’entrada 
en vigor de la LOU.

4. Disposar de l’avaluació favorable de la corresponent Agència d’avaluació i 
acreditació per a ser contractat com a professor agregat.

b) Documentació que cal presentar:
1. Sol·licitud degudament complimentada
2. Fotocòpia DNI o passaport
3. Fotocòpia compulsada del títol exigit a la convocatòria
4. Fotocòpia compulsada de l’avaluació favorable de la corresponent agència 

d’avaluació i acreditació per a ser contractat com a professor agregat
5. Document acreditatiu del coneixement suficient de la llengua pròpia i oficial 

de la universitat de Girona
6. Document acreditatiu del pagament del drets (en cas de presentar-se a més 

d’una plaça, només s’ha d’efectuar un pagament)

c) Criteris per a la valoració del procés selectiu
1. Historial acadèmic, amb especial èmfasi als mèrits de recerca
2. Historial professional
3. Adequació del projecte acadèmic a les necessitats explicitades a la convoca·

tòria
4. Exposició oral de la primera prova i aspectes debatuts amb la Comissió
5. Coneixements i capacitats docents i de recerca posades de manifest en la 

segona i tercera prova del concurs
6. Altres mèrits que la Comissió pugui considerar i que haurà de fer explícits i 

públics abans de l’inici del procés de selecció i valoració

d) Procés de selecció i de valoració
Totes les proves són públiques i tenen caràcter eliminatori. Després de cada pro·

va, cada membre de la Comissió fa un informe de valoració de cada candidat a la 
prova i es procedeix a fer la votació. La Comissió fa públic el resultat de la votació 
i passen a la següent prova els candidats que tinguin un mínim de 3 vots favorables. 
Amb la publicació del resultat de cada prova, s’indicarà el lloc i moment d’inici de 
la següent prova.

Les fases del procés són les següents:
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I. Acte de presentació: la Comissió convoca, amb dos dies d’antelació, les perso·
nes concursants a l’acte de presentació, que és públic, i en el qual els concursants 
han de lliurar:

a) Historial acadèmic i professional amb els documents acreditatius correspo·
nents.

b) Projecte acadèmic relatiu a la plaça. El projecte inclou un pla d’actuació que el 
candidat es proposa desenvolupar pel que fa a la recerca, i un pla d’actuació docent 
relatiu a l’àmbit de coneixement, que inclogui com a mínim el programa d’una 
assignatura troncal i/o obligatòria a què fa referència la convocatòria.

En aquest acte la Comissió realitza el sorteig per determinar l’ordre d’actuació 
dels candidats, i fixa el lloc, data i hora de la primera prova, que podrà ser el mateix 
dia que l’acte de presentació.

II. Primera prova: consisteix en l’exposició oral de l’historial acadèmic i pro·
fessional, argumentant l’adequació al perfil proposat, i l’exposició del projecte 
acadèmic, durant un temps màxim de 90 minuts. Seguidament es realitza un debat 
de la Comissió amb la persona concursant sobre aquells aspectes, durant un temps 
màxim de 120 minuts.

III. Segona prova: consisteix en l’exposició d’una lliçó o tema elegit pel con·
cursant, que tingui relació amb les activitats docents de la plaça, durant un temps 
màxim de 60 minuts, seguida d’un debat amb la Comissió durant un temps màxim 
de 120 minuts.

IV. Tercera prova: consisteix en l’exposició d’un treball de recerca propi elegit 
per la persona concursant durant un temps màxim de 90 minuts, seguida d’un 
debat amb la Comissió, durant un temps màxim de 120 minuts. Prèviament, cada 
concursant donarà a la Comissió un resum escrit d’aquest treball, amb indicació 
de les fonts corresponents.

V. Proposta de provisió: la Comissió emet, pel sistema de votació, la proposta 
de provisió. Es procedirà a la provisió de la plaça o places quan hi hagi concursant 
amb un mínim de tres vots.

e) Retribucions
Les retribucions que figuraran en el contracte subscrit per a l’any 2008 seran les 

contingudes en l’annex del pressupost corresponent al personal acadèmic laboral de 
l’exercici 2007, i corresponents a la categoria de professor Agregat, per un import 
brut íntegre anual de 34.387,23 euros, amb els increments que vinguin determinats 
per la normativa vigent o els convenis que siguin d’aplicació.

PG-201893 (07.344.096)
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UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

RESOLUCIÓ
de 27 de novembre de 2007, de proves selectives per a l’ingrés a l’escala auxiliar 
administrativa (codi FC07D510).

De conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’Universitats; 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, i les seves modificacions posteriors; el Decret 202/2003, 
de 26 d’agost, pel qual s’aprova l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i l’acord 
de la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de Govern d’aquesta 
Universitat de data 21 de novembre de 2007.

En ús de les atribucions que em són conferides per l’Estatut de la Universitat 
Rovira i Virgili,

RESOLC:

Convocar proves selectives per a l’ingrés a l’escala auxiliar administrativa de la 
Universitat Rovira i Virgili d’1 plaça, pel sistema de promoció interna.

El concurs·oposició es realitzarà amb subjecció a les bases que consten a l’annex 
d’aquesta convocatòria, que estan exposades en el tauler d’anuncis del Servei de 
Recursos Humans i Organització, així com al web de la Universitat.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, independentment 
de la seva immediata executivitat, es pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant el jutjat contenciós administratiu de Tarragona. El recurs es podrà inter·
posar en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació de 
la resolució al Boletín Oficial del Estado. També es pot interposar qualsevol altre 
recurs que es consideri pertinent.

No obstant això, els interessats podran optar per interposar contra aquesta Reso·
lució un recurs de reposició, en termini d’un mes comptador des de l’endemà de la 
publicació de la resolució, davant el mateix òrgan que l’ha dictada. En aquest cas, no 
es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no recaigui resolució 
expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb allò que disposen els 
articles 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.

Tarragona, 27 de novembre de 2007

FRaNCESC xaVIER gRaU VIDaL

Rector

PG-201855 (07.344.086)
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UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

RESOLUCIÓ
de 27 de novembre de 2007, de proves selectives per a l’ingrés a l’escala adminis-
trativa (codi FC07C509).

De conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’Universitats; 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, i les seves modificacions posteriors; el Decret 202/2003, 
de 26 d’agost, pel qual s’aprova l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i l’acord 
de la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de Govern d’aquesta 
Universitat de data 21 de novembre de 2007.

En ús de les atribucions que em són conferides per l’Estatut de la Universitat 
Rovira i Virgili,

RESOLC:

Convocar proves selectives per a l’ingrés a l’escala administrativa de la Universitat 
Rovira i Virgili de 10 places, pel sistema de torn lliure.

El concurs·oposició es realitzarà amb subjecció a les bases que consten a l’annex 
d’aquesta convocatòria, que estan exposades en el tauler d’anuncis del Servei de 
Recursos Humans i Organització, així com al web de la Universitat.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, independentment 
de la seva immediata executivitat, es pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant el jutjat contenciós administratiu de Tarragona. El recurs es podrà inter·
posar en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació de 
la resolució al Boletín Oficial del Estado. També es pot interposar qualsevol altre 
recurs que es consideri pertinent.

No obstant això, els interessats podran optar per interposar contra aquesta Reso·
lució un recurs de reposició, en termini d’un mes comptador des de l’endemà de la 
publicació de la resolució, davant el mateix òrgan que l’ha dictada. En aquest cas, no 
es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no recaigui resolució 
expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb allò que disposen els 
articles 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.

Tarragona, 27 de novembre de 2007

FRaNCESC xaVIER gRaU VIDaL

Rector

PG-201856 (07.344.087)
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UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

RESOLUCIÓ
de 27 de novembre de 2007, de proves selectives per a l’ingrés a l’escala de gestió 
(codi FC07B508).

De conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’Universitats; 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, i les seves modificacions posteriors; el Decret 202/2003, 
de 26 d’agost, pel qual s’aprova l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i l’acord 
de la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de Govern d’aquesta 
Universitat de data 21 de novembre de 2007.

En ús de les atribucions que em són conferides per l’Estatut de la Universitat 
Rovira i Virgili,

RESOLC:

Convocar proves selectives per a l’ingrés a l’escala de gestió de la Universitat 
Rovira i Virgili, de la plaça PF000304, de Tècnic/a de gestió administrativa del 
Doctorat, del Servei de Gestió Acadèmica, pel sistema de promoció interna. Con·
vocatòria FC07B508.

El concurs·oposició es realitzarà amb subjecció a les bases que consten a l’annex 
d’aquesta convocatòria, que estan exposades en el tauler d’anuncis del Servei de 
Recursos Humans i Organització, així com al web de la Universitat.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, independentment 
de la seva immediata executivitat, es pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant el jutjat contenciós administratiu de Tarragona. El recurs es podrà inter·
posar en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació de 
la resolució al Boletín Oficial del Estado. També es pot interposar qualsevol altre 
recurs que es consideri pertinent.

No obstant això, els interessats podran optar per interposar contra aquesta Reso·
lució un recurs de reposició, en termini d’un mes comptador des de l’endemà de la 
publicació de la resolució, davant el mateix òrgan que l’ha dictada. En aquest cas, no 
es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no recaigui resolució 
expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb allò que disposen els 
articles 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.

Tarragona, 27 de novembre de 2007

FRaNCESC xaVIER gRaU VIDaL

Rector

PG-201857 (07.344.088)
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UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

RESOLUCIÓ
de 27 de novembre de 2007, de proves selectives per a l’ingrés a l’escala auxiliar 
de serveis (codi FC07E511).

De conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’Universitats; 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, i les seves modificacions posteriors; el Decret 202/2003, 
de 26 d’agost, pel qual s’aprova l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i l’acord 
de la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de Govern d’aquesta 
Universitat de data 21 de novembre de 2007.

En ús de les atribucions que em són conferides per l’Estatut de la Universitat 
Rovira i Virgili,

RESOLC:

Convocar proves selectives per a l’ingrés a l’escala auxiliar de serveis de la Uni·
versitat Rovira i Virgili de 4 places, pel sistema de torn lliure.

El concurs·oposició es realitzarà amb subjecció a les bases que consten a l’annex 
d’aquesta convocatòria, que estan exposades en el tauler d’anuncis del Servei de 
Recursos Humans i Organització, així com al web de la Universitat.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, independentment 
de la seva immediata executivitat, es pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant el jutjat contenciós administratiu de Tarragona. El recurs es podrà inter·
posar en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació de 
la resolució al Boletín Oficial del Estado. També es pot interposar qualsevol altre 
recurs que es consideri pertinent.

No obstant això, els interessats podran optar per interposar contra aquesta Reso·
lució un recurs de reposició, en termini d’un mes comptador des de l’endemà de la 
publicació de la resolució, davant el mateix òrgan que l’ha dictada. En aquest cas, no 
es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no recaigui resolució 
expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb allò que disposen els 
articles 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.

Tarragona, 27 de novembre de 2007

FRaNCESC xaVIER gRaU VIDaL

Rector

PG-201854 (07.344.085)

*
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DEPARTAMENT
DE LA VICEPRESIDÈNCIA

EDICTE
de 3 de desembre de 2007, mitjançant el qual se sotmet a informació pública la 
proposta d’Ordre de creació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal 
existents a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

El Departament de la Vicepresidència està tramitant l’elaboració de la Proposta 
d’ordre de creació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal existents a 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, entitat de dret públic de la 
Generalitat de Catalunya.

Amb la finalitat de donar participació als ciutadans en el procés d’elaboració de la 
proposta d’Ordre esmentada, aquesta se sotmet a informació pública, d’acord amb el 
que disposen l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, pro·
cediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i l’article 
86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, durant el termini de 20 dies hàbils 
comptats des de l’endemà de la data de publicació d’aquest Edicte al DOGC.

La proposta d’Ordre es pot examinar, en hores d’oficina, a l’Assessoria Jurídica 
del Departament de la Vicepresidència, carrer del Bisbe, 8 (Casa dels Canonges), 
08002 Barcelona, per tal que els interessats el puguin examinar i formular-hi les 
al·legacions que es considerin oportunes.

Barcelona, 3 de desembre de 2007

RaFEL NIUBò I BaqUé

Secretari general

(07.337.111)

CONCURSOS I ANUNCIS
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INSTITUT NACIONAL D’EDUCACIÓ FÍSICA
DE CATALUNYA

ANUNCI
per a la licitació d’un contracte de consultoria i assistència.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme que tramita l’expedient: Institut Nacional d’Educació Física de 

Catalunya (INEFC).
b) Dependència que tramita l’expedient: Secció de Règim Econòmic.
c) Adreça: Av. de l’Estadi, 12-22, 08038 Barcelona.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: consultoria i assistència.
b) Descripció de l’objecte: consultoria i assistència per a la realització d’una 

investigació sobre la situació dels clubs esportius a Catalunya.
c) Número d’expedient: 6/2007.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Pressupost màxim de licitació: 88.000,00 euros, IVA inclòs repartit en dos exer·

cicis pressupostaris:
Any 2008: 35.200,00 euros, IVA inclòs.
Any 2009: 52.800,00 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
a) Provisional: dispensada per l’òrgan de contractació d’acord amb l’article 35.1 

del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

b) Definitiva: dispensada per l’òrgan de contractació d’acord amb l’article 37 del 
Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

—6 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: INEFC, Centre de Barcelona, secció de règim econòmic (caixa)
b) Domicili: Av. de l’Estadi, 12-22.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08038
d) Telèfon: 93/425.54.45
e) Fax: 93/426.15.89
f) En la nostra pàgina Web: http//www.inefc.net/empreses/licitacions.htm
g) Data límit d’informació i d’obtenció de la documentació : durant tot el període 

de prestació de proposicions.

—7 Requisits del licitador
Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica 

d’acord amb el que disposen els articles 16 i 19 del Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 
de juny.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: a les 14:00 hores del 15è. dia natural a comptar a 

partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al DOGC ( si el termini finalitzés 
en dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà prorrogat fins el dia hàbil següent).

b) Documentació que cal presentar: la que s’especifica en la clàusula vuitena del 
Plec de clàusules administratives particulars.
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c) Lloc de presentació: INEFC, Centre de Barcelona (Registre), Av. de l’Estadi, 
12-22, 08038 Barcelona, de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres.

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: durant 
tot el període de licitació.

—9 Obertura de les ofertes
El dia i l’hora de celebració de l’acte públic d’obertura de les ofertes econòmiques 

es comunicarà posteriorment per fax a les empreses licitadores.

—10 Despeses del present anunci: són a càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 29 de novembre de 2007

aNDREU CaMpS I pOVILL

Director

PG-201540 (07.344.033)
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INSTITUT NACIONAL D’EDUCACIÓ FÍSICA
DE CATALUNYA

ANUNCI
per a la licitació d’un contracte de serveis.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme que tramita l’expedient: Institut Nacional d’Educació Física de 

Catalunya (INEFC).
b) Dependència que tramita l’expedient: Secció de Règim Econòmic.
c) Adreça: Av. de l’Estadi, 12-22, 08038 Barcelona.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: serveis.
b) Descripció de l’objecte: serveis de manteniment integral de les instal.lacions 

de l’edifici i dependències de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 
centre de Barcelona.

c) Número d’expedient:5/2007.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Pressupost màxim de licitació: 440.000,00 euros, IVA inclòs repartit en dos 

exercicis pressupostaris:
Any 2008: 215.000,00 euros, IVA inclòs.
Any 2009: 225.000,00 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
a) Provisional: 2% del pressupost de licitació.
b) Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: INEFC, Centre de Barcelona, secció de règim econòmic (caixa)
b) Domicili: Av. de l’Estadi, 12-22.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08038
d) Telèfon: 93/425.54.45
e) Fax: 93/426.15.89
f) En la nostra pàgina Web: http//www.inefc.net/empreses/licitacions.htm
g) Data límit d’informació i d’obtenció de la documentació : durant tot el període 

de prestació de proposicions.

—7 Requisits del licitador
Classificació empresarial:
Grup O, Subgrup 1, Categoria A
Grup P, Subgrup 1, Categoria A
Grup P, Subgrup 2, Categoria A
Grup P, Subgrup 3, Categoria A

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 18 de gener de 2008 a les 14:00 hores.
b) Documentació que cal presentar: la que s’especifica en la clàusula novena del 

Plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: INEFC, Centre de Barcelona (Registre), Av. de l’Estadi, 

12-22, 08038 Barcelona, de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: durant 

tot el període de licitació.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.2007 53973

Concursos i anuncis

—9 Obertura de les ofertes
El dia i l’hora de celebració de l’acte públic d’obertura de les ofertes econòmiques 

es comunicarà posteriorment per fax a les empreses licitadores.

—10 Despeses del present anunci: són a càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 29 de novembre de 2007

aNDREU CaMpS I pOVILL

Director

PG-201541 (07.344.034)

*
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DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes.

El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació obre la convo·
catòria per a la licitació dels contractes següents:

Licitació 1 (exp. núm. 72/2008)
a) Objecte del contracte: servei de manteniment del sistema de seguretat de la 

seu del cos de Mossos d’Esquadra a Sabadell i dels sistemes de control d’accessos 
a la seu de la Direcció General de Policia a Travessera de les Corts de Barcelona.

b) Pressupost de licitació: 81.500 euros IVA inclòs.
c) Termini d’execució del contracte: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2008
d) Requisits específics dels contractistes: acreditar la solvència econòmica, fi·

nancera i tècnica amb la documentació que estableix l’annex 2 del plec de clàusules 
administratives particulars corresponent.

Licitació 2 (exp. núm. 81/2008)
a) Objecte del contracte: treball de camp de l’Enquesta de Seguretat Pública de 

Catalunya, edició del 2008.
b) Pressupost de licitació: 210.000 euros, IVA inclòs.
c) Termini d’execució del contracte: del 8 de gener fins al 14 de juny de 2008.
d) Requisits específics dels contractistes: classificació empresarial: grup L, 

subgrup 3, categoria c).

—1.a) Entitat adjudicadora: Departament d’Interior, Relacions Institucions i 
Participació, c/ Diputació, 355, 08009 Barcelona. Telèfon: 93 551 20 00.

b) Dependència que tramita els expedients: Servei de Contractacions i Patri·
moni.

—2.a) Tramitació: anticipada.
b) Procediment: obert
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—3.a) Obtenció d’informació i documentació: a l’adreça esmentada a l’apartart 
1, i a la pàgina web: http: / www.gencat.net/interior/departament/licitacions/inte·
rior/inde x.htm.

b) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a la data límit de pre·
sentació d’ofertes.

—4 Variants o alternatives: no s’admeten.

—5 Garantia provisional: no d’acord amb l’article 35 del TRLCAP.

—6.a) Data límit de presentació d’ofertes: fins a les 12 hores del quinzè dia na·
tural comptat a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al DOGC. Si 
aquest termini finalitza en dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà prorrogat fins 
al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: la requerida en la clàusula onzena del plec de 
clàusules administratives particulars corresponent.

c) Lloc de presentació: a l’adreça esmentada en l’apartat 1, planta baixa, Registre 
general.

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres 
mesos.

—7 Obertura de les proposicions: el segon dia hàbil comptat a partir de l’endemà 
de la data límit de presentació d’ofertes, a les 10 hores, a la nova seu del Departa·
ment d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, c/ Diputació, 355, 08009 
Barcelona. Si el termini finalitza en dissabte hàbil s’entendrà prorrogat fins al dia 
hàbil següent.

—8 Despeses de l’anunci: seran a càrrec de l’/dels adjudicatari/s.
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Barcelona, 4 de desembre de 2007

LLUIS TORRENS I MèLICh

Director de Serveis

(07.339.121)

*
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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES

INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA

ANUNCI
de licitació d’un contracte de serveis.

—1 Entitat adjudicadora
Organisme: Institut Català d’Energia del Departament d’Economia i Finances 

de la Generalitat de Catalunya.

—2 Objecte del contracte:
a) Realització de 125 avaluacions energètiques per a explotacions del sector 

primari, i els seus informes de conclusions per cada un dels subsectors; repartits 
en lots de la forma següent:

Lot núm. 1: 65 Diagnòstics a explotacions de ramaderia intensiva.
Lot núm. 2: 60 Diagnòstics a indústries agroalimentàries fructícoles.
b) Número d’expedient: 299/2007

—3 Termini de realització:
El termini de lliurament dels treballs serà d’acord amb el que s’estableix a l’apartat 

6 del plec de prescripcions tècniques.

—4 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
c) Forma d’adjudicació: concurs

—5 Pressupost base de licitació:
El pressupost total de licitació és de 145.000 (cent quaranta-cinc mil) euros, IVA 

inclòs, repartits en lots de la manera següent:
Lot núm. 1: 75.000 euros, IVA inclòs
Lot núm. 2: 70.000 euros, IVA inclòs

—6 Garanties:
Definitiva: del 4 % del preu d’adjudicació.

—7 Obtenció de la documentació i informació:
Els documents d’interès quedaran exposats durant el termini de presentació de 

proposicions entre les 9 h. i les 13 h. dels dies laborables a les oficines de:
a) Entitat: Institut Català d’Energia.
b) Domicili: Av. Diagonal, 453 (Bis) Àtic
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08036
d) Telèfon: 93.622.05.00
e) Fax: 93.622.05.01
f) e-mails: mcoll@icaen.gencat.net

—8 Requisits específics dels contractistes:
Es detallen al plec de clàusules administratives d’aquest concurs.

—9 Presentació de les ofertes:
a) Data i hora límit de presentació: el vuitè dia a comptar des de l’endemà del dia 

de publicació de l’Anunci de licitació al DOGC, a les 12 hores (si el termini finalitza 
en dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà prorrogat fins al dia hàbil següent).

b) Documentació que s’ha de presentar: segons el plec de clàusules administra·
tives particulars.

c) Lloc de presentació: Registre de l’Institut Català d’Energia, a l’Av. Diagonal, 
453 (Bis) Àtic, 08036 Barcelona.

d) Termini de vigència de l’oferta: 3 mesos, comptats des de l’obertura pública 
de proposicions.

e) Admissió de variants: no s’admeten.
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—10 Obertura de les ofertes:
a) L’acte públic d’obertura tindrà lloc a l’adreça indicada en el punt 7.
b) Data: el dotzè dia a comptar des de l’endemà del dia de publicació de l’Anunci 

de licitació al DOGC (si el termini finalitza en dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà 
prorrogat fins al dia hàbil següent).

c) A les 12 hores.

—11 Altres informacions:
La resta d’informació s’especifica en el plec de clàusules administratives parti·

culars.

—12 Despeses de l’Anunci:
Seran a càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 30 de novembre de 2007

ENCaRNa BaRaS MaRIN

Directora

(07.337.141)
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AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM

EDICTE
de 4 de desembre de 2007, de notificació d’actes administratius.

L’Agència Catalana del Consum fa el seguiment dels expedients administratius 
que s’indiquen en extracte a l’annex d’aquest Edicte. Intentada la notificació dels 
actes administratius que s’hi detallen, aquesta no s’ha pogut practicar.

En conseqüència, i d’acord amb el que preveuen els articles 59.4 i 61 de 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), es comunica a les 
persones interessades que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut ín·
tegre dels actes que s’esmenten, i per si hi volen presentar al·legacions en defensa 
seva, poden comparèixer a les dependències de l’Agència Catalana del Consum, 
avinguda Diagonal, 405 bis, 6è, 08008 Barcelona, en el termini de deu dies hàbils 
a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquest Edicte al DOGC.

Barcelona, 4 de desembre de 2007

JOaqUIM BERNaT VILaSECa

Cap del Servei de Normativa i Procediment

aNNEx

Expedient: 08A001/319/2007.
Persona interessada: Espai Financer del Vallès, SCP i solidàriament a José Maria 
González Sánchez.
Acte administratiu que es notifica: proposta de resolució.

(07.338.009)

*
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE
d’11 de desembre de 2007, sobre una resolució referent a l’aprovació d’un projecte 
de carreteres.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en virtut de les atribucions 
que li confereix l’article 17.1 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, ha 
adoptat, en data 27 de novembre de 2007, la resolució següent:

—1 Aprovar l’expedient d’informació pública i definitivament l’estudi informatiu 
i l’estudi d’impacte ambiental “Millora general. Nova carretera C-37. Igualada-
Manresa. Tram: Sant Salvador de Guardiola – enllaç amb la C-25” (clau: EI.NB-
9283.7-A1), seleccionant com a opció a desenvolupar la solució alternativa 2.

—2 En el desenvolupament de l’estudi informatiu, s’hauran de tenir en compte 
les prescripcions següents:

- S’aplicaran les mesures correctores establertes en la Declaració d’Impacte 
Ambiental acordada per la Ponència Ambiental del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge en data 6 de novembre de 2007.

- Es mantindrà el ramal actual de sortida de la C-37 a Sant Salvador de Guardiola, 
direcció Igualada.

Contra aquesta resolució, que exhaureix 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 
administracions 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 rebuda de la notificació o publicació al 
DOGC, o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb 
allò preveu 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 comptador des de l’endemà de la rebuda de la notificació 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, que 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.

Barcelona, 11 de desembre de 2007

JORDI FOLLIa I aLSINa

Director general de Carreteres

(07.345.086)
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EDICTE
d’11 de desembre de 2007, sobre una resolució referent a l’aprovació d’un projecte 
de carreteres.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en virtut de les atribucions 
que li confereix l’article 17.1 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, ha 
adoptat, en data 29 de novembre de 2007, la resolució següent:

—1 Aprovar definitivament l’estudi de viabilitat “Millora general. Condiciona·
ment. Carreteres C-15 i C-37. Tram: Vilanova i la Geltrú-Vilafranca del Penedès-
Igualada-Manresa“ (clau: EV-NB-9283).

—2 En els projectes que desenvolupin l’estudi de viabilitat s’hauran de tenir en 
compte, a més de les prescripcions contingudes en les resolucions prèvies d’apro·
vació dels estudis informatius que queden englobats en l’estudi de viabilitat i de 
les mesures correctores establertes per la Ponència Ambiental del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge en les declaracions d’impacte ambiental d’aquets 
estudis, les prescripcions següents corresponents als estudis informatius de claus 
EI.DB-04055 (Tram: Vilanova i la Geltrú – Canyelles) i EI.NB-9204.4-A1 (Tram: 
La Granada – Vilafranca del Penedès).

-S’aplicaran les mesures correctores establertes en la Declaració d’Impacte 
Ambiental acordada en Ponència Ambiental del Departament de Medi Ambient 
en data 2 d’octubre de 2007, corresponent a l’estudi d’impacte ambiental IA-
NB-04055.

-S’aplicaran les mesures correctores establertes en la Declaració d’Impacte 
Ambiental acordada en Ponència Ambiental del Departament de Medi Ambient 
en data 6 de novembre de 2007, corresponent a l’estudi d’impacte ambiental IA-
DB-9204.4-A1.

-Es projectarà un ecoducte (pas superior per a la fauna) en l’entorn del PK 4+250 
de l’actual C-15.

·S’estudiarà la viabilitat de projectar en una primera fase la variant de Vilafranca 
amb una secció 1+1 en el tram paral·lel a l’AP-7, mantenint la previsió de futura 
ampliació en els enllaços amb la N-340 i C-243.

-En la connexió de la C-15 amb l’autopista AP-7, es coordinarà el traçat de la 
variant amb les futures modificacions dels enllaços d’aquesta autopista, d’acord 
amb el Reial Decret 457/2006 de 7 d’abril.

-Es millorarà el traçat en planta del Camí de Melió, així mateix, s’efectuarà la 
reposició de tots aquells camins que resultin afectats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix 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 rebuda de la notificació o publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bé es pot interposar recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb allò preveu 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 comptador des de l’endemà 
de la rebuda de la notificació 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, que 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.
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Barcelona, 11 de desembre de 2007

JORDI FOLLIa I aLSINa

Director general de Carreteres

(07.345.082)
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PORTS DE LA GENERALITAT

ANUNCI
pel qual es fa públic un estudi de viabilitat per a la construcció i explotació d‘una 
àrea tècnica del port de Cambrils.

D’acord amb el que disposa l’article 227 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, in·
corporat per la Llei 13/2003, de 23 de maig, es sotmet a informació pública l’estudi 
de viabilitat per a la construcció i explotació d’una àrea tècnica del port de Cambrils 
presentat pel Club Nàutic Cambrils.

En el termini d’un (1) mes, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest 
anunci al DOGC, es podrà examinar l’estudi esmentat en les oficines de gerència 
de Ports de la Generalitat, C/ Doctor Roux, 59-61, entresol, 08017 Barcelona, i a 
les oficines de la Zona Portuària Sud, Oficines del port s/n, 43540 Sant Carles de 
la Ràpita, els dies hàbils i en hores d’oficina.

Durant aquest termini s’admetran les al·legacions que es presentin, per escrit i 
per duplicat.

Barcelona, 26 de novembre de 2007

M. DOLORS RODRígUEz I MUñOz

Gerent

PG-201329 (07.339.172)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.2007 53983

Concursos i anuncis

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA

ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.

1.- Entitat adjudicadora: Gestió d’Infraestructures S.A, empresa pública de la 
Generalitat de Catalunya.

2.· Objecte:
a) Descripció: Execució de les obres d’adequació IES 3/2 línies + cicles formatius 

Lacetània de Manresa (Bages). Clau: IAC-05542.
c) Lloc d’execució: Bages.
d) Termini d’execució: 14 mesos .

3.· Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

4.· Pressupost base de licitació: 5.388.308,34 Euros, IVA del 16 % inclòs.

5.· Garantia provisional: 2% de l’import de licitació.

6.· Obtenció de documentació i informació: el plec de bases del concurs i el pro·
jecte de les obres 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.
b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 20-30, 1a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08029.
d) Telèfon: 934444444
e) Fax: 93.444.44.88

7.· Requisits específics del licitador
a) Grup:C,C,C,C,C,C,C,C,C, Subgrup:1,2,3,4,5,6,7,8,9, Categoria:

f,f,f,f,f,f,f,f,f,.
b) Se sol·licitaran els mitjans d’acreditació de la solvència econòmica, financera 

i tècnica previstos en els articles 16 i 17 del Text refós de la Llei de contractes de 
les administracions públiques en els termes que figuren en el plec de bases i la 
documentació addicional que s’indica en el mateix.

8.· Presentació d’ofertes
a) Data límit: 10 de gener de 2008 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 3 mesos, comptats 

a partir de la data d’obertura de les ofertes.
e) No s’admetran ofertes variants
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 10:20 hores del dia 21 de gener 

de 2008.

11.- Les despeses de l’anunci seran a càrrec de l’adjudicatari del contracte.

13.- La informació relativa a la convocatòria del concurs i la documentació asso·
ciada al mateix es troba disponible a la pàgina web http://www. gisa.cat.
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Barcelona, 12 de desembre de 2007

Mª EUgENIa TUDELa EDO

Cap de Contractació

PG-202095 (07.346.036)
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GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA

ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.

1.- Entitat adjudicadora: Gestió d’Infraestructures S.A, empresa pública de 
la Generalitat de Catalunya.

2.· Objecte:
a) Descripció: Assistència tècnica per a l’auscultació de les obres de perllonga·

ment dels FGC a Sabadell. Infraestructura. Clau: TF-02676.2.
c) Lloc d’execució: Vallès Occidental.
d) Termini de redacció: 48 mesos .

3.· Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

4.· Pressupost base de licitació: 6.263.193,73 Euros, IVA del 16 % inclòs.

5.· Garantia provisional: 2% de l’import de licitació.

6.· Obtenció de documentació i informació: el plec de bases del concurs , el 
contracte tipus i la documentació específica 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.
b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 20-30, 1a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08029.
d) Telèfon: 934444444
e) Fax: 93.444.44.88

7.· Requisits específics del licitador
a) .-
b) Se sol·licitaran els mitjans d’acreditació de la solvència econòmica, financera 

i tècnica o professional previstos en els articles 16 i 19 del Text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques en els termes que figuren en el plec de 
bases i la documentació addicional que s’indica en el mateix.

8.· Presentació d’ofertes
a) Data límit: 4 de febrer de 2008 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) No s’admetran ofertes variants
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 14 de febrer 

de 2008.

11.- Les despeses de l’anunci seran a càrrec de l’adjudicatari del contracte.

12.- Data de tramesa al D.O.U.E.: 12 de desembre de 2007.

13.- La informació relativa a la convocatòria del concurs i la documentació 
associada al mateix es troba disponible a la pàgina web http://www. gisa.cat.
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Barcelona, 12 de desembre de 2007

Mª EUgENIa TUDELa EDO

Cap de Contractació

PG-202096 (07.346.038)
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GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA

ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.

1.- Entitat adjudicadora: Gestió d’Infraestructures S.A, empresa pública de 
la Generalitat de Catalunya.

2.· Objecte:
a) Descripció: Direcció de les obres de millora local. Millora de nus. Reorde·

nació d’accessos a la carretera C-55. PK 36+000 al 37+700. Tram: Sant Joan de 
Vilatorrada. Clau: MB-04189.

c) Lloc d’execució: Bages.
d) Termini de redacció: 10 mesos .

3.· Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

4.· Pressupost base de licitació: 239.488,45 Euros, IVA del 16 % inclòs.

5.· Garantia provisional: 2% de l’import de licitació.

6.· Obtenció de documentació i informació: el plec de bases del concurs i el 
projecte de les obres 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.
b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 20-30, 1a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08029.
d) Telèfon: 934444444
e) Fax: 93.444.44.88

7.· Requisits específics del licitador
a) .-
b) Se sol·licitaran els mitjans d’acreditació de la solvència econòmica, financera 

i tècnica o professional previstos en els articles 16 i 19 del Text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques en els termes que figuren en el plec de 
bases i la documentació addicional que s’indica en el mateix.

8.· Presentació d’ofertes
a) Data límit: 3 de gener de 2008 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) No s’admetran ofertes variants
Tampoc 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 10 de gener 

de 2008.

11.- Les despeses de l’anunci seran a càrrec de l’adjudicatari del contracte.

13.- La informació relativa a la convocatòria del concurs i la documentació 
associada al mateix es troba disponible a la pàgina web http://www. gisa.cat.
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Barcelona, 12 de desembre de 2007

 Mª EUgENIa TUDELa EDO

Cap de Contractació

PG-202097 (07.346.039)
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CENTRALS I INFRAESTRUCTURES
PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGÍSTIqUES, SAU (CIMALSA)

ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.

—1 Entitat adjudicadora: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Ac·
tivitats Logístiques, S.A.Unip. ( CIMALSA), Empresa Pública de la Generalitat 
de Catalunya.

—2 Objecte:
a) Descripció: Consultoria i assistència tècnica en la redacció del Pla Parcial del 

sector logístic de la plataforma intermodal del Far d’Empordà.
b) Lloc d’execució: Terme municipal del Far d’Empordà
c) Termini d’execució: 22 setmanes

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a)Tramitació: Ordinària.
b)Procediment: Obert.
c)Forma: Concurs.

—4 Pressupost base de licitació: 128.000 € (16% IVA inclòs).

—5 Garantia provisional: no s’exigeix

—6 Obtenció de la documentació i informació: el plec de clàusules del concurs 
i la resta de la documentació que el regula es podran obtenir en la direcció elec·
trònica www.cimalsa.cat i quedaran exposats fins el 13 de gener de 2008, entre les 
9h i les 19h dels dies laborables, excepte dissabtes, segons el calendari laboral de 
Barcelona, a les oficines de:

a) Entitat: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logísti·
ques, S.A. Unip.

b) Domicili: Entença, 157, 4rt.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08029.
d) Telèfon: (93) 363 49 60
e) Fax: (93) 363 49 61

—7 Requisits específics del contractista:
Se sol·licitaran els mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica 

o professional en els termes previstos en el plec de clàusules administratives.

—8 Presentació d’ofertes:
a) Data límit: 14 de gener de 2008, fins a les 12,00 hores.
b) Documentació a presentar: l’exigida en el plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació: a l’adreça indicada en el punt 6.
d) El licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta durant tres (3) mesos, 

comptats a partir de la data d’obertura de les proposicions.
e) Únicament s’admetran les proposicions presentades per correu, en els termes 

establerts en el plec de clàusules administratives.

—9 Obertura de les ofertes: tindrà lloc a l’adreça indicada en el punt 6 a les 10,00h 
del dia 28 de gener de 2008.

—10 Despeses de l’anunci: seran a càrrec de l’adjudicatari del contracte.

Barcelona, 4 de desembre de 2007

IgNaSI RagàS I pRaT

Director general

PG-201702 (07.339.179)

*
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DEPARTAMENT
DE CULTURA I MITJANS
DE COMUNICACIÓ

INSTITUT CATALÀ
DE LES INDÚSTRIES CULTURALS

ANUNCI
pel qual es fan públiques les subvencions concedides durant l’any 2006.

En compliment del que estableix l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novem·
bre, general de subvencions, es publica la relació de subvencions d’import igual o 
superior a 3.000,00 euros, concedides per l’Institut Català de les Indústries Culturals 
durant l’any 2006.

Àrea de l’Audiovisual:
Data concessió: 10 de febrer de 2006.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Objecte de la convocatòria: Subvencions a empreses de producció independents 
per al desenvolupament de sèries d’animació, destinades a ser emeses per televisió. 
(convocatòria corresponent a l’any 2005 i resolta al 2006).
Partida pressupostària: 14.6760.470.0001.
Distribució:
Beneficiari: Estudio Rodolfo Pastor.
Import: 50.000,00 euros.
Any 2006: 10.000,00 euros.
Finalitat: Capelito.

Beneficiari: Utopia Global.
Import: 25.000,00 euros.
Any 2006: 5.000,00 euros.
Finalitat: El somni de Floquet.

Beneficiari: Muf Laboratori d’Imatge. Art i Animació, SL.
Import: 25.000,00 euros.
Any 2006: 5.000,00 euros.
Finalitat: El somni de Floquet.

Objecte de la convocatòria: concessió de subvencions per a l’explotació de llargme·
tratges cinematogràfics i de produccions en gran format. (convocatòria corresponent 
a l’any 2005 i resolta al 2006).
Partida pressupostària: 14.6760.470.0001.
Beneficiari: Castelao Productions, SA.
Import: 60.000,00 euros.
Finalitat: El Lobo.

Data concessió: 17 de febrer de 2006.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Objecte de la convocatòria: Subvencions a empreses de producció independents 
per a la realització de llargmetratges televisius de ficció. (convocatòria corresponent 
a l’any 2005 i resolta al 2006).
Partida pressupostària: 14.6760.470.0001.
Distribució:
Beneficiari: Oberón Cinematogràfica, SA.
Import: 120.000,00 euros.
Any 2006: 48.000,00 euros.
Finalitat: Ecos.

Beneficiari: Institut del Cinema Català, SA.
Import: 120.000,00 euros.
Any 2006: 48.000,00 euros.
Finalitat: Cal trobar la Sara (I).
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Beneficiari: Institut del Cinema Català, SA.
Import: 120.000,00 euros.
Any 2006: 48.000,00 euros.
Finalitat: Cal trobar la Sara (II).

Beneficiari: In Vitro Films, SA.
Import: 120.000,00 euros.
Any 2006: 48.000,00 euros.
Finalitat: Perquè ningú oblidi el teu nom.

Beneficiari: Zeppelins Integrals Produccions, SL.
Import: 120.000,00 euros.
Any 2006: 48.000,00 euros.
Finalitat: El Partido.

Beneficiari: Castelao Productions, SA.
Import: 120.000,00 euros.
Any 2006: 48.000,00 euros.
Finalitat: Regreso a Moira.

Beneficiari: Castelao Productions, SA.
Import: 118.568,00 euros.
Any 2006: 47.427,00 euros.
Finalitat: El atracador imposible.

Beneficiari: Fausto Producciones, SL.
Import: 120.000,00 euros.
Any 2006: 48.000,00 euros.
Finalitat: Latidos.

Beneficiari: Fausto Producciones, SL.
Import: 120.000,00 euros.
Any 2006: 48.000,00 euros.
Finalitat: Body Armour.

Beneficiari: Ovideo TV, SA.
Import: 120.000,00 euros.
Any 2006: 48.000,00 euros.
Finalitat: Tren hotel (abans Talgo).

Beneficiari: Producciones Doble Banda, SL.
Import: 50.000,00 euros.
Any 2006: 20.000,00 euros.
Finalitat: Pataghorobi.

Objecte de la convocatòria: concessió d’ajuts per a la participació i promoció de 
pel·lícules catalanes seleccionades en festivals internacionals durant l’any 2005.
Partida pressupostària: 14.6760.470.0001.
Distribució:
Beneficiari: Oberón Cinematográfica, SA.
Import: 9.500,00 euros.
Finalitat: La doble vida del faquir. Festival Internacional de Cine Donostia - San 
Sebastian (53 edició) Secció Zabaltegui.

Data concessió: 1 de març de 2006.
Objecte de la convocatòria: concessió de subvencions per a la promoció i publicitat 
de llargmetratges cinematogràfics i de produccions en gran format. (convocatòria 
corresponent a l’any 2005 i resolta al 2006).
Partida pressupostària: 14.6760.470.0001.
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Distribució:
Beneficiari: Castelao Productions, SA.
Import: 60.000,00 euros.
Finalitat: El Lobo.

Beneficiari: Castelao Productions, SA.
Import: 65.000,00 euros.
Finalitat: Els Dalton contra Lucky Luke.

Data concessió: 6 de març de 2006.
Objecte de la convocatòria: concessió de subvencions per a l’explotació de llargme·
tratges cinematogràfics.i de produccions en gran format. (convocatòria corresponent 
a l’any 2005 i resolta al 2006).
Partida pressupostària: 14.6760.470.0001.
Beneficiari: Castelao Productions, SA.
Import: 140.000,00 euros.
Finalitat: Els Dalton contra Lucky Luke.

Objecte de la convocatòria: concessió d’ajuts per a la participació i promoció de 
pel·lícules catalanes seleccionades en festivals internacionals durant l’any 2005.
Partida pressupostària: 14.6760.470.0001.
Distribució:
Beneficiari: Discóbolo Films, SCCL.
Import: 9.500,00 euros.
Finalitat: Zulo. Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Sitges (38 edició) 
Secció Noves Visions.

Beneficiari: Tusitala PC, SL.
Import: 5.320,00 euros.
Finalitat: Tapas. Festival du Films du Monde de Montréal. Secció oficial.

Data concessió: 21 de març de 2006.
Objecte de la convocatòria: concessió de subvencions per a la promoció i publicitat 
de llargmetratges cinematogràfics i de produccions en gran format. (convocatòria 
corresponent a l’any 2005 i resolta al 2006).
Partida pressupostària: 14.6760.470.0001.
Distribució:
Beneficiari: Castelao Productions, SA.
Import: 50.000,00 euros.
Finalitat: Morir en San Hilario.

Data concessió: 29 de març de 2006.
Tipus: subvenció pluriennal.
Objecte de la convocatòria: concessió de subvencions per tal d’impulsar la copro·
ducció de llargmetratges cinematogràfics amb empreses productores independents 
de l’Argentina i Galícia, dins el marc de l’acord “Raíces”. (convocatòria corresponent 
a l’any 2005 i resolta al 2006).
Partida pressupostària: 14.6760.470.0001.
Beneficiari: Factotum Barcelona, SL.
Import: 50.000,00 euros.
Any 2006: 25.000,00 euros.
Finalitat: La velocitat crea l’oblit.

Data concessió: 22 de maig de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’explotació de llargmetratges cine·
matogràfics i de produccions en gran format.
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Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: JET FILMS, S.A.
Import: 140.000,00 euros.
Finalitat: Vorvik.

Beneficiari: JET FILMS, S.A.
Import: 108.603,53 euros.
Finalitat: 20 centímetros.

Beneficiari: MESSIDOR FILMS, S.L.
Import: 140.000,00 euros.
Finalitat: Hormigas en la boca.

Beneficiari: MEDIAPRODUCCION, S.L.
Import: 140.000,00 euros.
Finalitat: Princesas.

Beneficiari: DIDAC FILMS, S.L.
Import: 140.000,00 euros.
Finalitat: Pasos.

Data concessió:23 de maig de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la promoció i publicitat de llargme·
tratges cinematogràfics i de produccions gran format.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: JET FILMS, S.A.
Import: 16.530,63 euros.
Finalitat: Vorvik.

Beneficiari: JET FILMS, S.A.
Import: 3.409,73 euros.
Finalitat: 20 cm.

Beneficiari: MESSIDOR FILMS, S.L.
Import: 65.000,00 euros.
Finalitat: Hormigas en la boca.

Beneficiari: MEDIAPRODUCCION, S.L.
Import: 65.000,00 euros.
Finalitat: Princesas.

Beneficiari: DIDAC FILMS, S.L.
Import: 50.000,00 euros.
Finalitat: Pasos.

Data concessió:5 de juliol de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’explotació de llargmetratges cine·
matogràfics i de produccions en gran format.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: MEDIAPRODUCCION, S.L.
Import: 140.000,00 euros.
Finalitat: Volando voy.

Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la promoció i publicitat de llargme·
tratges cinematogràfics i de produccions gran format.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
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Distribució:
Beneficiari: MEDIAPRODUCCION, S.L.
Import: 10.546,22 euros.
Finalitat: Volando voy.

Data concessió: 25 de juliol de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’explotació de llargmetratges cine·
matogràfics i de produccions en gran format.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: DIDAC FILMS, S.L.
Import: 134.539,38 euros.
Finalitat: Otros dias vendran.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la promoció i publicitat de llargme·
tratges cinematogràfics i de produccions gran format.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: DIDAC FILMS, S.L.
Import: 28.619,43 euros.
Finalitat: Otros dias vendran.

Data concessió: 5 de setembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’explotació de llargmetratges cine·
matogràfics i de produccions en gran format.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: CASTELAO PRODUCTIONS, S.A.
Import: 140.000,00 euros.
Finalitat: Morir en San Hilario.

Beneficiari: CASTELAO PRODUCTIONS, S.A.
Import: 140.000,00 euros.
Finalitat: Rottweiler.

Beneficiari: MEDIAPRODUCCION, S.L.
Import: 140.000,00 euros.
Finalitat: La vida secreta de las palabras.

Beneficiari: JUST FILMS, SL.
Import: 70.000,00 euros.
Finalitat: Frágiles.

Beneficiari: CASTELAO PRODUCTIONS, S.A.
Import: 70.000,00 euros.
Finalitat: Frágiles.

Beneficiari: FILMS DE LA RAMBLA, S.A., ELS.
Import: 140.000,00 euros.
Finalitat: Animals ferits.

Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la promoció i publicitat de llargme·
tratges cinematogràfics i de produccions gran format.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: MEDIAPRODUCCION, S.L.
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Import: 5.889,27 euros.
Finalitat: La vida secreta de las palabras.

Beneficiari: JUST FILMS, SL.
Import: 32.500,00 euros.
Finalitat: Frágiles.

Beneficiari: FILMS DE LA RAMBLA, S.A., ELS.
Import: 80.000,00 euros.
Finalitat: Animals ferits.

Beneficiari: CASTELAO PRODUCTIONS, S.A.
Import: 32.500,00 euros.
Finalitat: Frágiles.

Data concessió: 9 d’octubre de 2006.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per promoure el cinema d’autor.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: DIAFRAGMA PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS, SL.
Import: 90.000,00 euros.
Any 2006: 45.000,00 euros.
Finalitat: Arropiero. El vagabund de la mort.

Beneficiari: EDDIE SAETA, S.A.
Import: 120.000,00 euros.
Any 2006: 60.000,00 euros.
Finalitat: En la ciudad de Sylvia.

Beneficiari: BAUSAN FILMS, S.L.
Import: 90.000,00 euros.
Any 2006: 45.000,00 euros.
Finalitat: Setembres al mar de la Xina.

Beneficiari: Francesc Betriu Cabeceran.
Import: 45.000,00 euros.
Any 2006: 22.500,00 euros.
Finalitat: Monica del Raval.

Beneficiari: FACTOTUM BARCELONA, S.L.
Import: 45.000,00 euros.
Any 2006: 22.500,00 euros.
Finalitat: Monica del Raval.

Beneficiari: FRESDEVAL FILMS, S.L.
Import: 60.000,00 euros.
Any 2006: 30.000,00 euros.
Finalitat: La soledat.

Beneficiari: IN VITRO FILMS, S.A.
Import: 60.000,00 euros.
Any 2006: 30.000,00 euros.
Finalitat: La soledat.

Beneficiari: BENECE PRODUCCIONS, S.L.
Import: 90.000,00 euros.
Any 2006: 45.000,00 euros.
Finalitat: La veu de l’Hugo.
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Tipus: Subvenció pluriennal.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la producció de llargmetratges cine·
matogràfics que siguin òpera prima o segon llargmetratge d’un nou realitzador.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: JUST FILMS, SL.
Import: 120.000,00 euros.
Any 2006: 60.000,00 euros.
Finalitat: Trash.

Beneficiari: NOTRO FILMS, S.L.
Import: 13.447,44 euros.
Any 2006: 6.723,72 euros.
Finalitat: La Lògica del fantasma.

Beneficiari: EVOHE FILMS, S.L.
Import: 53.789,76 euros.
Any 2006: 26.894,88 euros.
Finalitat: La Lògica del Fantasma.

Beneficiari: BENECE PRODUCCIONS, S.L.
Import: 72.762,80 euros.
Any 2006: 36.381,40 euros.
Finalitat: Nedar.

Beneficiari: NANOUK FILMS, S.L.
Import: 120.000,00 euros.
Any 2006: 60.000,00 euros.
Finalitat: Les dues vides d’Andrés Rabadán.

Beneficiari: DISCOBOLO FILMS, S.C.C.L.
Import: 120.000,00 euros.
Any 2006: 60.000,00 euros.
Finalitat: Suspicious Minds.

Data concessió: 11 d’octubre de 2006.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Objecte de la convocatòria: Creació obres que articulin una nova mirada sobre 
l’audiovisual, dirigides per realitzadors que provinguin d’altres disciplines artísti·
ques diferents de la cinematografia i la producció per televisió.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: OVIDEO TV, S.A.
Import: 80.000,00 euros.
Any 2006: 40.000,00 euros.
Finalitat: Com tornar-se boig, o no.

Beneficiari: OVIDEO TV, S.A.
Import: 80.000,00 euros.
Any 2006: 40.000,00 euros.
Finalitat: Suro.

Data concessió: 30 d’octubre de 2006.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Objecte de la convocatòria: Subvencions a fi d’impulsar la coproducció de llarg·
metratges cinematogràfics amb empreses productores independents d’Argentina i 
Galícia, en el marc de l’acord “Raíces”.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
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Distribució:
Beneficiari: FACTOTUM BARCELONA, S.L.
Import: 50.000,00 euros.
Any 2006: 0,00 euros.
Finalitat: El vestit.

Beneficiari: LEYENDA FILMS, S.L.
Import: 50.000,00 euros.
Any 2006: 25.000,00 euros.
Finalitat: Algo habrán hecho.

Beneficiari: CASTELAO PRODUCTIONS, S.A.
Import: 50.000,00 euros.
Any 2006: 25.000,00 euros.
Finalitat: El niño de barro.

Data concessió: 6 de novembre de 2006.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Objecte de la convocatòria: Empreses de producció independents per a la realització 
de sèries i llargmetratges d’animació destinats a ser emesos per televisió.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: LOCO MOTION PICTURES, S.L.
Import: 160.000,00 euros.
Any 2006: 80.000,00 euros.
Finalitat: Talma.

Beneficiari: TOMAVISTAS, S.L.
Import: 160.000,00 euros.
Any 2006: 80.000,00 euros.
Finalitat: El nas d’or.

Beneficiari: ESCANDALO FILMS, S.L.
Import: 160.000,00 euros.
Any 2006: 80.000,00 euros.
Finalitat: Tu madre ha muerto.

Beneficiari: YANKEEPAY, SL.
Import: 160.000,00 euros.
Any 2006: 80.000,00 euros.
Finalitat: 240, el nen clònic que es ven en tetrabrik.

Beneficiari: TRIACOM AUDIOVISUAL, S.L.
Import: 160.000,00 euros.
Any 2006: 80.000,00 euros.
Finalitat: Al circ no!!!.

Beneficiari: Tiburón de Animación, SL.
Import: 160.000,00 euros.
Any 2006: 80.000,00 euros.
Finalitat: Entomicón.

Data concessió: 8 de novembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’explotació de llargmetratges cine·
matogràfics i de produccions en gran format.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: BAUSAN FILMS, S.L.
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Import: 107.457,60 euros.
Finalitat: Vida y color.

Data concessió: 9 de novembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la promoció i publicitat de llargme·
tratges cinematogràfics i de produccions gran format.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: BAUSA0 euros.
Finalitat: Aribau Multicines 5 Sales.

Beneficiari: CINE VICTORIA, SL.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: Gran Sarrià Multicines 8 Sales.

Beneficiari: GLORIBAL, S.A.
Import: 8.450,00 euros.
Finalitat: Cine Club Doré.

Beneficiari: INMOBILIARIA DE EDIFICIOS URBANOS, S.A.
Import: 4.150,00 euros.
Finalitat: Cine Club Coliseum.

Beneficiari: CINE REX, S.A.
Import: 4.200,00 euros.
Finalitat: Cine Rex.

Beneficiari: BOGART MULTICINES, S.L.
Import: 3.600,00 euros.
Finalitat: Bogart 2 Sales.

Beneficiari: Cine Bosque, SL.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: Bosque Multicines 9 Sales.

Beneficiari: Inmobiliaria Azius, SL.
Import: 5.850,00 euros.
Finalitat: Cine Paris 2 Sales.

Beneficiari: COL.LECTIU DE CRÍTICS DE CINEMA DE GIRONA.
Import: 5.950,00 euros.
Finalitat: Cinemes Truffaut.

Beneficiari: ESPECTACULOS PADRÓ Y CABOT, S.L.
Import: 7.050,00 euros.
Finalitat: cine Atlantida 3 sales.

Beneficiari: CINEMES MESSIDOR, S.A.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: Cines Renoir Les Corts 6 sales.

Beneficiari: Cines Floridablanca, SA.
Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: Cines Renoir Floridablanca 7 sales.
Beneficiari: ALCAZAR CINEMA, S.A.
Import: 4.450,00 euros.
Finalitat: Imperial 11 Sales.

Beneficiari: KOPLA, S.A.
Import: 10.750,00 euros.
Finalitat: Boliche 4 Sales.
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Beneficiari: CLUB CINEMA EGARA, S.L.
Import: 4.400,00 euros.
Finalitat: Cines Segle XXI.

Beneficiari: IMMOBLES ALBENIZ, S.L.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: Albèniz Plaça 3 Sales.

Beneficiari: IMMOBLES ALBENIZ, S.L.
Import: 8.850,00 euros.
Finalitat: Albèniz Centre 10 Sales.

Beneficiari: SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA, SA.
Import: 10.450,00 euros.
Finalitat: Catalunya i Club Catalunya.

Beneficiari: PRODUCCIONES KAPLAN, S.L.
Import: 8.750,00 euros.
Finalitat: Casablanca- Kaplan 2 Sales.

Beneficiari: GUIU MARCH, MONTSERRAT.
Import: 5.450,00 euros.
Finalitat: Guiu 2 Sales.

Beneficiari: OSCAR MATARO, S.L.
Import: 9.650,00 euros.
Finalitat: Oscar Mataró 4 Sales.

Beneficiari: JOCALBER, S.L.
Import: 11.400,00 euros.
Finalitat: Cinemes Nou 2 Sales.

Data concessió: 20 de novembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’explotació de llargmetratges cine·
matogràfics i de produccions en gran format.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: RODAR Y RODAR CINE Y TELEVISIÓN, S.L.
Import: 140.000,00 euros.
Finalitat: El habitante incierto.

Beneficiari: OBERON CINEMATOGRAFICA, S.A.
Import: 66.497,49 euros.
Finalitat: Madeinusa.

Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la promoció i publicitat de llargme·
tratges cinematogràfics i de produccions gran format.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: RODAR Y RODAR CINE Y TELEVISIÓN, S.L.
Import: 80.000,00 euros.
Finalitat: El habitante incierto.

Beneficiari: OBERON CINEMATOGRAFICA, S.A.
Import: 25.895,40 euros.
Finalitat: Madeinusa.

Data concessió: 29 de novembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la promoció i publicitat de llargme·
tratges cinematogràfics i de produccions gran format.
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Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: OVIDEO TV, S.A.
Import: 37.891,26 euros.
Finalitat: Remake.

Beneficiari: CASTELAO PRODUCTIONS, S.A.
Import: 55.220,15 euros.
Finalitat: La Monja.

Data concessió: 12 de desembre de 2006.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Objecte de la convocatòria: Subvencions a empreses de producció independents 
per a la realització de llargmetratges televisius de ficció.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: PRODIGIUS AUDIOVISUAL, S.A.
Import: 160.000,00 euros.
Any 2006: 64.000,00 euros.
Finalitat: Camping.

Beneficiari: ZEPPELINS INTEGRALS PRODUCCIONS, S.L.
Import: 145.000,00 euros.
Any 2006: 58.000,00 euros.
Finalitat: El gran concurs (abans El concursazo).

Beneficiari: ZEPPELINS INTEGRALS PRODUCCIONS, S.L.
Import: 150.000,00 euros.
Any 2006: 60.000,00 euros.
Finalitat: Pressumptes implicats.

Beneficiari: JUST FILMS, SL.
Import: 145.000,00 euros.
Any 2006: 58.000,00 euros.
Finalitat: Vida de família.

Beneficiari: FACTOTUM BARCELONA, S.L.
Import: 133.750,00 euros.
Any 2006: 53.500,00 euros.
Finalitat: La Torre de Babel.

Beneficiari: IN VITRO FILMS, S.A.
Import: 155.000,00 euros.
Any 2006: 62.000,00 euros.
Finalitat: Adrenalina.

Beneficiari: STEINWEG EMOTION PICTURES S.L.
Import: 90.000,00 euros.
Any 2006: 36.000,00 euros.
Finalitat: ¿Y a mí quién me cuida?.

Beneficiari: LIBERTY ENTERTAINMENT COMPANY, S.L.
Import: 133.510,00 euros.
Any 2006: 53.404,00 euros.
Finalitat: El caso de la novia dividida.

Beneficiari: BENECE PRODUCCIONS, S.L.
Import: 160.000,00 euros.
Any 2006: 64.000,00 euros.
Finalitat: El pallasso i el fuhrer.
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Beneficiari: AUREA DOCUMENTARY, S.L.
Import: 42.250,00 euros.
Any 2006: 16.900,00 euros.
Finalitat: +q1qRT: PEIXOS AL DESERT.

Beneficiari: FAIR PLAY PRODUCCIONS, S.A.
Import: 42.250,00 euros.
Any 2006: 16.900,00 euros.
Finalitat: +1qRqRT: PEIXOS AL DESERT.

Beneficiari: AUREA DOCUMENTARY, S.L.
Import: 42.250,00 euros.
Any 2006: 16.900,00 euros.
Finalitat: +q1qRT:UNA HISTORIA SOBRE LA BATALLA DE L’EBRE ( FO·
LLIE A DEUX).

Beneficiari: FAIR PLAY PRODUCCIONS, S.A.
Import: 42.250,00 euros.
Any 2006: 16.900,00 euros.
Finalitat: +q1qRT: UNA HISTORIA SOBRE LA BATALLA DE L’EBRE. FOLIE 
A DEUX.

Beneficiari: DIAGONAL TELEVISIÓ, S.A.
Import: 160.000,00 euros.
Any 2006: 64.000,00 euros.
Finalitat: Després de la pluja.

Beneficiari: DIAGONAL TELEVISIÓ, S.A.
Import: 100.000,00 euros.
Any 2006: 40.000,00 euros.
Finalitat: El bosc de lleves.

Beneficiari: DIAGONAL TELEVISIÓ, S.A. .
Import: 115.000,00 euros.
Any 2006: 46.000,00 euros.
Finalitat: La forastera (abans L’estrangera).

Beneficiari: MALLERICH FILMS PACO POCH, S.L.
Import: 158.740,00 euros.
Any 2006: 63.496,00 euros.
Finalitat: Rumors.

Beneficiari: OVIDEO TV, S.A.
Import: 110.000,00 euros.
Any 2006: 44.000,00 euros.
Finalitat: Somnis de felicitat.

Beneficiari: CASTELAO PRODUCTIONS, S.A.
Import: 125.000,00 euros.
Any 2006: 50.000,00 euros.
Finalitat: El monstre del pou.

Beneficiari: CASTELAO PRODUCTIONS, S.A.
Import: 125.000,00 euros.
Any 2006: 50.000,00 euros.
Finalitat: L’últim estiu amb la Marian.

Beneficiari: GESTMUSIC ENDEMOL, S.A.
Import: 105.000,00 euros.
Any 2006: 42.000,00 euros.
Finalitat: La bella Otero: La vida com un joc.
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Beneficiari: GESTMUSIC ENDEMOL, S.A.
Import: 105.000,00 euros.
Any 2006: 42.000,00 euros.
Finalitat: La bella Otero: La deessa de la Belle Epoque.

Beneficiari: INSTITUT DEL CINEMA CATALA, S.A. (I.C.C.).
Import: 110.000,00 euros.
Any 2006: 44.000,00 euros.
Finalitat: Caravaggio.

Beneficiari: INSTITUT DEL CINEMA CATALA, S.A. (I.C.C.).
Import: 110.000,00 euros.
Any 2006: 44.000,00 euros.
Finalitat: Caravaggio II.

Beneficiari: INSTITUT DEL CINEMA CATALA, S.A. (I.C.C.).
Import: 155.000,00 euros.
Any 2006: 62.000,00 euros.
Finalitat: La princesa del polígon.

Beneficiari: INSTITUT DEL CINEMA CATALA, S.A. (I.C.C.).
Import: 110.000,00 euros.
Any 2006: 44.000,00 euros.
Finalitat: L’estel dels reis.

Beneficiari: INSTITUT DEL CINEMA CATALA, S.A. (I.C.C.).
Import: 110.000,00 euros.
Any 2006: 44.000,00 euros.
Finalitat: Els virreis I.

Beneficiari: INSTITUT DEL CINEMA CATALA, S.A. (I.C.C.).
Import: 110.000,00 euros.
Any 2006: 44.000,00 euros.
Finalitat: Els virreis II.

Data concessió: 15 de desembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’explotació de llargmetratges cine·
matogràfics i de produccions en gran format.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: OVIDEO TV, S.A.
Import: 140.000,00 euros.
Finalitat: Remake.

Beneficiari: CASTELAO PRODUCTIONS, S.A.
Import: 140.000,00 euros.
Finalitat: La Monja.

Beneficiari: PUBLIC SPECIAL EVENTS, S.L.
Import: 40.250,00 euros.
Finalitat: El triunfo.

Beneficiari: CANONIGO FILMS, S.A.
Import: 40.250,00 euros.
Finalitat: El triunfo.

Beneficiari: CASTELAO PRODUCTIONS, S.A.
Import: 59.500,00 euros.
Finalitat: El triunfo.
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Beneficiari: OBERON CINEMATOGRAFICA, S.A.
Import: 127.544,21 euros.
Finalitat: Cargo.

Beneficiari: MESSIDOR FILMS, S.L.
Import: 140.000,00 euros.
Finalitat: Tu vida en 65’.

Beneficiari: PUBLIC SPECIAL EVENTS, S.L.
Import: 62.016,58 euros.
Finalitat: Arena en los bolsillos.

Data concessió: 18 de desembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’explotació de llargmetratges cine·
matogràfics i de produccions en gran format.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: PRODUCCIONS EL BALNEARI, S.L.
Import: 67.842,93 euros.
Finalitat: Centenari, un film d’Antoni Ribas.

Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la promoció i publicitat de llargme·
tratges cinematogràfics i de produccions gran format.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: PRODUCCIONS EL BALNEARI, S.L.
Import: 18.729,65 euros.
Finalitat: Centenari, un film d’Antoni Ribas.

Beneficiari: OVIDEO TV, S.A.
Import: 15.947,13 euros.
Finalitat: Veinte años no es nada.

Beneficiari: CASTELAO PRODUCTIONS, S.A.
Import: 33.216,07 euros.
Finalitat: Bajo aguas tranquilas.

Beneficiari: PUBLIC SPECIAL EVENTS, S.L.
Import: 17.250,00 euros.
Finalitat: El triunfo.

Beneficiari: CANONIGO FILMS, S.A.
Import: 17.250,00 euros.
Finalitat: El triunfo.

Beneficiari: CASTELAO PRODUCTIONS, S.A.
Import: 25.500,00 euros.
Finalitat: El triunfo.

Beneficiari: OBERON CINEMATOGRAFICA, S.A.
Import: 12.043,06 euros.
Finalitat: Cargo.

Beneficiari: MESSIDOR FILMS, S.L.
Import: 100.000,00 euros.
Finalitat: Tu vida en 65’.

Beneficiari: PUBLIC SPECIAL EVENTS, S.L.
Import: 51.217,31 euros.
Finalitat: Arena en los bolsillos.
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Data concessió: 20 de desembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions a la producció de curmetratges cinema·
trogràfics.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: JUST FILMS, SL.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: Avatar.

Beneficiari: TRANSDISC MUSIC SL.
Import: 6.500,00 euros.
Finalitat: Cualquier dia.

Beneficiari: SALTO DE EJE, S.L.
Import: 10.200,00 euros.
Finalitat: Màxima Pena.

Beneficiari: ESCANDALO FILMS, S.L.
Import: 5.200,00 euros.
Finalitat: La cesta de Navidad.

Beneficiari: ESCANDALO FILMS, S.L.
Import: 7.250,00 euros.
Finalitat: Figuritas.

Beneficiari: ESCANDALO FILMS, S.L.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: Las chicas solas tocan el violín.

Beneficiari: ESCANDALO FILMS, S.L.
Import: 6.200,00 euros.
Finalitat: El buen aviador.

Beneficiari: ESCANDALO FILMS, S.L.
Import: 8.350,00 euros.
Finalitat: Heavy (Road Movie).

Beneficiari: ESCANDALO FILMS, S.L.
Import: 10.550,00 euros.
Finalitat: No quiero la noche.

Beneficiari: ESCANDALO FILMS, S.L.
Import: 7.850,00 euros.
Finalitat: Nati.

Beneficiari: Artificio Films, SL.
Import: 11.400,00 euros.
Finalitat: Detras.

Beneficiari: PLANETA MED, S.L.
Import: 4.772,00 euros.
Finalitat: El cerco.

Beneficiari: GRUPO CINE ARTE, S.L.
Import: 3.428,00 euros.
Finalitat: El cerco.

Beneficiari: CINEFILMS PRODUCCIONS SL.
Import: 8.300,00 euros.
Finalitat: Abandonati.
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Beneficiari: GRUPO CINE ARTE, S.L.
Import: 6.700,00 euros.
Finalitat: Inner Urge.

Beneficiari: GRUPO CINE ARTE, S.L.
Import: 6.800,00 euros.
Finalitat: Somos nadie.

Beneficiari: GRUPO CINE ARTE, S.L.
Import: 5.900,00 euros.
Finalitat: De las relaciones.

Beneficiari: GRUPO CINE ARTE, S.L.
Import: 5.300,00 euros.
Finalitat: Sur.

Beneficiari: GRUPO CINE ARTE, S.L.
Import: 4.200,00 euros.
Finalitat: Traqueteo.

Beneficiari: GRUPO CINE ARTE, S.L.
Import: 8.300,00 euros.
Finalitat: Lo obvio y lo obtuso.

Beneficiari: GRUPO CINE ARTE, S.L.
Import: 5.800,00 euros.
Finalitat: La tierra yerma.

Data concessió: 27 de desembre de 2006.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Objecte de la convocatòria: Subvencions a empreses de producció independents per 
al desenvolupament de sèries d’animació destinades a ser emeses per televisió.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: CROMOSOMA, S.A.
Import: 50.000,00 euros.
Any 2006: 40.000,00 euros.
Finalitat: Lila.

Beneficiari: NEPTUNO FILMS PRODUCTION S.L.
Import: 50.000,00 euros.
Any 2006: 40.000,00 euros.
Finalitat: Ambi and Lance.

Beneficiari: MOTION PICTURES, S.A.
Import: 43.877,50 euros.
Any 2006: 35.102,00 euros.
Finalitat: Zumbers.

Beneficiari: MOTION PICTURES, S.A.
Import: 50.000,00 euros.
Any 2006: 40.000,00 euros.
Finalitat: Àlex.

Beneficiari: SCREEN VEINTIUNO, S.A.
Import: 50.000,00 euros.
Any 2006: 40.000,00 euros.
Finalitat: Khudayana.

Beneficiari: ICON ANIMATION, S.L.
Import: 47.861,00 euros.
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Any 2006: 38.288,80 euros.
Finalitat: Ubloa.

Beneficiari: NEPTUNO FILMS PRODUCTION S.L.
Import: 50.000,00 euros.
Any 2006: 40.000,00 euros.
Finalitat: Kittyv’s.

Beneficiari: BENECE PRODUCCIONS, S.L.
Import: 41.325,00 euros.
Any 2006: 33.060,00 euros.
Finalitat: Jugant amb la història.

Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’explotació de llargmetratges cine·
matogràfics i de produccions en gran format.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: Utopia Global, SL.
Import: 125.604,92 euros.
Finalitat: Rock & Cat.

Data concessió: 28 de desembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la promoció i publicitat de llargme·
tratges cinematogràfics i de produccions gran format.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: EDDIE SAETA, S.A.
Import: 20.987,83 euros.
Finalitat: Ar meno un quejio.

Beneficiari: La Productora, SL.
Import: 13.788,15 euros.
Finalitat: Sin ti.

Beneficiari: BAUSAN FILMS, S.L.
Import: 13.788,15 euros.
Finalitat: Sin ti.

Beneficiari: La Productora, SL.
Import: 8.992,50 euros.
Finalitat: Febrer.

Beneficiari: Utopia Global, SL.
Import: 74.300,12 euros.
Finalitat: Rock & Cat.

Beneficiari: CENTRE PROMOTOR DE LA IMATGE, S.A.
Import: 15.363,28 euros.
Finalitat: Els noms d’Alicia.

Beneficiari: BENECE PRODUCCIONS, S.L.
Import: 4.214,12 euros.
Finalitat: The dragon house.

Beneficiari: PUBLIC SPECIAL EVENTS, S.L.
Import: 31.388,57 euros.
Finalitat: Lifting de cor.

Data concessió: 29 de desembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’explotació de llargmetratges cine·
matogràfics i de produccions en gran format.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.2007 54007

Concursos i anuncis

Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: PUBLIC SPECIAL EVENTS, S.L.
Import: 35.108,74 euros.
Finalitat: Lifting de cor.

Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la promoció i publicitat de llargme·
tratges cinematogràfics i de produccions gran format.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: BLUE DRAGON PRODUCTIONS, S.L.
Import: 12.500,00 euros.
Finalitat: Kibris.

Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la participació i promoció de pel·lícules 
catalanes seleccionades en festivals internacionals i premis durant l’any 2006.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: FILMS DE LA RAMBLA, S.A., ELS.
Import: 4.565,00 euros.
Finalitat: Animals Ferits. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (21 Edició) 
Secció oficial Fora de competició.

Beneficiari: PRODUCCIONES KILIMANJARO, S.L.
Import: 16.098,00 euros.
Finalitat: Cineastes contra magnats. Premis Goya (20 Edició). Nominació a millor 
documental.

Beneficiari: MEDIAPRODUCCION, S.L.
Import: 6.439,00 euros.
Finalitat: Princesas. Premis Goya. Nominació a millor pel·lícula.

Beneficiari: MEDIAPRODUCCION, S.L.
Import: 4.025,00 euros.
Finalitat: La vida secreta de las palabras. Premis Goya (20 Edició). Nominació a 
millor pel·lícula.

Beneficiari: NOTRO FILMS, S.L.
Import: 5.098,00 euros.
Finalitat: Honor de cavalleria. Festival Internacional de Cine de Cannes. quinzena 
de Realitzadors.

Beneficiari: MEDIAPRODUCCION, S.L.
Import: 6.797,00 euros.
Finalitat: Salvador. Festival Internacional de Cine de Cannes (59 Edició). Secció 
Un certain Regard.

Beneficiari: CASTELAO PRODUCTIONS, S.A.
Import: 3.611,00 euros.
Finalitat: El Triunfo. Festival Internacional de Cinema de Berlín (56 edició) Secció 
Panorama.

Beneficiari: EDDIE SAETA, S.A.
Import: 5.813,00 euros.
Finalitat: La silla. Festival Internacional de Locarno (59 Edició).

Beneficiari: MESSIDOR FILMS, S.L.
Import: 5.813,00 euros.
Finalitat: Ficció. Festival Internacional de Cinema de Toronto. Secció Contempo·
rary World Cinema.
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Beneficiari: SALTO DE EJE, S.L.
Import: 5.367,00 euros.
Finalitat: La casa de mi abuela. Premis de l’Acadèmia Europea de Cinema (EFA). 
Nominació a millor documental.

Beneficiari: ZEPPELINS INTEGRALS PRODUCCIONS, S.L.
Import: 11.268,00 euros.
Finalitat: Ungodly. Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Sitges (39 
edició) Secció Fantàstic.

Beneficiari: Imega3, SL.
Import: 3.130,00 euros.
Finalitat: Coming to town. Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Sitges 
(39 edició).

Beneficiari: PRODUCCIONES KILIMANJARO, S.L.
Import: 5.813,00 euros.
Finalitat: Cineastes en acció. Montreal Festival des Films du Monde.

Beneficiari: qUATRE GATS AUDIOVISUALS, S.L., ELS.
Import: 5.366,00 euros.
Finalitat: De Madrid a la luna. 51 Semana Internacional de Cine de Valladolid. 
Secció Tiempo de Historia .

Beneficiari: BENECE PRODUCCIONS, S.L.
Import: 4.592,50 euros.
Finalitat: Dies d’agost. Festival Internacional de Cinema de Toronto. Secció Vi·
sions.

Beneficiari: BENECE PRODUCCIONS, S.L.
Import: 4.592,50 euros.
Finalitat: Dies d’agost. Festival Internacional de Locarno (59 Edició).

Beneficiari: OVIDEO TV, S.A.
Import: 8.496,00 euros.
Finalitat: 53 dias de invierno. Festival Internacional de Cine Donostia - San Sebas·
tian (54 edició) Secció Zabaltegui.

Beneficiari: OVIDEO TV, S.A.
Import: 7.646,50 euros.
Finalitat: Remake. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (21 Edició) 
Secció oficial a competició.

Beneficiari: EDDIE SAETA, S.A.
Import: 8.496,00 euros.
Finalitat: La silla. Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Sitges (39 edició) 
Secció Fantàstic.

Beneficiari: MALLERICH FILMS PACO POCH, S.L.
Import: 4.069,00 euros.
Finalitat: La llegenda del temps. International Film Festival of Rotterdam. Secció 
oficial Tiger awards.

Beneficiari: OVIDEO TV, S.A.
Import: 3.476,00 euros.
Finalitat: Más allá del espejo. Festival Internacional de Cine Donostia - San Sebas·
tian (54 edició) Secció oficial fora de competició.

Beneficiari: OBERON CINEMATOGRAFICA, S.A.
Import: 12.878,00 euros.
Finalitat: Las vidas de Celia. Festival Internacional de Cine Donostia - San Sebastian 
(54 edició) Secció oficial a competició.
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Tipus: Subvenció pluriennal.
Objecte de la convocatòria: Subvenció a empreses de producció independents per 
a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: PRODUCTORA VÍDEO-COMUNICACIÓ, S.A., LA.
Import: 16.064,69 euros.
Any 2006: 8.032,35 euros.
Finalitat: Ethel Macdonald, una anarquista a Catalunya.

Beneficiari: ZEPPELINS INTEGRALS PRODUCCIONS, S.L.
Import: 16.064,69 euros.
Any 2006: 8.032,35 euros.
Finalitat: Cuba le canta a Serrat.

Beneficiari: CANAL PARADIS, S.L.
Import: 16.064,69 euros.
Any 2006: 8.032,35 euros.
Finalitat: Adéu, Liberty.

Beneficiari: ICARIA PRODUCCIONS, S.L.
Import: 14.644,97 euros.
Any 2006: 7.322,49 euros.
Finalitat: L’Enigme d’Ali Bei.

Beneficiari: AREA DE TELEVISION, S.L.
Import: 12.092,45 euros.
Any 2006: 6.046,23 euros.
Finalitat: La lluita per l’espai urbà (abans La ciutat transformada).

Beneficiari: MOTION PICTURES, S.A.
Import: 16.064,69 euros.
Any 2006: 8.032,35 euros.
Finalitat: Jo tenia 30 anys, l’any que va morir Franco.

Beneficiari: ALEA DOCS & FILMS, SL.
Import: 15.122,90 euros.
Any 2006: 7.561,45 euros.
Finalitat: Catalunya Negra.

Beneficiari: MASSA D’OR PRODUCCIONS CINEMATOGRAFIqUES I AU·
DIOVISUALS.
Import: 9.525,02 euros.
Any 2006: 4.762,51 euros.
Finalitat: El gran poema de les llengües.

Beneficiari: La Lupa Produccions ,SL.
Import: 14.901,57 euros.
Any 2006: 7.450,79 euros.
Finalitat: El americano.

Beneficiari: CENTRE PROMOTOR DE LA IMATGE, S.A.
Import: 8.891,80 euros.
Any 2006: 4.445,90 euros.
Finalitat: Anatomia d’un fantasma.

Beneficiari: GENCO FILMS, S.L.
Import: 9.796,11 euros.
Any 2006: 4.898,06 euros.
Finalitat: Professionals.
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Beneficiari: GENCO FILMS, S.L.
Import: 10.057,83 euros.
Any 2006: 5.028,92 euros.
Finalitat: Cara al mar.

Beneficiari: CINEMA I TELEVISIÓ, S.A.
Import: 15.525,13 euros.
Any 2006: 7.762,57 euros.
Finalitat: Papallones del Mekong.

Beneficiari: PRODUCCIONES DOBLE BANDA, SL.
Import: 15.862,54 euros.
Any 2006: 7.931,27 euros.
Finalitat: Si me quieres escribir.

Beneficiari: OVIDEO TV, S.A.
Import: 10.172,96 euros.
Any 2006: 5.086,48 euros.
Finalitat: Literatures de l’exili.

Beneficiari: ENUNAI PRODUCCIONS, SL.
Import: 10.687,45 euros.
Any 2006: 5.343,73 euros.
Finalitat: El llegat de la maternitat d’Elna.

Beneficiari: La Lupa Produccions ,SL.
Import: 3.603,62 euros.
Any 2006: 1.801,81 euros.
Finalitat: Retorn a la terra lliure.

Beneficiari: G.H.V., S.L.
Import: 3.603,62 euros.
Any 2006: 1.801,81 euros.
Finalitat: Retorn a la terra lliure.

Beneficiari: MALLERICH FILMS PACO POCH, S.L.
Import: 3.603,62 euros.
Any 2006: 1.801,81 euros.
Finalitat: Retorn a la terra llliure.

Beneficiari: BENECE PRODUCCIONS, S.L.
Import: 11.627,90 euros.
Any 2006: 5.813,95 euros.
Finalitat: Connexió Argan.

Beneficiari: BENECE PRODUCCIONS, S.L.
Import: 13.891,67 euros.
Any 2006: 6.945,84 euros.
Finalitat: L’altre Rusiñol.

Beneficiari: MEDIA 3.14, S.L.
Import: 16.064,69 euros.
Any 2006: 8.032,35 euros.
Finalitat: Ales sobre l’Antàrtida.

Beneficiari: SAGRERA TV, S.A.
Import: 15.631,61 euros.
Any 2006: 7.815,81 euros.
Finalitat: Retrats de Fabià Estapé.

Beneficiari: AREA DE TELEVISION, S.L.
Import: 16.064,69 euros.
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Any 2006: 8.032,35 euros.
Finalitat: Els nens de la mantega.

Beneficiari: BAUSAN FILMS, S.L.
Import: 14.258,08 euros.
Any 2006: 7.129,40 euros.
Finalitat: Bucarest.

Beneficiari: Alexander Produccions, SL.
Import: 8.032,34 euros.
Any 2006: 4.016,17 euros.
Finalitat: Camins cap a la pau.

Beneficiari: BENECE PRODUCCIONS, S.L.
Import: 10.772,98 euros.
Any 2006: 5.386,49 euros.
Finalitat: Els secret de Bhutan.

Beneficiari: Alexander Produccions, SL.
Import: 8.032,34 euros.
Any 2006: 4.016,17 euros.
Finalitat: Assemblea de líders religiosos a Montserrat.

Beneficiari: FAIR PLAY PRODUCCIONS, S.A.
Import: 8.032,34 euros.
Any 2006: 4.016,17 euros.
Finalitat: Camins cap a la pau.

Beneficiari: BENECE PRODUCCIONS, S.L.
Import: 15.029,59 euros.
Any 2006: 7.514,80 euros.
Finalitat: Terra d’esperança (abans Immigrasons).

Beneficiari: LEYENDA FILMS, S.L.
Import: 5.124,83 euros.
Any 2006: 2.562,42 euros.
Finalitat: Els últims vençuts. Una història de maquis.

Beneficiari: MORTIMER PRODUCCIONS, S.L.
Import: 5.124,83 euros.
Any 2006: 2.562,42 euros.
Finalitat: Els últims vençuts. Una història de maquis.

Beneficiari: FAIR PLAY PRODUCCIONS, S.A.
Import: 8.032,34 euros.
Any 2006: 4.016,17 euros.
Finalitat: Assemblea de líders religiosos a Montserrat.

Beneficiari: NANOUK FILMS, S.L.
Import: 12.972,24 euros.
Any 2006: 6.486,12 euros.
Finalitat: Je ne suis pas moi meme.

Beneficiari: BATABAT, SCCL.
Import: 11.891,44 euros.
Any 2006: 5.945,72 euros.
Finalitat: Terra Lliure, punt i final.

Beneficiari: CINEMA I TELEVISIÓ, S.A.
Import: 15.100,81 euros.
Any 2006: 7.550,41 euros.
Finalitat: Vida de Pere Casaldàliga.
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Beneficiari: LEYENDA FILMS, S.L.
Import: 7.468,18 euros.
Any 2006: 3.734,09 euros.
Finalitat: Somos viento.

Beneficiari: MORTIMER PRODUCCIONS, S.L.
Import: 7.468,18 euros.
Any 2006: 3.734,09 euros.
Finalitat: Somos viento.

Beneficiari: BATABAT, SCCL.
Import: 16.064,69 euros.
Any 2006: 8.032,35 euros.
Finalitat: Homes de guerra, homes de pau.

Data concessió: 9 de gener de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’explotació de llargmetratges cine·
matogràfics i de produccions en gran format.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: FILMS A CONTRALLUM, S.L.
Import: 76.845,29 euros.
Finalitat: Fin de curso 2005.

Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la promoció i publicitat de llargme·
tratges cinematogràfics i de produccions gran format.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: FILMS A CONTRALLUM, S.L.
Import: 21.945,25 euros.
Finalitat: Fin de curso 2005.

Data concessió: 31 de gener de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’explotació de llargmetratges cine·
matogràfics i de produccions en gran format.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: PRODUCCIONES KAPLAN, S.L.
Import: 7.862,70 euros.
Finalitat: El viatge a la llum. Segon viatge.

Beneficiari: PRODUCCIONES KAPLAN, S.L.
Import: 15.656,47 euros.
Finalitat: El viatge de la llum. Tercer viatge.

Beneficiari: PRODUCCIONES KAPLAN, S.L.
Import: 38.595,01 euros.
Finalitat: El viatge de la llum. Primer viatge.

Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la producció en versió original cata·
lana i l’estrena en versió catalana de llargmetratges cinematogràfics i produccions 
en gran format.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Distribució:
Beneficiari: FILMS DE LA RAMBLA, S.A., ELS.
Import: 56.342,00 euros.
Finalitat: Animals Ferits.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.2007 54013

Concursos i anuncis

Beneficiari: JET FILMS, S.A.
Import: 37.561,00 euros.
Finalitat: 20 centímetros.

Beneficiari: JET FILMS, S.A.
Import: 37.561,00 euros.
Finalitat: Vorvik.

Beneficiari: BLUE DRAGON PRODUCTIONS, S.L.
Import: 56.342,00 euros.
Finalitat: Kibris.

Beneficiari: FAUSTO PRODUCCIONES, SL.
Import: 37.561,00 euros.
Finalitat: A ras de suelo.

Beneficiari: DIDAC FILMS, S.L.
Import: 37.561,00 euros.
Finalitat: Pasos.

Beneficiari: PRODUCCIONS EL BALNEARI, S.L.
Import: 25.825,00 euros.
Finalitat: Centenari, un film d’Antoni Ribas.

Beneficiari: DIDAC FILMS, S.L.
Import: 37.561,00 euros.
Finalitat: Otros dias vendran.

Beneficiari: ZEPPELINS INTEGRALS PRODUCCIONS, S.L.
Import: 56.342,00 euros.
Finalitat: El taxista ful.

Beneficiari: RODAR Y RODAR CINE Y TELEVISIÓN, S.L.
Import: 37.561,00 euros.
Finalitat: El habitante incierto.

Beneficiari: TUSITALA PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS, S.L.
Import: 37.561,00 euros.
Finalitat: Conversaciones con mamá.

Beneficiari: JUST FILMS, SL.
Import: 18.781,00 euros.
Finalitat: Frágiles.

Beneficiari: CASTELAO PRODUCTIONS, S.A.
Import: 18.781,00 euros.
Finalitat: Frágiles.

Beneficiari: Chapuzas Audiovisuales, SL.
Import: 37.561,00 euros.
Finalitat: La maquina de bailar.

Beneficiari: SALTO DE EJE, S.L.
Import: 30.028,00 euros.
Finalitat: La casa de mi abuela.

Beneficiari: PRODUCCIONES KILIMANJARO, S.L.
Import: 56.342,00 euros.
Finalitat: Cineastes en acció.

Beneficiari: EDDIE SAETA, S.A.
Import: 11.268,00 euros.
Finalitat: Honor de cavalleria.
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Beneficiari: La Productora, SL.
Import: 28.171,00 euros.
Finalitat: Sin ti.

Beneficiari: BAUSAN FILMS, S.L.
Import: 28.171,00 euros.
Finalitat: Sin ti.

Beneficiari: La Productora, SL.
Import: 56.342,00 euros.
Finalitat: Febrer.

Beneficiari: ANDERGRAUN FILMS, S.L.
Import: 33.805,00 euros.
Finalitat: Honor de cavalleria.

Beneficiari: Utopia Global, SL.
Import: 56.342,00 euros.
Finalitat: Rock & Cat.

Beneficiari: CENTRE PROMOTOR DE LA IMATGE, S.A.
Import: 37.561,00 euros.
Finalitat: Els noms d’Alícia.

Beneficiari: NOTRO FILMS, S.L.
Import: 11.268,00 euros.
Finalitat: Honor de cavalleria.

Beneficiari: MESSIDOR FILMS, S.L.
Import: 37.561,00 euros.
Finalitat: Tu vida en 65’.

Beneficiari: OVIDEO TV, S.A.
Import: 37.561,00 euros.
Finalitat: Remake.

Beneficiari: qUATRE GATS AUDIOVISUALS, S.L., ELS.
Import: 56.346,00 euros.
Finalitat: De Madrid a la Lluna.

Beneficiari: MEDIAPRODUCCION, S.L.
Import: 56.342,00 euros.
Finalitat: Salvador Puig Antich.

Beneficiari: ALEA DOCS & FILMS, SL.
Import: 29.991,00 euros.
Finalitat: Aguaviva.

Data concessió: 23 de gener de 2006.
Beneficiari: POCC, PETITA ORGANITZACIO CINEMATOGRAFICA DE 
CAMBRILS.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: Organització del FEC Cambrils.

Data concessió: 24 de gener de 2006.
Beneficiari: Associació Professional de Directors de Cinema de Catalunya.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 50.000,00 euros.
Finalitat: Organització del IV Premi Barcelona de Cinematografia.
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Data concessió: 8 de febrer de 2006.
Beneficiari: Associació CURTFICCIONS.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: Organització del festival CURTFICCIONS.
Beneficiari: POCC, PETITA ORGANITZACIO CINEMATOGRAFICA DE 
CAMBRILS.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: Organització del FEC Reus.

Data concessió: 21 de febrer de 2006.
Beneficiari: Fundació Taller de Guionistes.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
Import: 25.000,00 euros.
Finalitat: Sis seminaris d’escriptura de guió.

Data concessió: 10 de març de 2006.
Beneficiari: 100.000 RETINAS.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 21.000,00 euros.
Finalitat: Organització del Barcelona Asian Film Festival - BAFF així com el 
Cinemabigú.
Beneficiari: Associació Coordinadora de Festivals de Cinema i Vídeo.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 125.000,00 euros.
Finalitat: Activitats de la Coordinadora de Festivals de Cinema i Vídeo de 
Catalunya.

Data concessió: 19 d’abril de 2006.
Beneficiari: PLANETA MED, S.L.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: Organització del DOCSBARCELONA.
Beneficiari: Associació del Festival de Cinema i Vídeo del Medi Ambi.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: Organització del Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient 
de Catalunya.

Data concessió: 15 de maig de 2006.
Beneficiari: PLANETA MED, S.L.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 80.000,00 euros.
Finalitat: Organització del CINEMANET.

Beneficiari: Universitat Pompeu Fabra CCT.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 40.000,00 euros.
Finalitat: Organització del II Congrés de Cinema Europeu.

Data concessió: 25 de maig de 2006.
Beneficiari: Federació Catalana de Cine-clubs.
Partida pressupostària: D/480000152/4431 - A601.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: Dinamització cineclubisme català.
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Beneficiari: Federació Catalana de Cine-clubs.
Partida pressupostària: D/480000152/4431 - A601.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: Difusió del patrimoni fílmic català.

Data concessió: 31 de maig de 2006.
Beneficiari: Centre Llatinoamericà de Lleida.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: Organització de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida.
Beneficiari: DIGITAL BARCELONA FILM FESTIVAL, S.L.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: Organització del DIBA, Digital Barcelona Film Festival.

Data concessió: 1 de juny de 2006.
Beneficiari: PROMOTORA MITJANS AUDIOVISUALS, S.C.C.L.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: Organització de la Mostra Internacional de Films de Dones.

Data concessió: 12 de juny de 2006.
Beneficiari: Associació Catalana de Crítics i Escriptors Cinematogrà.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
Import: 75.986,00 euros.
Finalitat: Organització de les Jornades de la crítica i altres activitats.

Beneficiari: Associació Comissionat de les Arts Audiovisuals.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
Import: 21.000,00 euros.
Finalitat: Organització del Festival Internacional de Televisió de Barcelona, del 
Fòrum Mundial de la Televisió Infantil, les Jornades de l’Observatori i el MEDIA 
LITERACY.

Beneficiari: GREMI D’EMPRESARIS DE CINEMES DE CATALUNYA.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
Import: 6.684,32 euros.
Finalitat: Traducció de l’anglès de la guia Digital Cinema.

Data concessió: 26 de juny de 2006.
Beneficiari: INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL DE LLEIDA.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 80.000,00 euros.
Finalitat: organització ANIMAC Mostra Internacional de Cinema d’Animació.

Beneficiari: CASAL LAMBDA.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: organització de la Mostra Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de 
Barcelona.

Beneficiari: Associació Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsb.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: organització del Festival de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona.

Data concessió: 28 de juny de 2006.
Beneficiari: CIRCUIT URGELLENC, SA.
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Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 70.000,00 euros.
Finalitat: Organització del segon Cicle de Cinemes Rurals “Terres de Lleida”.

Data concessió: 1 de juliol de 2006.
Beneficiari: Associació ARTFUTURA.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: organització festival ARTFUTURA.
Beneficiari: Associació Festival de Cinema de Girona.
artida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: Festival de Cinema de Girona.

Beneficiari: ASSOCIACIÓ FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE 
NAVARCLE.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: Organització del Festival Internacional de Cinema de Navarcles 
“CLAM”.

Data concessió: 15 de juliol de 2006.
Beneficiari: ASS. CULTURAL L’ULL ANÒNIM.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
Import: 39.000,00 euros.
Finalitat: Organització de la Mostra de Cinema Africà de Barcelona.

Beneficiari: Associació de Cinema i Vídeo Documental “Tercer Ojo”.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: Organització de Docúpolis.
Data concessió: 18 de juliol de 2006.

Beneficiari: Inedit Produccions, S.L.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: Organització e l’IN-EDIT, Festival de Cinema Documental Musical de 
Barcelona.

Data concessió: 27 de juliol de 2006.
Beneficiari: Badalona Comunicació, SA.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: Festival Internacional de Filmets de Badalona.

Beneficiari: Fundació privada Sitges, Festival Internacional de Cinema de 
Catalunya.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
Import: 690.000,00 euros.
Finalitat: Organització de la 39a. Edició del Festival Internacional de Cinema de 
Catalunya.

Data concessió: 4 de setembre de 2006.
Beneficiari:Associació APIMED.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
Import: 50.000,00 euros.
Finalitat: Organització del Mercat de l’audiovisual Euromediterrani (MEDI·
MED).
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Beneficiari: Fundació Videoteca dels Països Catalans.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: Treball de documentació i recerca cinematogràfica.

Beneficiari: Associació Coordinadora de Festivals de Cinema i Vídeo.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: Organització del Dia dels Festivals.

Data concessió: 21 de setembre de 2006.
Beneficiari: Institut Municipal de Comunicació de l’Ajuntament de Granollers.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 80.000,00 euros.
Finalitat: Organització del Mercat Audiovisual de Catalunya.

Data concessió: 9 d’octubre de 2006.
Beneficiari: Associació del Festival de Cinema de Manresa.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: Organització del FECINEMA Festival Internacional de Cinema Negre 
de Manresa.

Beneficiari: Associació Cultural Festival de Cinema de Torelló.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: Organització del Festival Internacional de cinema de muntanya i aventura 
de Torelló.

Beneficiari: Associació Festival Memorimage.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: Organització del Memorimage, Festival Europeu de Cinema i Televisió.

Data concessió: 10 d’octubre de 2006.
Beneficiari: ATENEU IGUALADÍ DE LA CLASSE OBRERA.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: Organització del Festival Zoom Igualada.

Beneficiari: Associació Cine Club Hal 2002.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Organització del Festival de Cine de Terror de Molins de Rei.

Beneficiari: PLANETA MED, SL.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 100.000,00 euros.
Finalitat: Organització del Festival DocsBarcelona.

Data concessió: 24 d’octubre de 2006.
Beneficiari: Associació Mecal.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: Organització del MECAL.

Beneficiari: Associació Professional de Directors de Cinema de Catal.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
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Import: 50.000,00 euros.
Finalitat: Organització del V Premi Barcelona de Cinematografia.

Beneficiari: Fundació Barcelona Media Universitat Pompeu Fabra.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Import: 100.000,00 euros.
Any 2006: 60.000,00 euros.
Finalitat: Projecte museològic La Fàbrica dels Media.

Beneficiari: Centre Calasanç de Formació Professional.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
Import: 600.000,00 euros.
Any 2006: 300.000,00 euros.
Finalitat: Activitats docents de l’ESCAC.

Data concessió: 15 de novembre de 2006.
Beneficiari: Guionistes Associats de Catalunya.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 16.000,00 euros.
Finalitat: Organització dels Premis GAC de guions.

Beneficiari: Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 150.000,00 euros.
Finalitat: Col·laboració en la Barcelona-Catalunya Film Commission.

Data concessió: 20 de novembre de 2006.
Beneficiari: Col·legi professional de l’audiovisual de Catalunya.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
Import: 22.000,00 euros.
Finalitat: Organització del Congrès de l’audiovisual català.

Data concessió: 5 de desembre de 2006.
Beneficiari: Xarxa Audiovisual Local.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A601.
Import: 379.000,00 euros.
Finalitat: Denominació d’Origen (D.O).

Data concessió: 30 de desembre de 2006.
Beneficiari: Societat Municipal de Comunicació de Terrassa.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
Import: 166.666,00 euros.
Finalitat: Ciutat Audiovisual de Terrassa.

Data concessió: 18 de desembre de 2006.
Beneficiari: ZEN PROGRAMARI LLIURE I XARXES.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: Infinitud de pinballs.

Data concessió: 22 de desembre de 2006.
Beneficiari: GREMI D’EMPRESARIS DE CINEMES DE CATALUNYA.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A601.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: Organització campanya de promoció per als Premis Barcelona de Ci·
nema.
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Àrea de Teatre, Musica i Arts Visuals:
Data concessió: 5 de maig de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a projectes que tinguin per objecte la 
promoció del teatre i de circ, la música i les arts visuals de caràcter professional.
Partida pressupostària: D/470000123/4421-A602, D/470000161/4421-A602, 
/470000171/4421-.A602.
Distribució:
Beneficiari: Utopia Global, SL.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: Preestrena Rock&Cat.

Beneficiari: Teia Moner, SCCL.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: Organització del I Festival Internacional de Dames Màgiques.

Data concessió:11 de maig de 2006.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a projectes de producció teatral i de 
circ de caràcter professional.
Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602, D/470000123/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: L’avalot, SCCL.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: “Dinomaquia2”, de Jaume Baliarda.

Beneficiari: Esferas Transferencias Culturales, S.L.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: “Negra i Criminal”, de Max Aub, J. Riera, A. Martín i D. Nel·lo.

Beneficiari: Teia Moner, SCCL.
Import: 22.500,00 euros.
Finalitat: “Chefs”, de Teia Moner.

Beneficiari: Baubo, SCCL.
Import: 39.000,00 euros.
Finalitat: “L’Iilla dels esclaus- Marivodiada”, adaptació de Pierre Marivaux.

Beneficiari: Produccions de La Favera, SC.
Import: 17.500,00 euros.
Finalitat: “El cel de Mozart”, de Marc Hervàs.

Beneficiari: Kombat Produccions, SL.
Import: 40.000,00 euros.
Finalitat:” L’agressor”, de Thomas Jonigk.

Beneficiari: Alavedra Cabeza, Anna.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: “Marisol”, de Cirquet Confetti.

Beneficiari: Cascai Teatre, SC.
Import: 28.000,00 euros.
Finalitat: “Made in Xina”, de Marcel Tomàs i Susana Lloret.

Beneficiari: La Troca Promocions Artístiques, SL.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: “Els boscos”, de David Mamet.

Beneficiari: Entresol De Produccions 2005 SL.
Import: 24.000,00 euros.
Finalitat: “Igrígor, la terra s’escalfa”, de Sònia Sendra.
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Data de concessió: 31 de maig de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la programació i organització d’ac·
tivitats de música en viu de caràcter professional.
Partida pressupostària: D/470000161/4421 - A602, D/470000161/4421 - A602, 
D/470000161/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Euroconcert, SL.
Import: 110.000,00 euros.
Finalitat: Programació de la temporada musical 2006.

Beneficiari: Advanced Music, SL.
Import: 50.000,00 euros.
Finalitat: Producció tècnica del 13è Festival de Música Avançada i Art Mulimèdia, 
Sònar 2006.

Beneficiari: Primavera Sound, SL.
Import: 41.000,00 euros.
Finalitat: Promoció de la 6a edició del Festival Primavera Sound.

Beneficiari: Primavera Sound, SL.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: Producció tècnica de la 6a edició del Festival Primavera Sound.

Beneficiari: Hipnòtik Festival, SL.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: Programació de la 3a edició del Festival Hipnòtik.

Beneficiari: Ibercamera, SA.
Import: 110.000,00 euros.
Finalitat: Programació del XXII Cicle Ibercamera.

Beneficiari: quadrant Produccions, SCP.
Import: 40.000,00 euros.
Finalitat: Programació Jazz Tardor 2006 - 13a edició Festival de Jazz de Lleida.

Data concessió: 8 de juny de 2006.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a projectes de producció teatral i de 
circ de caràcter professional.
Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602, D/470000123/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: La Mirada Ixpe, SL.
Import: 226.000,00 euros.
Any 2006: 66.000,00 euros.
Finalitat: Companyia La Mirada Ixpe.

Beneficiari: q-Ars Teatre, SL.
Import: 195.000,00 euros.
Any 2006:55.000,00 euros.
Finalitat: Companyia q-Ars Teatre.

Beneficiari: El Musical Més Petit Produccions, SL.
Import: 226.000,00 euros.
Any 2006: 66.000,00 euros.
Finalitat:Companyia El Musical Més Petit.

Data concessió: 12 de juny de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la programació o explotació d’acti·
vitats teatrals i de circ de caràcter professional.
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Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602, D/470000123/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Gestora D’espectacles Nus, SCP.
Import: 28.000,00 euros.
Finalitat: Guash Teatre.

Beneficiari: Navarro Llabres Eugenio.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: La Puntual - Putxinel·lis de Barcelona.

Beneficiari: Fortuny Vicente, Lluís.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: Cafè Teatre Llantiol.

Beneficiari: 08030 Gestió Teatral, SL.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: SAT!, Sant Andreu Teatre.

Beneficiari: Activitats & Realitats, SL.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: Teatreneu.

Beneficiari: Cooperativa Obrera Tarraconense, SCCL.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: Teatre El Magatzem.

Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la millora d’infraestructura i/o 
adquisició d’equipament per a empreses de teatre i de circ.
Partida pressupostària: D/770000123/4421 - A602, D/770000123/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Escobar Aunós, Helena.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: Adquisició d’un equip de so i una furgoneta per la Cia. La Bleda.

Beneficiari: Carro De Baco, SCP.
Import:4.000,00 euros.
Finalitat: Adequació tècnica de l’oficina.

Beneficiari: Proyecto Klez, SL.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat:Adquisició d’equipament tecnològic per a l’anàlisi de l’edició audiovisual 
a temps real.

Beneficiari: Teia Moner, SCCL.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: Adquisició de càmera de vídeo, pantalla i ordinador portàtil per a l’Es·
cola-Taller de.la Cia. Teia Moner.

Data concessió: 13 de juny de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’edició i promoció de la música en 
suport fonogràfic durant l’any 2006.
Partida pressupostària: D/480000100/0000 - A602, D/482000100/4421 - A602, 
D/470000161/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Discmedi, SA.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Sakam Té”, de Macedònia.

Beneficiari: Discmedi, SA.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “Sakam Té”, de Macedònia.
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Beneficiari: Discmedi, SA.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Batiscafo Katiuskas”, d’Antònia Font.

Beneficiari: Discmedi, SA.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “Batiscafo Katiuskas”, d’Antònia Font.

Data concessió: 29 de juny de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a projectes que tinguin per objecte la 
promoció del teatre i de circ, la música i les arts visuals de caràcter professional.
Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602, D/470000161/4421 - A602, 
D/470000171/4421 -A602.
Distribució:
Beneficiari: Ass. de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC).
Import: 63.000,00 euros.
Finalitat: Promoció de les activitats de les sales associades.

Beneficiari: Ediciones El Jueves, SA.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: Premis Teatre BCN.

Beneficiari: Art Barcelona - Associació de Galeries.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: Pla per a la promoció i divulgació de les exposicions d’arts visuals d’Art 
de Barcelona.

Beneficiari: Art Barcelona - Associació de Galeries.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: Desenvolupament d’un micro·portal per a la promoció de les arts visuals 
a Barcelona.

Beneficiari: Ass. Amics del Teatre de Ponent.
Import: 35.000,00 euros.
Finalitat: Organització de tallers per a la promoció del teatre en vers.

Beneficiari: Ass. d’Artistes Visuals de Catalunya.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: Projecte de formació continua d’artistes visuals de Catalunya.

Data concessió: 30 de juny de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions a galeries d’art de Catalunya per activitats 
de difusió de la seva programació i propostes artístiques.
Partida pressupostària: D/470000171/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Grup d’Art Escolà, S.L.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: Edició de l’anuari de les galeries 2005·2006.

Beneficiari: Galeria Metropolitana de Barcelona, SL.
Import:7.000,00 euros. .
Finalitat: Millora de la web per a la difusió dels seus artistes.

Objecte de la convocatòria: Subvencions per a projectes de producció teatral i de 
circ de caràcter professional.
Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602, D/470000123/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Famdetuteatre, SCCL.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat:” Diumenge Tarda”, d’Albert Plans.
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Beneficiari: Barba i Rodriguez, Lourdes.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: “Oblidar l’infern”, de Marguerite Duras.

Beneficiari: Músics de Girona, SCCL.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: “Esperi el seu torn”, de Pere Hosta.

Beneficiari: Gestora D’espectacles Nus, SCP.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat:”Una hora de felicitat”, de Manuel Veiga.

Beneficiari: Antigua I Barbuda Contrucció I Efectes, SL.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: B.A.R.R.A (Bar automatizado rústico Realmente Auténtico), de Jordà 
Ferré.

Beneficiari: Wai Entertaiment, SL.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: “Venuts”, d’Àngel Amazares.

Beneficiari: Grappa Teatre, SL.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: “q mal q stamus”, de G.Bosch i T.Ros.

Beneficiari: Nosomnous SCCL.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: “Idaho i Utah (Nanas para nenes malitos)”, d’Albert Espinosa.

Beneficiari: Tejero Perera, Mireia.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: “Breaking Eggs”, de Mireia Tejero.

Beneficiari: Ennev Teatre, SL.
Import: 36.000,00 euros.
Finalitat: “Boris I, Rei d’Andorra”, de José Sanchís Sinisterra i Beth Escudé.

Beneficiari: Eironeia Produccions, SL.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: “Temps mort”, de Joan Solana.

Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’edició i promoció de la música en 
suport fonogràfic durant l’any 2006.
Partida pressupostària: D/480000100/0000 - A602, D/482000100/4421 - A602, 
D/470000161/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Desarrollo De Contenidos Audiovisuales, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “quart creixent”, d’Òscar Briz.

Beneficiari: Desarrollo De Contenidos Audiovisuales, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “quart creixent”, d’Òscar Briz.

Beneficiari: Tritó, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Viatge a la Lluna” de Xavier Montsalvatge.

Data concessió:4 de juliol de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la millora d’infraestructura i/o 
adquisició d’equipament per a empreses de teatre i de circ.
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Partida pressupostària: D/770000123/4421 - A602, D/770000123/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Teatre de Ponent, SL.
Import: 24.000,00 euros.
Finalitat: Adequació de la sala d’assaig del Teatre de Ponent.

Beneficiari: Unicoop Cultural, SL.
Import: 26.000,00 euros.
Finalitat: Obres de rehabilitació de la teulada i adquisició d’equipament tècnic pel 
Teatre de l’Aurora.

Beneficiari: Teatro Principal de Lerida, SA.
Import: 40.000,00 euros.
Finalitat: Instal·lació d’un circuit de videovigilància i augment de la potència elèc·
trica del Teatre Principal instal.lacions.
Beneficiari: Cooperativa Obrera Tarraconense, SCCL.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Adquisició d’equipaments per al Teatre El Magatzem.

Data concessió: 11 de juliol de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la programació i organització d’ac·
tivitats de música en viu de caràcter professional.
Partida pressupostària: D/470000161/4421 - A602, D/470000161/4421 - A602, 
D/470000161/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Zingaria Produccions, SL.
Import: 22.000,00 euros.
Finalitat: Programació Harlem Jazz Club.

Beneficiari: Tarantos Jamboree, SL.
Import: 22.000,00 euros.
Finalitat: Programació Jamboree.

Beneficiari: Tarantos Jamboree, SL.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: Programació Tarantos.

Beneficiari: Country Zone, SL.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: Programació Nashville Country Club.

Beneficiari: Piano Blau Produccions, SA.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: Programació Piano Blau Music Club.

Beneficiari: Pérez-Copons Alier, Juan Antonio.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: Programació Faktoria d’Arts.

Beneficiari: Disc Mas i Mas, SL.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: Programació Sala Zacarías .

Beneficiari: Autopark, SA.
Import: 22.000,00 euros.
Finalitat: Programació Sala Apolo.

Beneficiari: Tierz Royo, Robert.
Import: 16.000,00 euros.
Finalitat: Programació Sidecar Factory Club.
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Beneficiari: Manufactures de l’Oci, SL.
Import: 8.600,00 euros.
Finalitat: Programació El Sielu.

Beneficiari: Igniacos, SL.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: Programació Cafè del Teatre.

Beneficiari: Giroplatea, SL.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: Programació Platea.

Beneficiari: Lopez Montero, Ma. Gracia.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Programació La Vaqueria.

Data concessió: 13 de juliol de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’adquisició i/o millora d’equipa·
ment tècnic de sales privades que programin de manera estable música en viu de 
caràcter professional.
Partida pressupostària: D/770000161/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Piano Blau Produccions, SA.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Millora de les condicions acústiques i tècniques de la Sala Piano Blau.

Beneficiari: Manufactures de l’Oci, SL.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: Millora de l’equip de llum i so de la Sala El Sielu.

Beneficiari: Pérez-Copons Alier, Juan Antonio.
Import: 7.500,00 euros.
Finalitat: Equipament de so de la Sala Faktoria d’Arts.

Beneficiari: Bikini, SA.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: Actualització de les instal·lacions de so i llum de la Sala Bikini.

Beneficiari: Zingaria Produccions, SL.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: Equipament de so i millora del sistema condicionador d’aire del Harlem 
Jazz Club.

Beneficiari: Salamandra Bcn SL.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: Equipament de so i llum per la nova seu de la Sala Salamandra.

Beneficiari: Clac, SCCL.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: Equipament de so i llum de la Sala Clap.

Beneficiari: Disc Mas I Mas, SL.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: Equipament tècnic de la Sala Zacarías.

Beneficiari: Tarantos-Jamboree, SL.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Equipament de so de la Sala Jamboree.

Data concessió: 14 de juliol de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’edició i promoció de la música en 
suport fonogràfic durant l’any 2006.
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Partida pressupostària: D/480000100/0000 - A602, D/482000100/4421 - A602, 
D/470000161/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Discmedi, S.A.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “G-21 Km’s”, de G-21 Km’s.

Beneficiari: Discmedi, S.A.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat:Promoció de “G-21 Km’s”, de G-21 Km’s.

Data concessió: 20 de juliol de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’edició i promoció de la música en 
suport fonogràfic durant l’any 2006.
Partida pressupostària: D/480000100/0000 - A602, D/482000100/4421 - A602, 
D/470000161/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Música Ligera, SCP.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Kuopac”, de Kuopac.

Beneficiari: Música Ligera, SCP.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “Kuopac”, de Kuopac .

Beneficiari: Bossa Records, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “País invisible”, de Rumberes dels Garrotan.

Beneficiari: Propaganda Pel Fet!, SCCL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Plouen catximbes”, de Plouen catximbes.

Beneficiari: Discmedi, S.A.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Aigua de coco”, de The Tropicals.

Beneficiari: Discmedi, S.A.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “Aigua de coco”, de The Tropicals.

Data concessió: 28 de juliol de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la millora d’infraestructura i/o 
adquisició d’equipament per a empreses de teatre i de circ.
Partida pressupostària: D/770000123/4421 - A602, D/770000123/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Roma Salvo, Ramon.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: Ampliació i millorade l’equip de sonorització.

Beneficiari: Cascai Teatre, SC.
Import:15.000,00 euros.
Finalitat: Adquisició d’equipament.

Beneficiari: Wai Entertaiment, SL.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: Adquisició d’equip de so i il·luminació.

Beneficiari: La Mirada Ixpe, SL.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: Adquisició d’equip de so, equip d’il·luminació i grades.
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Beneficiari: L’Avalot, SCCL.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: Adquisició d’un vehicle de transport industrial mixt.

Data concessió: 13 de setembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’edició i promoció de la música en 
suport fonogràfic durant l’any 2006.
Partida pressupostària: D/480000100/0000 - A602, D/482000100/4421 - A602, 
D/470000161/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Discmedi, S.A.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Cançons Catalanes”, de Josep Carreras.

Data concessió: 18 de setembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’edició i promoció de la música en 
suport fonogràfic durant l’any 2006.
Partida pressupostària: D/480000100/0000 - A602, D/482000100/4421 - A602, 
D/470000161/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Columna Música, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “La sínia i l’estrella”. Suite d’Agustí Bartra, de M. Pujadó.

Beneficiari: Columna Música, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “El paradís de les muntanyes”, de Jesús Rodríguez Picó.

Beneficiari: Columna Música, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Nadales Medievals Catalanes”, de diversos autors.

Data concessió: 21 de setembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’edició i promoció de la música en 
suport fonogràfic durant l’any 2006.
Partida pressupostària: D/480000100/0000 - A602, D/482000100/4421 - A602, 
D/470000161/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Música Ligera, SCP.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Revisitant Duble Buble”, de Duble Buble.

Beneficiari: Música Ligera, SCP.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “Revisitant Duble Buble”, de Duble Buble.

Beneficiari: Música Global Discogràfica, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Regal”, de Mone.

Beneficiari: Música Global Discogràfica, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “Regal”, de Mone.

Beneficiari: Música Global Discogràfica, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Ara mateix”, d’Ara Mateix.
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Beneficiari: Música Global Discogràfica, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “Ara mateix”, d’Ara Mateix.

Beneficiari: Música Global Discogràfica, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Cops baixos”, de Pere Espinosa.

Beneficiari: Música Global Discogràfica, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “Cops baixos”, de Pere Espinosa.

Beneficiari: Música Global Discogràfica, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “5000 nits”, de Josep Thió.

Beneficiari: Música Global Discogràfica, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “5000 nits”, de Josep Thió.

Beneficiari: Música Global Discogràfica, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció del fonograma de quimi Portet (títol a determinar).

Beneficiari: Música Global Discogràfica, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Jo faig cançons”, de Jofre Bardagí.

Beneficiari: Música Global Discogràfica, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “L’arbre blanc”, de Jordi Batiste.

Beneficiari: Música Global Discogràfica, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Néixer”, de Junts.

Beneficiari: Música Global Discogràfica, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Un que de tan llest és tonto i un que de tan tonto és llest”, 
d’Estanislau Verdet.

Data concessió: 20 d’octubre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’edició i promoció de la música en 
suport fonogràfic durant l’any 2006.
Partida pressupostària: D/480000100/0000 - A602, D/482000100/4421 - A602, 
D/470000161/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Roig Boada, Josep.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Pedres blaves”, de Relk.

Beneficiari: Roig Boada, Josep.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Els amants de Lílith”, de Lídia Pujol.

Beneficiari: Música Ligera, SCP.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Cants de pau”, de Pep Sala.

Beneficiari: Bossa Records, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “La ciutat de les cols”, de Carlos A. Juste, “Lo Beethoven”.
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Beneficiari: Propaganda Pel Fet!, SCCL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Feliu Ventura”, de Ventura i Penalba.

Beneficiari: Propaganda Pel Fet!, SCCL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Xerramequ tiquis miquis”, de Marc Serrats i Marc Grau.

Beneficiari: Música Ligera, SCP.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Splac”, de Splac.

Beneficiari: Música Ligera, SCP.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “Splac”, de Splac.

Data concessió: 7 de novembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la programació o explotació d’acti·
vitats teatrals i de circ de caràcter professional.
Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602, D/470000123/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Dagoll Dagom, SA.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat:” Mar i Cel”, d’Àngel Guimerà (castellà).

Beneficiari: Serveis Escènics Romea, SL.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat:” La Cabra o qui es Sylvia?”, d’Edward Albee (castellà).

Beneficiari: La Perla 29, SL.
Import: 6.400,00 euros.
Finalitat: Adaptació d’”Antígona”, de Sòfocles.

Beneficiari: Bitó Produccions, SL.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: “L’illa del tresor”, de Joan Ollé i Joan Barril (castellà).

Data concessió: 8 de novembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a projectes que tinguin per objecte la 
promoció del teatre i de circ, la música i les arts visuals de caràcter professional.
Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602, D/470000161/4421 - A602, 
D/470000171/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Ass. De Cantants i Intèrprets Professionals En Llengua Catalana 
(ACIC).
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: Ovidi Montllor, 10 anys de vacances.
Beneficiari: Plataforma de Autoeditores, PAE.
Import:12.000,00 euros.
Finalitat: Producció d’un cicle de concerts PAE i campanya promocional.

Beneficiari: Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA).
Import: 72.000,00 euros.
Finalitat: BCN Aixeca el teló.

Beneficiari: Fundació Societat i Cultura (FUSIC).
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: Activitats de FITESC, Fira Tècnica de l’Espectacle.
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Beneficiari: Centre de Titelles de Lleida.
Import: 50.000,00 euros.
Finalitat: Organització de la Fira de Titelles de Lleida i altres activitats del Centre 
de Titelles.

Beneficiari: Centre d’art Barcelona Work box, SL.
Import: 10.200,00 euros.
Finalitat:Promoció de l’art visual “ V_Box”.

Beneficiari: Ass. premis butaca de teatre i cinema de Catalunya.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: XII edició dels Premis Butaca.

Beneficiari: Accés Teatre, SL.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: “+ Públic”, projecte per a la captació de nous públics.

Beneficiari: Cugat Masó, Carlos.
Import: 21.200,00 euros.
Finalitat: Projecte per a la dinamització de les arts escèniques a Tarragona.

Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’edició i promoció de la música en 
suport fonogràfic durant l’any 2006.
Partida pressupostària: D/480000100/0000 - A602, D/482000100/4421 - A602, 
D/470000161/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Picap, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “El vals de la ingenuïtat”, d’Albert Fibla.

Beneficiari: Picap, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “El vals de la ingenuïtat”, d’Albert Fibla.

Beneficiari: Picap, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “El llenguatge de les pedres”, de S’Albaida.

Beneficiari: Picap, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat:Promoció de “El llenguatge de les pedres”, de S’Albaida.

Beneficiari: Picap, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Sol blanc”, de Túrnez & Sesé.

Beneficiari: Picap, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “Sol blanc”,, de Túrnez & Sesé.

Beneficiari: Picap, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat:Edició de “Bolanera”, de Port Bo.

Beneficiari: Picap, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “Bolanera”, de Port Bo.

Beneficiari: Picap, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Envit a vares”, d’Al Tall.
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Beneficiari: Picap, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “Envit a vares”, d’Al Tal.

Beneficiari: Picap, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Un petit moment de dubte”, de Pep Sala.

Beneficiari: Picap, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “Un petit moment de dubte”, de Pep Sala.

Beneficiari: Picap, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat:Edició de “Sent amb mi”, de Lexu’s.

Beneficiari: Picap, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “Sent amb mi”, de Lexu’s.

Beneficiari: Picap, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Lluny”, de Nua.

Beneficiari: Picap, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat:Promoció de “Lluny”, de Nua.

Data concessió: 10 de novembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’edició i promoció de la música en 
suport fonogràfic durant l’any 2006.
Partida pressupostària: D/480000100/0000 - A602, D/482000100/4421 - A602, 
D/470000161/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Música Global Discogràfica, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Temps”, de Crazy Notes.

Beneficiari: Discmedi, S.A.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Espontex Sinfonia” de Pascal Comelade.

Beneficiari: Discmedi, S.A.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “Espontex Sinfonia” de Pascal Comelade.

Beneficiari: La Mà de Guido, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Cançons de Bressol”, d’Olga Sala i Anna Garcia.

Beneficiari: Desarrollo de Contenidos Audiovisuales, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Sol com els poetes”, d’Ester Formosa.

Data concessió: 14 de novembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a projectes de producció teatral i de 
circ de caràcter professional.
Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602, D/470000123/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Accés Teatre, SL.
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Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: “Tabacontes”, d’Eulàlia Canal.

Beneficiari: Serveis teatrals Dreams, SCCL.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: “La Bella Dorment”, de Roser Contreras.

Beneficiari: Clownx Teatre, SCP.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: “Action!”, de Joan Sors i Jordi Gilabert.

Beneficiari: Companyia de Comediants La Baldufa, SCCL.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat:”El llibre imaginari “, de la Cia. La Baldufa i Luis Zornoza.

Beneficiari: Cia. Mite-les, SCCL.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: “Crispetes”, de Jaume Esquius.

Beneficiari: Prat Coll, Jordi.
Import: 17.000,00 euros.
Finalitat: “Una còpia”, de Caryl Churchill.

Beneficiari: Teatre Nu, SCCL.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: “La lluna d’en Joan”, de Carme Solé Vendrell.

Beneficiari: L’Evocador Iniciatives Escèniques i Musicals, SL.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat:” Esperant Gaspar”, de Jordi Casasampera Fernàndez.

Beneficiari: Inicom Media, SL.
Import: 24.000,00 euros.
Finalitat: “Naked Boys Singing”, de M. Cain, P.Harry, S. Markham.

Beneficiari: La Troca Promocions Artístiques, SL.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: “True West”, de Sam Shepard.

Beneficiari: Clownfishcat, SL.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: “Benvinguts al cel”, de Patricia Dubois i Cristina Garcia Borràs.

Beneficiari: Basilio Galé, Fco. José.
Import: 24.000,00 euros.
Finalitat: “Retablo”, de R.M. del Valle Inclán.

Beneficiari: Rue Miranda, SL.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: “Un lloc conegut”, de Daniela Freixas Conte.

Beneficiari: Escobar Aunós, Helena.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: “ Una paradeta particular”, d’Helena Escobar.

Beneficiari: Franch Farré, David.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: “Four movements for survival”, de Cia. Amaranto.

Beneficiari: Roca Fernàndez, Anna Maria.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat:”Les sabates noves de l’emperador”, d’Anna Roca i Pere Romagossa.
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Beneficiari: Can Cabanyes-Talia, SCP.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: “Da ponte”, de Bibiana Goday.

Beneficiari: Los Galindos, SCCL.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: “Ursula i Dimitri” de Los Galindos.

Beneficiari: Input Produccions, SL.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: “Allò que el vent s’endugué”, d’Agustí Franch i Reche.

Beneficiari: La Cia. Sgrata, SCCL.
Import:24.000,00 euros.
Finalitat: “Tot és possible”, de La Cia.Sgrata.

Beneficiari: Teatre Obligatori, SL.
Import: 24.000,00 euros.
Finalitat: “Party Line”, de Marc Rosich.

Beneficiari: Xip Xap, SL.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: “Trinxant sabates”, de Víctor Polo.

Beneficiari: Lazzigags Produccions, SCCL.
Import: 24.000,00 euros.
Finalitat: “Sherlock Holmes i el club dels pèlrojos”, de Sir Arthur Conan Doyle.

Beneficiari: Flyhard produccions, SL.
Import: 19.000,00 euros.
Finalitat:” City/Simcity”, de Jordi Casanovas Güell.

Beneficiari: Titelles Per Poc, SL.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: “Romeo i Julieta” de Sergei Prokofiev / William Shakespeare.

Beneficiari: Accés Teatre, SL.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: “Nadal en concert - Poema de nadal” , de Josep Maria de Segarra.

Beneficiari: Orquestra Simfònica del Vallès, SAL.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: “Sons de circ”, de l’Orquestra Simfònica del Vallès.

Beneficiari: Zitzània, SL.
Import:40.000,00 euros.
Finalitat:” Èric i l’exèrcit del Fènix”, d’Èric Bertran.

Beneficiari: Kombat Produccions, SL.
Import:20.000,00 euros.
Finalitat:”Josep i Maria”, de Turrini.

Beneficiari: Grau i Llucià, Miquel Joel.
Import:4.000,00 euros.
Finalitat:”Cacau de contes”, de Joel Grau.

Data concessió: 16 de novembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’edició i promoció de la música en 
suport fonogràfic durant l’any 2006.
Partida pressupostària: D/480000100/0000 - A602, D/482000100/4421 - A602, 
D/470000161/4421 - A602.
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Distribució:
Beneficiari: Picap, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Visca l’amor. Homenatge a Teresa Rebull”, de T.Rebull, 
M.M.Bonet i altres.

Beneficiari: Picap, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “Visca l’amor. Homenatge a Teresa Rebull”, de T.Rebull, 
M.M.Bonet i altres.

Beneficiari: Picap, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Bon cop de rock”, de Pastorets Rock.

Beneficiari: Picap, S.L.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “Bon cop de rock”, de Pastorets Rock.

Beneficiari: Música Ligera, SCP.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat:Edició de “L’escriptor inexistent”, de Montse Castellà.

Data concessió: 21 de novembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions a galeries d’art de Catalunya per a l’ad·
quisició i/o millora d’equipament tecnològic .
Partida pressupostària: D/470000171/4421 - A602.
Beneficiari: Dumaca, SL (Galeria Senda).
Import: 4.849,69 _.
Finalitat: Millora d’equipament informàtic i adquisició d’equipament audiovisual.

Data concessió: 28 de novembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions a galeries d’art de Catalunya per activitats 
de difusió de la seva programació i propostes artístiques.
Partida pressupostària: D/470000171/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Galeria d’Art Anquin’s.
Import: 3.780,00 euros.
Finalitat: Edició del catàleg del 34è Saló de Maig:

Beneficiari: Galeria Tuset, SL.
Import: 5.746,15 euros.
Finalitat: Edició del catàleg de l’exposició “Figuració 2006- 2006”.

Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la millora d’infraestructura i/o 
adquisició d’equipament per a empreses de teatre i de circ.
Partida pressupostària: D/770000123/4421 - A602, D/770000123/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Farrés Brothers i Cia, SCCL.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: Adquisició de vehicle.

Beneficiari: Retruc, SCCL.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: Adquisició de vehicle.

Beneficiari: Gataro, SL.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Adquisició d’equipament i infraestructura.
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Beneficiari: Fadunito, SCP.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Adquisició de vehicle i adequació d’equipament tècnic.

Beneficiari: q-Arts Teatre, SL.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: Adquisició d’equipament i infraestructura.

Beneficiari: Tot Circ, SCCL.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: Adquisició d’equipament i vehicle.

Beneficiari: Tomic Fajdetic, Julijana.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Adquisició d’equipaments.

Objecte de la convocatòria: Subvencions per a la programació i organització d’ac·
tivitats de música en viu de caràcter professional.
Partida pressupostària: D/470000161/4421 - A602, D/470000161/4421 - A602, 
D/470000161/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Zingaria Produccions, SL.
Import: 24.000,00 euros.
Finalitat: 17è Festival de Jazz i Música Creativa de Ciutat Vella.

Beneficiari: RGB Music, SL.
Import: 82.000,00 euros.
Finalitat: Programació i promoció de la 9a Edició del Festival Senglar Rock.

Beneficiari: RGB Music, SL.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Programació i promoció del Black Music Festival de Salt.

Beneficiari: Pelaimas, SL.
Import: 42.000,00 euros.
Finalitat: Programació del Mas i Mas Festival.

Beneficiari: Music Project, SL.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: Producció tècnica del 17è Festival de Guitarra de Barcelona.

Beneficiari: Music Project, SL.
Import: 127.000,00 euros.
Finalitat: Programació del 38è Festival Internacional de Jazz de Barcelona.

Data concessió: 11 de desembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’edició i promoció de la música en 
suport fonogràfic durant l’any 2006.
Partida pressupostària: D/480000100/0000 - A602, D/482000100/4421 - A602, 
D/470000161/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: K Indústria Cultural, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “D’Aram”, de Mariona Font.

Beneficiari: K Indústria Cultural, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “D’Aram”, de Mariona Font.
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Data concessió: 18 de desembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’edició i promoció de la música en 
suport fonogràfic durant l’any 2006.
Partida pressupostària: D/480000100/0000 - A602, D/482000100/4421 - A602, 
D/470000161/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Vicious Records, S.L.U.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Cantautar”, de R.Mas, J.Ros, A.Mora, R.Pons i altres.

Beneficiari: K Indústria Cultural, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Tolerància zero”, d’Oprimits.

Beneficiari: K Indústria Cultural, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “Tolerància zero”, d’Oprimits.

Data concessió: 22 de desembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’edició i promoció de la música en 
suport fonogràfic durant l’any 2006.
Partida pressupostària: D/480000100/0000 - A602, D/482000100/4421 - A602, 
D/470000161/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Edicions Albert Moraleda, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Lieder”, de Francesc Bonastre.

Beneficiari: Edicions Albert Moraleda, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Poema del Santuari de la Mare de Déu del Castell de Gallifa”, 
de J. Argenté.

Beneficiari: Edicions Albert Moraleda, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Tres illes”, de Marta Poal.

Data concessió: 29 de desembre de 2006. .
Objecte de la convocatòria: Subvencions per a l’edició i promoció de la música en 
suport fonogràfic durant l’any 2006.
Partida pressupostària: D/480000100/0000 - A602, D/482000100/4421 - A602, 
D/470000161/4421 - A602.
Distribució:
Beneficiari: Tritó, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Cançons tradicionals catalanes”, de Manuel García Mo·
rante.

Beneficiari: Vicious Records, S.L.U.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “Cantautar, de R.Mas, J.Ros, A.Mora, R.Pons i altres.

Beneficiari: K Indústria Cultural, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Promoció de “Mística domèstica”, de Roger Mas.

Beneficiari: K Indústria Cultural, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Mística domèstica”, de Roger Mas.
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Beneficiari: quadrant Produccions, SCP.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Secrets”, de Max Sunyer.

Beneficiari: quadrant Produccions, SCP.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Flors de joglaria”, de Xavier Baró.

Beneficiari: quadrant Produccions, SCP.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Altres cançons a Mahalta”, de Xavier Monge.

Beneficiari: Centre d’Iniciatives Musicals, SCP.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Segona classe”, de Papa:Noes.

Beneficiari: Music Creativos, SL.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Edició de “Contraatacfunk!!”, d’Slips.

Data concessió: 3 de febrer de 2006. .
Beneficiari: Accions Teatrals La Cubana, SCCL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602.
Import: 24.000,00 euros.
Finalitat: Actes de celebració del XXVè aniversari de La Cubana.

Data concessió: 6 de febrer de 2006.
Beneficiari: Fundacion Autor.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602.
Import: 120.000,00 euros.
Finalitat: Organització de la IXa edició dels Premis Max de les Arts Escèniques 
a Barcelona.

Data concessió: 13 de febrer de 2006.
Beneficiari: Misògines, SA.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: XVè aniversari de la companyia T de Teatre.

Data concessió: 15 de febrer de 2006.
Beneficiari: Ass. de Circ Rogelio Rivel.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000123/4421 - A602.
Import: 120.000,00 euros.
Finalitat: Activitat formativa de les arts del circ, com a escola professional i com 
a reciclatge d’artistes i d’iniciació.

Data concessió: 16 de febrer de 2006.
Beneficiari: Bidó de Nou Barris.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000123/4421 - A602.
Import: 80.000,00 euros.
Finalitat: Producció d’espectacles de circ, programació i suport a l’assaig i a la 
creació.
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Data concessió: 21 de febrer de 2006.
Beneficiari: Federació Unió de Músics de Catalunya.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000161/4421 - A602.
Import: 24.600,00 euros.
Finalitat: Creació de la pàgina web i difusió de l’entitat a través d’ella i d’un butlletí 
trimestral.

Data concessió: 22 de febrer de 2006.
Beneficiari: Consell Català de la Música.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000123/4421 - A602.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: Elaboració dels treballs previs a l’organització del II Congrés de Música 
a Catalunya.

Data concessió: 17 de març de 2006.
Beneficiari: Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000123/4421 - A602.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: Sessions teatrals amb un sistema d’audiodescripció.
Beneficiari: Música Global Discogràfica, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000161/4421 - A602.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: Gira promocional de “Souvenir’s” del grup Whiskyn’s.

Beneficiari: Discmedi, S.A.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000161/4421 - A602.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: Gira promocional de “De Profundis” de Joan Isaac.

Data concessió: 21 de març de 2006.
Beneficiari: Desarrollo De Contenidos Audiovisuales, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000161/4421 - A602.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: Gira promocional de “Cosas Ricas” del grup Costo Rico.

Data concessió: 7 d’abril de 2006.
Beneficiari: Iberautor Promociones Culturales, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: Organització de la Gala de Lliurament de la IXa Edició dels Premis 
Max.

Data concessió: 10 d’abril de 2006.
Beneficiari: Gertrudis, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000161/4421 - A602.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: Campanya de promoció de la gira nacional del grup Gertrudis.
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Data concessió: 19 d’abril de 2006.
Beneficiari: Ass. Cultural Castell de Peralada.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A602.
Import: 250.000,00 euros.
Finalitat: Programació del la XX edició del Festival Internacional de Música Castell 
de Peralada.

Data concessió: 21 d’abril de 2006.
Beneficiari: Discmedi, S.A.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000161/4421 - A602.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: Gira promocional de “Amanda” de Amanda.

Data concessió: 24 d’abril de 2006.
Beneficiari: Ass. Espectacle Difusió.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000123/4421 - A602.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: TTE, 20 anys treballant.

Beneficiari: Ajuntament d’Igualada.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000123/4421 - A602.
Import: 124.000,00 euros.
Finalitat: XVII Fira de Teatre Infantil i Juvenil, La Mostra.

Data concessió: 26 d’abril de 2006.
Beneficiari: K Industria Cultural, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000161/4421 - A602.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: Gira promocional de “Mi forma de vivir” de Duquende.

Data concessió: 5 de maig de 2006.
Beneficiari: Feria Loop, SL.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Partida pressupostària: D/470000171/4421 - A602.
Import: 575.000,00 euros.
Any 2006: 275.000,00 euros.
Finalitat: Fira i Festival de Videoart.

Beneficiari: Institut Municipal de Promoció I Economia de Vic (IMPEVIC).
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000161/4421 - A602.
Import: 500.000,00 euros.
Finalitat: 18a Edició del Mercat de Música Viva de Vic.

Data concessió: 11 de maig de 2006.
Beneficiari: Vicious Records, S.L.U.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000161/4421 - A602.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: Gira promocional del CD de Dani Flaco.
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Beneficiari: Bitó Produccions, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602.
Import: 56.000,00 euros.
Finalitat: “Nausica”, versió del poema dramàtic de Joan Maragall.

Data concessió: 17 de maig de 2006.
Beneficiari: Anacrusa Produccions, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000161/4421 - A602.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: Gira promocional de “Vistas al mar” de Marina Rossell. .

Data concessió: 18 de maig de 2006.
Beneficiari: Ovideo TV, S.A.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000171/4421 - A602.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: Difusió del projecte artístic de Frederic Amat, “El Aullido de Caín.

Data concessió: 22 de maig de 2006.
Beneficiari: Festival Barnasants, SL.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Partida pressupostària: D/470000161/4421 - A602.
Import: 130.000,00 euros.
Any 2006: 60.000,00 euros.
Finalitat: Festival Barnasants.

Data concessió: 23 de maig de 2006.
Beneficiari: Rialles Espectacles Infantils i Juvenils.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Partida pressupostària: D/480000123/4421 - A602.
Import: 108.000,00 euros.
Any 2006: 18.000,00 euros.
Finalitat: Centre de teatre infantil i familiar Sala Miguel Hernández.

Data concessió: 30 de maig de 2006.
Beneficiari: Ass. Marató de l’Espectacle.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Partida pressupostària: D/460000123/4421 - A602.
Import: 162.000,00 euros.
Any 2006:76.000,00 euros.
Finalitat: Marató de l’Espectacle.

Data concessió: 6 de juny de 2006.
Beneficiari: Emotique, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: Promoció de Virgo MA49-100/04.

Data concessió: 21 de juny de 2006.
Beneficiari: Unicoop Cultural, SL.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602.
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Import: 85.000,00 euros.
Import 2006: 35.000,00 euros.
Finalitat: Producció i programació del Teatre de l’Aurora 2006- 2006.

Data concessió: 29 de juny de 2006.
Beneficiari: Zingaria Produccions, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000161/4421 - A602.
Import: 25.000,00 euros.
Finalitat: Producció de l’espectacle musical “Plurals”.

Data concessió: 4 de juliol de 2006.
Beneficiari: Salamandra BCN, SL.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Partida pressupostària: D/480000161/4421 - A602.
Import: 160.000,00 euros.
Any 2006:80.000,00 euros.
Finalitat: Posar en marxa i consolidar el funcionament de la Casa de la Música 
Popular de l’Hospitalet de Llobregat.

Data concessió: 11 de juliol de 2006.
Beneficiari: Bonnin-Julve, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602.
Import: 25.000,00 euros.
Finalitat: “El Jardí abandonat”, de Santiago Rusiñol.

Data concessió: 17 de juliol de 2006.
Beneficiari: Unicoop Cultural, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: “Maestro, non é possibile”, de la Cia. De Mortimers.

Beneficiari: Coordinadora Estatal de Salas de Teatro Alternativo.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000123/4421 - A602.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Encuentros en Magalia.

Beneficiari: Sala Beckett, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602.
Import: 70.000,00 euros.
Finalitat: “La nit àrab”, “Dimoni” i “La fi per fi”.

Beneficiari: Versus Teatre, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602.
Import: 50.000,00 euros.
Finalitat: “John i Jen” i “quotidiana delirant”.

Beneficiari: Teatre de Ponent, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602.
Import: 19.000,00 euros.
Finalitat:” La Síndrome del Congo”, de Joseph Conrad.
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Beneficiari: Tantarantana Teatre, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602.
Import: 28.000,00 euros.
Finalitat: “El Italiano” , de Thomas Bernhard.

Data concessió: 25 de juliol de 2006.
Beneficiari: Ass. d’Artistes Visuals de Catalunya.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Partida pressupostària: D/470000171/4421 - A602.
Import: 250.000,00 euros.
Any 2006: 125.000,00 euros.
Finalitat: Activitats del CIDEA durant els anys 2006 i 2006.

Data concessió: 5 de setembre de 2006.
Beneficiari: Music Project, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000161/4421 - A602.
Import: 40.000,00 euros.
Finalitat: Promoció del Festival B-Estival.

Data concessió: 12 de setembre de 2006.
Beneficiari: Tantarantana Teatre, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: “La Indiana”,d’Àngels Aymar .

Data concessió: 15 de setembre de 2006.
Beneficiari: Òmnium Cultural.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000161/4421 - A602.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: Producció de la Festa per la Llibertat de l’11 de setembre.

Data concessió: 19 de setembre de 2006.
Beneficiari: Stres Music, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000161/4421 - A602.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: Gira promocional de “La cançó amb Rumba” de Sabor de Gràcia.

Data concessió: 22 de setembre de 2006.
Beneficiari: Ass. Cultural El Rei de la Màgia.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000161/4421 - A602.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: Promoció de l’activitat del teatre El Rei de la Màgia.

Data concessió: 26 de setembre de 2006.
Beneficiari: Ateneu Santfeliuenc.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000161/4421 - A602.
Import: 35.500,00 euros.
Finalitat: Contrabaix, gira de música en directe a Catalunya.
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Beneficiari:Ass. Baco, Gestió I Promocions Culturals.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000161/4421 - A602.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: Organització de la 5a edició del Festival InVICtro.

Data concessió: 29 de setembre de 2006.
Beneficiari: Trotemi, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000161/4421 - A602.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: Despeses tècniques i de promoció del darrer trimestre de La Sala d’Igua·
lada.

Data concessió: 3 d’octubre de 2006.
Beneficiari: Circ Ozó, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/770000123/4421 - A602.
Import: 60.000,00 euros.
Finalitat: Adquisició i posada en funcionament d’una carpa.

Data concessió: 9 d’octubre de 2006.
Beneficiari: Ass. de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC).
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000161/4421 - A602.
Import: 110.000,00 euros.
Finalitat: Circuit Català de Sales d’octubre a desembre.

Data concessió: 11 d’octubre de 2006.
Beneficiari: Ritual Music, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000161/4421 - A602.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: Gira de presentació del nou disc de Fundació Tony Manero.

Data concessió: 20 d’octubre de 2006.
Beneficiari: Dagoll Dagom, SA.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Partida pressupostària: D/470000123/4421 - A602.
Import: 170.000,00 euros.
Any 2006: 30.000,00 euros.
Finalitat: Producció de “Boscos Endins”.

Data concessió: 26 d’octubre de 2006.
Beneficiari: Circo Raluy, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/770000123/4421 - A602.
Import: 70.000,00 euros.
Finalitat: Adquisició de nova graderia per a la carpa del circ.

Data concessió: 27 d’octubre de 2006.
Beneficiari: Searching, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000161/4421 - A602.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: Producció musical de “Nadales Sardanoves” de Santi Arisa.
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Data concessió: 6 de novembre de 2006.
Beneficiari: Ajuntament d’Igualada.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Partida pressupostària: D/460000123/4421 - A602.
Import: 156.000,00 euros.
Any 2006: 16.000,00 euros.
Finalitat: XVIII Fira de Teatre Infantil i Juvenil, La Mostra.

Beneficiari: Ovideo TV, S.A.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Partida pressupostària: D/470000171/4421 - A602.
Import: 30.000,00 euros.
Any 2006: 10.000,00 euros.
Finalitat: Difusió del projecte artístic de Frederic Amat, “El Aullido de Caín.

Data concessió: 13 de novembre de 2006.
Beneficiari: Consell Català de la Música.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A602.
Import:90.000,00 euros.
Import 2006: 22.500,00 euros.
Finalitat: Organització del II Congrés de Música de Catalunya.

Data concessió: 27 de novembre de 2006.
Beneficiari: Associació Cultural Catalunya Rock.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000161/4421 - A602.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: Final del 6è. Concurs de Maquetes Sona9.

Data concessió: 21 de novembre de 2006.
Beneficiari: Bidó de Nou Barris.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Partida pressupostària: D/480000123/4421 - A602.
Import: 160.000,00 euros.
Any 2006: 40.000,00 euros.
Finalitat: Projecte bianual d’activitats de Circ de l’Ateneu Popular de Nou Barris.

Data concessió: 11 de desembre de 2006.
Beneficiari: Teatro de los Sentidos, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A602.
Import: 60.000,00 euros.
Finalitat: Obres de millora de l’espai de producció i exhibició de l’activitat artística 
de la companyia.

Data concessió: 28 de desembre de 2006.
Beneficiari: APECAT.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000161/4421 - A602.
Import: 25.000,00 euros.
Finalitat: Programa musical de televisió.

Beneficiari: Ass. Espectacle Difusió.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000123/4421 - A602.
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Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: Ampliació de la subvenció concedida per activitats extraordinàries de 
TTE 20 anys treballant.

Data concessió: 29 de desembre de 2006.
Beneficiari: Desarrollo de Contenidos Audiovisuales, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000161/4421 - A602.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: Campanya de promoció de la gira de presentació “Eolh” de Almasäla.

Beneficiari: Radio Nacional de España, SA.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000161/4421 - A602.
Import: 4.100,00 euros.
Finalitat: 30è. Aniversari de Ràdio 4.

Area de Edició i Premsa:
Objecte de la convocatòria: Subvencions a la producció editorial d’especial interès 
cultural en llengua catalana o aranesa.
Partida pressupostària: D/470000141/4421 - A603.
Distribució:
Data concessió: 29 de juny 2006.
Beneficiari: La esfera de los libros.
Import: 3.000 euros.
Finalitat: edició de Francesc Macià, de Josep M. Roig Rossich.

Beneficiari: La esfera de los libros.
Import: 3.000 euros.
Finalitat: edició d’Aventureres de la història, de M. Gassó i A. Espargaró.

Beneficiari: EDITORIAL DE MÚSICA BOILEAU, SA.
Import: 3.836,00 euros.
Finalitat: EDICIÓ DE SIMFONIA ESPARSA DE MANUEL OLTRA.

Beneficiari: EDITORIAL CASALS, S.A.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: edició còmic Guifré 897.

Beneficiari: El cep i la nansa edicions (Francesc Mestres).
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: edició 4 volums col·lecció Argumenta de diversos autors.

Beneficiari: Elisenda Climent quer (Clivis Publicacions).
Import: 3.200,00 euros.
Finalitat: edició de Fantasia concertante de Francisco Fleta Polo.

Beneficiari: Elisenda Climent quer (Clivis Publicacions).
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: edició de Suite per a viola i orquestra d’Agustí Borgunyó i Garriga.

Beneficiari: Imatge-9, S.L.- Cossetania Edicions.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: edició de La guerra civil i la repressió del 1939 a 62 pobles del camp de 
Tarragona d’albert Manent.

Beneficiari: Imatge-9, S.L.- Cossetania Edicions.
Import: 9.824,00 euros.
Finalitat: edició de Poblet, senyor feudal. Els processos civils i criminals del s. XIII 
al X. XIX, de Valentí Gual.
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Beneficiari: Rafael Dalmau, Editor.
Import: 5.875,00 euros.
Finalitat: edició de Les herbes remeieres. De la cultura popular al fàrmac de Ramon 
Gausachs i Calvet.

Beneficiari: Rafael Dalmau, Editor.
Import: 5.500,00 euros.
Finalitat: edició volum 6 Atles dels comtats de la Catalunya carolíngia; atles del 
comtat d’Urgell.

Beneficiari: Dinsic Publicacions Musicals SL.
Import: 5.670,00 euros.
Finalitat: edició dos volums col·lecció materials orquestra (8 i 7) de Juli Garreta.

Beneficiari: Dinsic Publicacions Musicals SL.
Import: 5.292,00 euros.
Finalitat: edició vol. 21 i 22 col·lecció música coral catalana; 2 Obres de Josep 
Vila.

Beneficiari: ENCICLOPÈDIA CATALANA SA.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: edició 2n volum Atles electoral de la segona república a Catalunya de 
M. Vilanova.

Beneficiari: ENCICLOPÈDIA CATALANA SA.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: Diccionari alemany-català (3a ed.).

Beneficiari: ENCICLOPÈDIA CATALANA SA.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: edició del volum 2 de l’obra completa Pompeu Fabra de J. Solá i Jordi 
Mir.

Beneficiari: Eumo Editorial, SA.
Import: 4.017,00 euros.
Finalitat: edició d’Un club en la vida d’un poble. Història del Club Patí Voltregà 
de Pere Casas.

Beneficiari: Editorial Meteora SL.
Import: 11.670,00 euros.
Finalitat: edició Els paisatges de la Barcelona de Picasso.

Beneficiari: Editorial Meteora SL.
Import: 7.885,00 euros.
Finalitat: edició de La identitat flexible de Patrícia Gabancho.

Beneficiari: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA.
Import: 3.800,00 euros.
Finalitat: edició d’Epistolari de l’Oficina Romànica de Narcís Iglesias.

Beneficiari: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA.
Import: 3.631,00 euros.
Finalitat: edició de L’entonació del català de Dolors Font.

Beneficiari: Tres i Quatre, SL Editorial Tres i quatre.
Import: 8.978,00 euros.
Finalitat: edició de Memòries: els dietaris retrobats de Ferran Soldevila, volum 4.

Beneficiari: BRAU EDICIONS.
Import: 8.996,00 euros.
Finalitat: edició de Els nuclis rurals, de Ramon Ripoll i altres autors.
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Beneficiari: Pagès editors SL.
Import: 3.962,00 euros.
Finalitat: edició de L’aranès, descripció gramatical i aproximació a l’occità de la 
val d’Aran, d’Aitor Carrera.

Beneficiari: Edicions Bromera SL.
Import: 5.115,00 euros.
Finalitat: edició d’Early life (inici de la vida) de Lynn Margulis.
Data concessió: 17 de març de 2006.

Beneficiari: Cambra del Llibre de Catalunya.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000141/4421 - A603.
Import: 100.000,00 euros.
Finalitat: Organització de la 24a Setmana del Llibre en Català.

Data concessió: 10 de maig de 2006.
Beneficiari: Associació Lectura Fàcil.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000141/4421 - A603.
Import: 38.800,00 euros.
Finalitat: Suport a la realització de les tasques habituals de l’Associació 2006-
2008.

Data concessió: 31 de maig de 2006.
Beneficiari: Patronat Casa Museu Verdaguer.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000141/4421 - A603.
Import: 8.257,00 euros.
Finalitat: Tercer Mercat del Llibre vell de poesia.

Data concessió: 29 de juny de 2006.
Beneficiari: Federació d’Institucions Professionals del Còmic (FICÒM.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000141/4421 - A603.
Import: 70.000,00 euros.
Finalitat: organització de la 24a. edició del Saló Internacional del Còmic de 
Barcelona.

Data concessió: 27 de setembre de 2006.
Beneficiari: Associació Catalana de la Premsa Gratuïta (ACPG).
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000141/4421 - A603.
Import: 34.000,00 euros.
Finalitat: per a aquelles actuacions i prestació de serveis amb repercussió en el 
sector.

Data concessió: 3 d’octubre de 2006.
Beneficiari: Centre d’Estudis Ribera d’Ebre.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000100/0000 - A603.
Import: 7.150,00 euros.

Finalitat: 3a Fira del Llibre i de l’Autor Ebrenc.
Beneficiari: Associació Amics dels Cingles de Collsacabra.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000100/0000 - A603.
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Import: 11.084,68 euros.
Finalitat: Despeses d’organització de la 5a. Fira del Llibre de Muntanya.

Beneficiari: Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000141/4421 - A603.
Import: 24.500,00 euros.
Finalitat: Exposició “Escriptores catalanes de la Renaixença als nostres dies”, dins 
la 55a Fira del Llibre d’Ocasió Antic i Modern.

Data concessió: 18 d’octubre de 2006.
Beneficiari: Fundació El Llibre.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000141/4421 - A603.
Import: 300.000,00 euros.
Finalitat: 2n Saló del llibre de Barcelona.

Beneficiari: Consell Català del Llibre per a Infants i Joves.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000141/4421 - A603.
Import: 53.000,00 euros.
Finalitat: realizació de les activitats del 2006.

Beneficiari: Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000141/4421 - A603.
Import: 38.000,00 euros.
Finalitat: Realització de diferents activitats per al 2006.

Data concessió: 30 d’octubre de 2006.
Beneficiari: Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000141/4421 - A603.
Import: 67.000,00 euros.
Finalitat: per aquelles actuacions i prestació de serveis amb repercussió en el 
sector.

Data concessió: 7 de novembre de 2006.
Beneficiari: Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000142/4421 - A603.
Import: 161.500,00 euros.
Finalitat: Per al tancament de la segona fase del projecte G10 (2005-2006): estudi 
i anàlisi del grup de publicacions A2 i A3, insercions publicitàries d’autopromoció 
de les revistes G10, producció d’espots, i seguiment i control de quioscs.

Beneficiari: Associació Catalana de la Premsa Gratuïta (ACPG).
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000141/4421 - A603.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: Coordinació de la participació conjunta de l’ACPG i l’Associació Catalana 
de la Premsa Comarcal (ACPC), compartint estand amb l’Associació de Publicacions 
Periòdiques en Català (APPEC), al II Saló del Llibre de Barcelona.

Beneficiari: Comunicació Efectiva Catalunya, S.L.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000142/4421 - A603.
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Import: 40.000,00 euros.
Finalitat: Millora de l’actual sistema de producció i gestió del grup.

Beneficiari: Fundació Privada Catalana de la Premsa Comarcal (FCPC).
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000141/4421 - A603.
Import: 50.400,00 euros.
Finalitat: Llançament de la marca PREMSA COMARCAL que es treballa amb 
l’edició d’un DVD que promourà aquesta marca i els serveis i activitats que ofereix 
l’ACPC, i amb la difusió conjunta de la marca.

Beneficiari: Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000141/4421 - A603.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: Contribuir a les despeses de: Jornada anual periodistes de Catalunya, 
l’acte Ofici de Periodista, publicació títol col·lecció Vaixells de paper i d’un altre 
de col·lecció Ones i Bits, edició d’una nova col·lecció Documents, organització de 
6 exposicions i edició de revista Capçalera.

Beneficiari: Associació d’Editors en Llengua Catalana.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000141/4421 - A603.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: consultoria de viabilitat sobre l’entitat.

Beneficiari: Associació d’Editors en Llengua Catalana.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000141/4421 - A603.
Import: 50.000,00 euros.
Finalitat: organització de la 25a setmana del llibre en català.

Beneficiari: Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Import: 50.000,00 euros.
Finalitat: Projecte “Cap a Frankfurt”, dins el suplement Cultura del diari Avui, i 
l’edició especial que es distribuirà de manera gratuïta en la 2a edició del Saló del 
Llibre de Barcelona.

Objecte de la convocatòria: ajuts a la producció editorial en català i en aranès i per 
a l’edició de partitures de compositors/es catalans/es per a l’any 2006.
Partida pressupostària: D/470001.
Data de concessió: 25 de maig de 2006.
Beneficiari: Abadia Editors (Ramon Guitó Pons).
Import: 12.224,25 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Edicions de l’Albí (Jaume Huch Camprubí) .
Import: 6.112,14 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Arola editors SL.
Import: 12.651,78 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Art Blume SL.
Import: 5.154,75 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: editorial de Música Boileau SA.
Import: 17.053,50 euros.
Finalitat: Producció editorial.
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Beneficiari: Brau edicions SL.
Import: 7.949,27 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: La Busca edicions SL.
Import: 4.002,75 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Editorial Casals SL.
Import: 4.434,78 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: El cep i la nansa, edicions (Francesc Mestres).
Import: 3.678,75 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Clivis Publicacions (Elisenda Climent quer).
Import: 13.510,50 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Columna Edicions SA.
Import: 34.897,55 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Combel Editorial SA.
Import: 13.650,80 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Edicions Cossetània / Imatge-9.
Import: 32.415,80 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Dínsic Publicacions Musicals SL.
Import: 4.437, 75 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Ediciones Don Bosco (Edebé).
Import: 16.588,14 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Edicions 62 SA.
Import: 15.522,78 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Grup editorial 62 SLU.
Import: 16.278,77 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Edicions de 1984 SL.
Import: 9.090,02 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Enciclopèdia Catalana SA.
Import: 35.481,41 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Farell editors i dissenyadors SCP.
Import: 9.085,51 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Flor edicions SL (editorial Base).
Import: 8.308,14 euros.
Finalitat: Producció editorial.
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Beneficiari: La Galera SA editorial.
Import: 12.418,89 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Ins. Recursos Invest. per la formació (IRIF) SL.
Import: 6.381,00 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Juventud SA.
Import: 10.494,00 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: La Mà de Guido SL.
Import: 5.816,25 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Mediterrània SL.
Import: 7.790,65 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Pagès editors SL.
Import: 32.131,16 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Publicacions Abadia de Montserrat SA.
Import: 5.407,89 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Símbol editors (Núria Sales Rovira).
Import: 3.255,75 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Ediciones de la Tempestad (Llibres de l’índex).
Import: 14.929,88 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Viena Serveis editorials SL.
Import: 18.543,40 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Data de concessió: 28 de juliol de 2006.
Beneficiari: Abadia Editors (Ramon Guitó Pons).
Import: 14.633,05 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Edicions l’Agulla de Cultura Popular (Joan López).
Import: 4.838,36 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Edicions de l’Albí (Jaume Huch Camprubí).
Import: 11.717,03 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Albur producciones editoriales SL.
Import: 6.216,97 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Ara Llibres SL.
Import: 19.341,27 euros.
Finalitat: Producció editorial.
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Beneficiari: Arola Editors SL.
Import: 30.959,07 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Art Blume SL.
Import: 5.256,36 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Barcanova SA.
Import: 10.017,72 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Brau edicions SL.
Import: 4.235,08 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: La Busca edicions SL.
Import: 5.834,25 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: El cep i la nansa edicions (Francesc Mestres).
Import: 5.832,04 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Claret SAU.
Import: 8.749,17 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Clivis Publicacions (Elisenda Climent quer).
Import: 11.106,03 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Columna edicions SA.
Import: 37.261,39 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Edicions Cossetània-Imatge-9.
Import: 19.990,76 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Cromosoma SA.
Import: 13.357,02 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Cruïlla SA.
Import: 12.054,92 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Ediciones Elfos SL.
Import: 4.216,33 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Enciclopèdia Catalana SA.
Import: 7.549,14 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: La esfera de los libros .
Import: 36.477,91 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Farell editors i dissenyadors SCP.
Import: 4.029,94 euros.
Finalitat: Producció editorial.
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Beneficiari: Flor edicions SL (editorial Base).
Import: 3.764,14 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Grup editorial 26 SLU.
Import: 17.428,13 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Ins. Recursos Invest. per la formació (IRIF) SL.
Import: 4.273,67 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Juventud SA.
Import: 10.179,61 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: La mà de Guido SL.
Import: 5.943,07 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: March editor (José María March Jové).
Import: 5.514,41 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Mediterrània SL.
Import: 12.370,25 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Edicions de 1984 SL.
Import: 10.516,31 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Pagès editors SL.
Import: 41.253,34 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Pagès editors SL.
Import: 4.241,69 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Publicacions Abadia de Montserrat SA.
Import: 19.725,08 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Edicions 62 SA.
Import: 10.244,00 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Ediciones de la Tempestad (Llibres de l’índex).
Import: 4.294,62 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Tritó SL.
Import: 3.676,28 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Data de concessió: 24 d’octubre de 2006.
Beneficiari: Edicions Baula.
Import: 19.866,41 euros.
Finalitat: Producció editorial.
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Beneficiari: Brotons & Mercadal, edicions musicals SL.
Import: 3.064,50 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: La Busca edicions SL.
Import: 6.275,25 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Claret SAU.
Import: 3.159,00 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Clivis Publicacions (Elisenda Climent quer).
Import: 8.454,00 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Columna edicions SA.
Import: 18.011,29 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Editorial Corimbo SL.
Import: 5.896,14 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Edicions Cossetània/Imatge-9.
Import: 28.779,79 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Cruïlla SA.
Import: 17.988,76 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Edicions 62 SA.
Import: 11.628,02 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Grau i Saló, Maria (edicions del pirata).
Import: 5.820,75 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Enciclopèdia Catalana SA.
Import: 55.254,42 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: La Galera SA editorial.
Import: 13.275,02 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Garsineu edicions (Francesc Prats i Armengol).
Import: 7.248,38 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Grup editorial 62 SLU.
Import: 21.784,53 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Juventud SA.
Import: 3.569,63 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Mediterrània SL.
Import: 4.326,77 euros.
Finalitat: Producció editorial.
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Beneficiari: Montflorit edicions i assessoraments SL.
Import: 4.454,88 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Pagès editors SL.
Import: 14.387,63 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Publicacions Abadia de Montserrat SA.
Import: 34.605,04 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Random House Mondadori SA.
Import: 21.074,34 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: RBA Libros SA.
Import: 24.771,42 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Viena serveis editorials SL.
Import: 9.572,64 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Brau edicions SL.
Import: 3.136,50 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Dínsic Publicacions Musicals SL.
Import: 4.504,50 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Elisabet Rourich (Editorial Rourich).
Import: 6.836,65 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Ediciones de la tempestad (Llibres de l’Índex).
Import: 4.272,75 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Tritó SL.
Import: 8.925,00 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Cromosoma SA.
Import: 10.818,00 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: March & Associats detres SL.
Import: 8.654,64 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Club editor dels novel·listes SL.
Import: 6.653,26 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Data de concessió: 21 de desembre de 2006.
Beneficiari: Edicions de l’Albí (Jaume Huch Camprubí) .
Import: 3.246,88 euros.
Finalitat: Producció editorial.
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Beneficiari: Angle editorial.
Import: 8.034,21 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Arola editors SL.
Import: 7.302,68 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Barcanova SA.
Import: 8.162,94 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Edicions Baula.
Import: 10.960,38 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Editorial de Música Boileau SA.
Import: 12.491,84 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Brotons & Mercadal edicions musicals SL.
Import: 8.364,32 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: La Busca edicions SL.
Import: 3.653,45 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Edicions La campana SL.
Import: 19.070,51 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Clivis Publicacions (Elisenda Climent quer).
Import: 7.364,08 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Club editor dels novel·listes SL.
Import: 3.111.12 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Columna edicions SA.
Import: 13.921,64 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Combel Editorial SA.
Import: 9.905,95 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Edicions Cossetània/Imatge-9.
Import: 9.214,51 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Cromosoma SA.
Import: 3.787,78 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Cruïlla SA.
Import: 19.802,04 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Dínsic Publicacions Musicals SL.
Import: 5.734,10 euros.
Finalitat: Producció editorial.
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Beneficiari: Edicions don Bosco (Edebé).
Import: 14.580,02 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Enciclopèdia Catalana SA.
Import: 33.600,54 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: La esfera de los libros .
Import: 11.749,52 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: La Galera SA editorial.
Import: 9.955,21 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Grup editorial 62 SLU.
Import: 7.568,56 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Intermón Oxfam.
Import: 7.574,89 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Juventud SA.
Import: 6.830,71 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Edicions de 1984 SL.
Import: 3.922,85 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Pagès editors SL.
Import: 11.430,22 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Publicacions Abadia de Montserrat SA.
Import: 35.336,55 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Editorial Planeta SA.
Import: 24.590,84 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Random House Mondadori SA.
Import: 30.595,66 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: RBA Libros SA.
Import: 27.661,08 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Edicions 62 SA.
Import: 16.841,46 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari:Ediciones de la Tempestad(Llibre de l’índex).
Import: 3.348,87 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari: Viena Serveis editorials SL.
Import: 6.201,85 euros.
Finalitat: Producció editorial.
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Beneficiari:Editorial Zendrera Zariquey SA.
Import: 8.084,13 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari:Ara Llibres SL.
Import: 6.076,66 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Beneficiari:Ediciones Elfos SL.
Import: 5.558,23 euros.
Finalitat: Producció editorial.

Tipus: subvenció anual mitjançant resolució.
Objecte de la convocatòria: concessió de subvencions a l’edició i comercialització 
de publicacions periòdiques en català o en aranès, corresponents a l’any 2006.
Data de concessió: 25 de maig de 2006
Partida pressupostària: 470.0001
Beneficiari: Avenç, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació L’ Avenç
Import: 17.192,30 euros

Beneficiari: Bayard Revistas, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Cucafera
Import: 19.997,85 euros

Beneficiari: Bayard Revistas, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Reporter Doc
Import: 17.775,69 euros

Beneficiari: Bayard Revistas, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Tiro Liro
Import: 17.016,56 euros

Beneficiari: Corporació Catalana de Comunicació, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Avui
Import: 45.2401,59 euros

Beneficiari: Diari de Girona, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Diari de Girona
Import: 164.228,54 euros

Beneficiari: Diari Segre, SLU
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Segre
Import: 115.394,74 euros

Beneficiari: Edicions del Garraf, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Diari de Vilanova
Import: 19.059,04 euros

Beneficiari: Edicions del Garraf, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Diari del Baix Penedès
Import: 5.756,70 euros

Beneficiari: Edicions del País Valencià, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Temps
Import: 47.381,80 euros

Beneficiari: Edicions Intercomarcals, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Baix Llobregat Nord al dia
Import: 3.600,00 euros
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Beneficiari: Edicions Intercomarcals, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Regió 7
Import: 23.4527,13 euros

Beneficiari: Hermes Comunicacions, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Punt
Import: 472.180,13 euros

Beneficiari: Medigrup Digital, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Món Empresarial
Import: 20.726,89 euros

Beneficiari: Moreno & Delgado Publicaciones, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Cinèfilm
Import: 21.255,00 euros

Beneficiari: Premsa d’Osona, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El 9 Nou (Osona)
Import: 45.411,52 euros

Beneficiari: Premsa d’Osona, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El 9 Nou (Vallès Oriental)
Import: 26.888,40 euros

Beneficiari: Publicacions Anoia, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació L’ Extra comarcal
Import: 3.375,00 euros

Beneficiari: Publicacions Anoia, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació La Veu de l’Anoia
Import: 14.204,32 euros

Beneficiari: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Documents d’Església
Import: 12.473,93 euros

Beneficiari: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació qüestions de Vida Cristiana
Import: 3.999,00 euros

Beneficiari: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Serra d’Or
Import: 12.801,90 euros

Beneficiari: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Tretzevents
Import: 12.798,60 euros

Beneficiari: Publicacions Penedès, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El 3 de vuit
Import: 15.077,64 euros

Beneficiari: Revista per a Nois i Noies Cavall Fort, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Cavall Fort
Import: 43.551,02 euros

Partida pressupostària: 480.0001
Beneficiari: Fundació Catalunya Cristiana
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Catalunya Cristiana
Import: 29.811,11 euros

Data de concessió: 30 de juny de 2006
Partida pressupostària: 470.0001
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Beneficiari: Comercialitzadora i Editora de la Coor.Mitjans, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El 9 Esportiu
Import: 199.089,14 euros

Beneficiari: Anuntis Segundamano España, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Claxon Garraf/ Penedès
Import: 5.720,00 euros

Beneficiari: Anuntis Segundamano España, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Claxon Lleida
Import: 3.125,00 euros

Beneficiari: Anuntis Segundamano España, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Claxon Manresa
Import: 3.000,00 euros

Beneficiari: Anuntis Segundamano España, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Claxon Tarragona
Import: 5.500,00 euros

Beneficiari: Anuntis Segundamano España, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Espais 7 Reus
Import: 5.500,00 euros

Beneficiari: Anuntis Segundamano España, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Mercat de Girona, El
Import: 5.500,00 euros

Beneficiari: Anuntis Segundamano España, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Mercat de Lleida, El
Import: 5.500,00 euros

Beneficiari: Anuntis Segundamano España, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Mercat de Sant Boi, El
Import: 3.600,00 euros

Beneficiari: Anuntis Segundamano España, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Mercat de Terrassa, El
Import: 5.280,00 euros

Beneficiari: Anuntis Segundamano España, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Revenda
Import: 5.610,00 euros

Beneficiari: Bonart Cultural, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Bonart
Import: 18.438,00 euros

Beneficiari: Carrilet, El
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Carrilet
Import: 3.432,00 euros

Beneficiari: Centre de Disseny Innova, S.L.
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Comarques de Ponent
Import: 4.550,00 euros

Beneficiari: Centre de Disseny Innova, S.L.
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Noguera Magazin
Import: 3.770,00 euros

Beneficiari: Club Moto Edicions, SL (CM Edicions)
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Club Moto
Import: 7.395,15 euros
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Beneficiari: Contrapunt, SCCL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Contrapunt Diari de Mollet
Import: 6.125,00 euros

Beneficiari: Diari de Vic, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Diari de Vic
Import: 3.750,00 euros

Beneficiari: Diari Segre, SLU
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Lleida al dia
Import: 3.520,00 euros

Beneficiari: Ediciones El Jueves, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Teatre BCN
Import: 3.300,00 euros

Beneficiari: Ediciones Primera Plana, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Periódico
Import: 981.786,43 euros

Beneficiari: Edicions Catalanes del Mon de l’Ensenyament, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació L’ Hiperbòlic
Import: 3.000,00 euros

Beneficiari: Edicions Catalanes del Mon de l’Ensenyament, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Secundèria
Import: 3.000,00 euros

Beneficiari: Edicions del País Valencià, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Temps d’ Art
Import: 10.581,00 euros

Beneficiari: Edicions El Bassegoda, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació La Comarca d’Olot
Import: 11.662,00 euros

Beneficiari: Edicions El Portal de Centelles, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Portal de Centelles
Import: 3.656,67 euros

Beneficiari: Edicions La Terra, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació L’ Eixam
Import: 3.265,39 euros

Beneficiari: Edicions La Terra, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació La Terra
Import: 14.052,00 euros

Beneficiari: Edicions Lavínia, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Catàleg
Import: 3.597,03 euros

Beneficiari: Edicions Lavínia, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Eben Interiors
Import: 7.024,46 euros

Beneficiari: Edicions Masjuan, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Entre camps i animals
Import: 3.134,41 euros

Beneficiari: Edicions Valls Comunicació, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació L’ Opció Alt Camp
Import: 4.200,00 euros
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Beneficiari: Edicions Valls Comunicació, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació L’ Opció Baix Penedès
Import: 4.550,00 euros

Beneficiari: Editorial Empordà, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Setmanari de L’Alt Empordà
Import: 14.347,84 euros

Beneficiari: El Ciervo 96 SA Empresa Periodística i Editorial
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Foc Nou
Import: 13.716,50 euros

Beneficiari: El tot Mataró, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Tot Mataró i Maresme
Import: 5.280,00 euros

Beneficiari: Enllaç dels Anoiencs, L’
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació L’ Enllaç
Import: 10.125,00 euros

Beneficiari: Gest Unidiversitat, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Unidiversitat
Import: 3.450,00 euros

Beneficiari: Gratuït EL Més Osona, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Més Osona
Import: 5.390,00 euros

Beneficiari: Indústria Kadex, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Naturvida Pragma
Import: 3.262,25 euros

Beneficiari: Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Articles de Didàctica de la 
Llengua i de la Literatura
Import: 3.057,3 euros

Beneficiari: Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Guix
Import: 11.254,68 euros

Beneficiari: Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Guix d’Infantil
Import: 6.419,52 euros

Beneficiari: Mass Media Ripollès, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Ripollès
Import: 5.859,36 euros

Beneficiari: Mateu Ros i Monrós
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Capgròs Mataró i Maresme
Import: 5.390,00 euros

Beneficiari: Mateu Ros i Monrós
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Mataró Report
Import: 3.600,00 euros

Beneficiari: Món Rural, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Món Rural
Import: 6.586,50 euros

Beneficiari: Monmedia Press, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Temps de Viure
Import: 7.233,62 euros
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Beneficiari: Osona Comarca de Mitjans de Comunicació, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Osona Comarca
Import: 6.146,68 euros

Beneficiari: Penedès Edicions, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació La Fura
Import: 5.280,00 euros

Beneficiari: Premsa Local Sant Cugat, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Diari de Sant Cugat
Import: 5.737,00 euros

Beneficiari: Premsa Local Sant Cugat, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Tot Sant Cugat
Import: 5.390,00 euros

Beneficiari: Sinopsis Disseny, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Panxing Tot Selva
Import: 3.600,00 euros

Beneficiari: Stilgraphic, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Cupatges
Import: 5.900,22 euros

Beneficiari: Valldan Disc, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Nuvis
Import: 5.268,76 euros

Beneficiari: Vallenc, El, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Nova Conca
Import: 5.739,8 euros

Beneficiari: Vallenc, El, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Vallenc
Import: 8.848,95 euros

Beneficiari: Veu de L’Ebre, La SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Ebre Econòmic
Import: 3.432,00 euros

Beneficiari: Veu de L’Ebre, La SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Informatiu Jesusenc
Import: 3.432,00 euros

Beneficiari: Veu de L’Ebre, La SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació La Veu de L’Ebre
Import: 7.460,50 euros

Beneficiari: Xarxa Verda, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Agroactivitat
Import: 9.556,65 euros

Partida pressupostària: 480.0001
Beneficiari: Associació Catalana de Passatemps, SC
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació L’ Oci
Import: 13.115,54 euros

Beneficiari: Associació Catalana de Passatemps, SC
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació L’ Oci·2
Import: 13.115,54 euros
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Beneficiari: Associació Cultural Delta del Llobregat
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Delta del Llobregat
Import: 3.432,00 euros

Beneficiari: Associació Cultural El Pou de la Gallina
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Pou de la Gallina
Import: 3.432,00 euros

Beneficiari: Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Som Garrigues
Import: 8.424,00 euros

Beneficiari: Associació cultural Revista Cambrils
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Revista Cambrils
Import: 3.744,00 euros

Beneficiari: Associació d’actors i Directors Professionals de Catalunya 
(AADPC)
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Entreacte
Import: 8.030,00 euros

Beneficiari: Associació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Cultura
Import: 3.432,00 euros

Beneficiari: Associació El Mirall
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Mirall
Import: 6.570,00 euros

Beneficiari: Associació El Pont de Fusta
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Pont de Fusta
Import: 3.744,00 euros

Beneficiari: Carmelitas Descalzos Catalunya i Balears
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Lluvia de Rosas
Import: 4.380,00 euros

Beneficiari: Casal de L’Espluga
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Francolí
Import: 3.120,00 euros

Beneficiari: Centre d’Estudis Pastorals
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Quaderns de Pastoral
Import: 3.248,71 euros

Beneficiari: Ciutat Nova
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Ciutat Nova
Import: 3.488,47 euros

Beneficiari: DIOMIRA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Papers de Joventut
Import: 3.650,00 euros

Beneficiari: DIOMIRA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Protagonistes, ja!
Import: 3.650,00 euros

Beneficiari: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Vèrtex
Import: 4.380,00 euros
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Beneficiari: Fundació Pere Tarrés
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Estris
Import: 4.380,00 euros

Beneficiari: Fundació Roca i Galès
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Cooperació Catalana
Import: 6.955,70 euros

Beneficiari: Grup d’Informadors Sardanistes de Catalunya
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Som
Import: 4.705,20 euros

Beneficiari: Institut Agrícola Català Sant Isidre
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació La Drecera
Import: 3.588,38 euros

Beneficiari: Martinet, El
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Martinet
Import: 3.432,00 euros

Beneficiari: Parroquia de Santa Maria
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Arenys Vida Parroquial
Import: 3.120,00 euros

Beneficiari:Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Catequesi
Import: 5.110,00 euros

Beneficiari:Torelló Associació Cultural
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Torelló
Import: 4.400,00 euros

Beneficiari:Unió Excursionista de Catalunya
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Excursionisme
Import: 4.380,00 euros

Beneficiari: Virtualtres, SC
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Ecoespai
Import: 8.030,00 euros

Beneficiari: Associació de Mestres Rosa Sensat
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Infància
Import: 9.150,00 euros

Data de concessió: 25 de juliol de 2006
Partida pressupostària: 470.0001
Beneficiari: Associació de Mestres Rosa Sensat
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Perspectiva Escolar
Import: 11.916,25 euros

Beneficiari:Centre de Joves Agricultors
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Joves Agricultors
Import: 4.140,00 euros

Beneficiari:Comunicació Efectiva Costa Daurada, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Més Costa Daurada
Import: 9.800,00 euros

Beneficiari:Comunicació Efectiva Ebre, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Més Ebre
Import: 6.312,54 euros
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Beneficiari:Comunicació Efectiva Tarragona, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Més Tarragona
Import: 28.816,88 euros

Beneficiari:DeBarris, SCCL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació L’ Independent de Barberà
Import: 6.750,00 euros

Beneficiari: DeBarris, SCCL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació L’ Independent de Gràcia
Import: 10.800,00 euros

Beneficiari:Eco de Sitges L’, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació L’ Eco de Sitges
Import: 9.100,44 euros

Beneficiari:Edicions Free, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Butxaca
Import: 3.300,00 euros

Beneficiari: El Tot Granollers, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Tot Granollers i Vallès 
Oriental
Import: 5.280,00 euros

Beneficiari: Gastronomia i Oci, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Gastronomia i oci
Import: 4.740,00 euros

Beneficiari: Grama·Press, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Tribuna Maresme
Import: 3.410,00 euros

Beneficiari: Grup 5 Difusió i Publicitat, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Bouquet
Import: 6.190,00 euros

Beneficiari: Grup del Llibre, SCCL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Lletres
Import: 10.041,00 euros

Beneficiari: La Costa Publicacions, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació La Costa
Import: 3.120,00 euros

Beneficiari: La Patumaire Edicions, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Biorritmes
Import: 3.652,20 euros

Beneficiari: Noves Edicions Alt Empordaneses, SLU
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Hora Nova
Import: 13.546,40 euros

Beneficiari: Noves Edicions Alt Empordaneses, SLU
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Hora Rosa
Import: 3.432,00 euros

Beneficiari: Premsa Local de Catalunya, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Línia Sants
Import: 4.200,00 euros
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Beneficiari: Ribera Gabandé, Enric
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació La Cuina de Catalunya
Import: 10.465,00 euros

Partida pressupostària: 480.0001
Beneficiari: Associació Cultural Bitàcola
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Àncora - Setmanari de la Costa 
Brava
Import: 4.900,00 euros

Beneficiari: Associació Cultural Col.lectiu Redactors D’Agramunt
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Sió
Import: 3.744,00 euros

Beneficiari: Associació Cultural Col·lectiu El Breny
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Breny
Import: 3.120,00 euros

Beneficiari: Associació Cultural la Miranda
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació La Miranda
Import: 3.432,00 euros

Beneficiari: Associació d’Amics de la Plana d’Urgell
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Pregoner d’Urgell
Import: 7.488,00 euros

Beneficiari: Casal de Jubilats i Simpatitzants de Salt
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació La Farga
Import: 3.432,00 euros

Beneficiari: Centre Excursionista de Catalunya
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Muntanya
Import: 4.380,00 euros

Beneficiari: Cercle Cultural de Balsareny
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Sarment
Import: 3.432,00 euros

Beneficiari: Col.lectiu El Brogit
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Brogit
Import: 3.432,00 euros

Beneficiari: El Sali Associació Cultural
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Salí
Import: 3.432,00 euros

Beneficiari: Infogay
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Infogay
Import: 3.710,89 euros

Beneficiari: Som-hi! Associació de Publicacions Locals
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Som-hi!
Import: 3.432,00 euros

Beneficiari: Súria Iniciatives i Difusió
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Crònica de Súria
Import: 4.100,00 euros

Beneficiari: Parròquia de Sant Esteve de Castellar
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Forja
Import: 6.375,60 euros
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Beneficiari: Associació Cultural Catalunya Rock
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Enderrock
Import: 20.640,00 euros

Beneficiari: Associació Cultural Catalunya Rock
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació L’ Espectacle
Import: 5.625,00 euros

Beneficiari: Associació Cultural Catalunya Rock
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Folc
Import: 7.380,00 euros

Beneficiari: Associació Cultural Catalunya Rock
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Jaç
Import: 4.800,00 euros

Beneficiari: Associació Cultural Illacrua
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Illacrua
Import: 12.495,22 euros
Data de concessió: 25 de setembre de 2006
Partida pressupostària: 470.0001

Beneficiari: Bayer Hnos, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Col·lecció legislativa de 
Catalunya
Import: 9.317,6 euros

Beneficiari: Àgora d’Infermeria
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Àgora d’Infermeria
Import: 3.786,88 euros

Beneficiari: Comunicació Efectiva Metropolitana, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Més Manresa
Import: 6.250,00 euros

Beneficiari: Comunicació Efectiva Metropolitana, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Més Terrassa
Import: 7.000,00 euros

Beneficiari: Comunicació Efectiva Reus, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Més Reus
Import: 9.100,00 euros

Beneficiari: Eco·Serra, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Nova Tàrrega
Import: 5.635,00 euros

Beneficiari: La Proa Diari del Baix Empordà, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Proa, Diari del Baix 
Empordà
Import: 5.767,56 euros

Beneficiari: Produccions Lleidatanes de Comunicació, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació La Veu de la Segarra
Import: 6.006,00 euros

Beneficiari: Publicitario Farmacéutico, SL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Consejos de tu farmacéutico
Import: 21.933,99 euros

Beneficiari: Sàpiens Publicacions, SCCL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Descobrir Catalunya
Import: 27.337,09 euros



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.200754070

Concursos i anuncis

Beneficiari: Sàpiens Publicacions, SCCL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Descobrir Cuina
Import: 28.690,75 euros

Beneficiari: Sàpiens Publicacions, SCCL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Nat, descobreix la natura
Import: 24.182,85 euros

Beneficiari: Sàpiens Publicacions, SCCL
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Sàpiens, descobreix la teva 
història
Import: 34.007,16 euros

Partida pressupostària: 480.0001
Beneficiari: Arquebisbat de Tarragona
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Església de Tarragona
Import: 3.432,00 euros

Beneficiari: Associació Cultural El Pou d’en Bonet
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Revista de Palafrugell
Import: 3.744,00 euros

Beneficiari: Associació Cultural la Palanca
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació La Palanca
Import: 3.432,00 euros

Beneficiari: Associació Cultural Revista La Segarra
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació La Segarra
Import: 3.432,00 euros

Beneficiari: Associació Cultural Vallgorguina
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació La Vall
Import: 3.744,00 euros

Beneficiari: Associació de Promoció Informativa i Cultural
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Setmanari Montbui
Import: 4.300,00 euros

Beneficiari: Associació Montbenet-Montpeità
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Setmanari Montpeità
Import: 5.000,00 euros

Beneficiari:Associació Segarra Actualitat
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Segarra Actualitat
Import: 3.744,00 euros

Beneficiari: Ateneu de Sant Just Desvern
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació La Vall de Verç
Import: 3.432,00 euros

Beneficiari: Bisbat de Vic
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Taradell
Import: 3.744,00 euros

Beneficiari: Editora Cassanenca - Llumiguia
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Llumiguia
Import: 3.432,00 euros

Beneficiari: Om, L’
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació L’ Om
Import: 3.432,00 euros
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Beneficiari: Parròquia de Calella
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Estela
Import: 3.432,00 euros

Beneficiari: Parròquia de Vacarisses (Bisbat de Vic)
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Vacarisses, Balcó de 
Montserrat
Import: 3.744,00 euros

Beneficiari: Zerovuittresquaranta Promocions Culturals
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Zerovuittresquaranta
Import: 3.744,00 euros

Beneficiari: Bisbat de Girona
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Senyal
Import: 3.120,00 euros

Data de concessió: 25 de novembre de 2006
Partida pressupostària: 470.0001
Beneficiari: Rafecas Ruiz, Josep Mª
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Calaix de Sastre
Import: 3.750,00 euros
Data de concessió: 25 de novembre de 2006

Partida pressupostària: 480.0001
Beneficiari: Associació butlletí Informatiu i Cultural L’Escalenc
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació L’ Escalenc
Import: 3.744,00 euros

Beneficiari:Associació Cultural Fòrum XXI
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació El Llaç
Import: 3.432,00 euros

Beneficiari: Estímul - Diari de la Canonja
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Estímul
Import: 3.744,00 euros

Beneficiari: Òmnium Cultural
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Escola Catalana
Import: 7.300,00 euros

Data de concessió: 29 de desembre de 2006
Partida pressupostària: 470.0001
Beneficiari: Gestió i Edició de Mitjans, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Actual
Import: 32.235,10 euros

Beneficiari: Gestió i Edició de Mitjans, SA
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Dossier Econòmic de 
Catalunya
Import: 49.695,00 euros
Data de concessió: 26 de gener de 2006

Partida pressupostària: 470.0001
Beneficiari: Pista i Rally
Finalitat: Edició i comercialització de la publicació Pista i Rally
Import: 18.680,00 euros



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.200754072

Concursos i anuncis

Tipus: subvenció anual mitjançant resolució.
Objecte de la convocatòria: concessió de subvencions a projectes per a la conso·
lidació d’empreses periodístiques i entitats editores de premsa i per a l’extensió de 
la premsa en català o en aranès corresponent a l’any 2006.
Data de concessió: 21 de juliol de 2006.
Partida pressupostària: 470.0001.
Beneficiari: Ediciones Primera Plana, SA.
Finalitat: per a El Periódico de Catalunya. Atlas comarcal i municipal de 
Catalunya.
Import: 150.000,00 euros.

Beneficiari: Revista Benzina, SL.
Finalitat: per a la nova publicació Benzina.
Import: 150.000,00 euros.

Beneficiari: Impresiones de Catalunya, SA.
Finalitat: per al projecte Tendències: cost impressió, paper, col·laboracions i cam·
panya als mitjans.
Import: 65.000,00 euros.

Beneficiari: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA.
Finalitat: Serra d’Or. Campanyes de Promoció per a les actuacions següents: creació 
de la web, campanyes de promoció i publicitat a ràdio i premsa.
Import: 64.000,00 euros.

Beneficiari: Diari Segre, SLU.
Finalitat: per al l’edició del col·leccionable “Lleida sota les bombes” del Diari 
Segre.
Import: 51.672,00 euros.

Beneficiari: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA.
Finalitat: Tretzevents. Campanya de comunicació.
Import: 43.100,00 euros.

Beneficiari: Club Moto Edicions, SL (CM Edicions).
Finalitat: per a les actuacions següents de La Porta Clàssica: renovació de la web 
(disseny i programació) i promocions publicitàries als mitjans.
Import: 24.000,00 euros.

Beneficiari: El Ciervo 96 SA Empresa Periodística i Editorial.
Finalitat: per a la promoció de 3 capçaleres: El Ciervo, Foc Nou i Dialogal.
Import: 20.000,00 euros.

Beneficiari: Edicions Catalanes del Mon de l’Ensenyament, SL.
Finalitat: per a L’aventura de crear contes de “Secundèria”. Per les actuacions de 
la web (concepte i desenvolupament tècnic) i l’edició del material gràfic per a les 
escoles.
Import: 19.000,00 euros.

Beneficiari: Gínjol Edicions, SL, El.
Finalitat: per a les següents actuacions de la revista Viu l’Hospitalet: edició especial 
d’aniversari, dues campanyes de màrqueting, adquisició d’expositors i contribució 
a l’edició de la revista.
Import: 10.000,00 euros.

Beneficiari: Mateu Ros i Monrós.
Finalitat: per a la revista Report Maresme com a nova publicació.
Import: 9.000,00 euros.
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Beneficiari: Gínjol Edicions, SL, El.
Finalitat: per a la revista Viu Cornellà com a nova publicació.
Import: 7.500,00 euros.

Beneficiari: Associació Cultural Catalunya Rock.
Finalitat: per a les actuacions: Creació Club del subscriptor, campanya Tornen els 
80, edició suplements monogràfics i campanya de publicitat.
Import: 36.000,00 euros.

Beneficiari: Associació Cultural Catalunya Rock.
Finalitat: per al redisseny de la capçalera Folc.
Import: 16.250,00 euros.

Beneficiari: Associació Cultural Catalunya Rock.
Finalitat: per a l’edició d’un col·leccionable de partitures, l’edició de butlletes, ofertes 
de subscripció i encartament de material promocional de la revista Jaç.
Import: 12.000,00 euros.

Partida pressupostària: 480.0001.
Beneficiari: IGMAN- Acció Solidària.
Finalitat: per a la incorporació d’abstracts en anglès i espanyol d’articles de la 
revista ONGC.
Import: 5.337,00 euros.

Data de concessió: 21 de novembre de 2006.
Partida pressupostària: 470.0001.
Beneficiari: Llegeix Escriu Escolta Català, sl.
Finalitat: per a la producció i postproducció del vídeo dels 24 capítols de “Converses 
a Lleida”, per promocionar i fidelitzar el lector del diari La Mañana,.
Import: 38.500,00 euros.

Beneficiari: Diari Segre, SLU.
Finalitat: per a la impressió de la nova publicació Aran ath dia,.
Import: 22.500,00 euros.

Beneficiari: Penedès Edicions, SL.
Finalitat: per a la digitalització de les edicions de la revista La Fura, des de l’inici 
fins al 1996,.
Import: 21.205,00 euros.

Beneficiari: Noves Edicions Alt Empordaneses, SLU.
Finalitat: per als redissenys de la maqueta i de la pàgina web d’ Hora Nova,.
Import: 20.000,00 euros.

Beneficiari: Diari de Girona, SA.
Finalitat: per a la campanya de comunicació i la producció de la campanya de 
televisió i cinema per al llançament d’edició única del Diari de Girona,.
Import: 20.000,00 euros.

Beneficiari: Edicions del País Valencià, SA.
Finalitat: per a la promoció d’El Temps d’Art,.
Import: 20.000,00 euros.

Beneficiari: Premsa Local Sant Cugat, SL.
Finalitat: per a crear una hemeroteca digitalitzada del Diari de Sant Cugat des de 
la seva fundació,.
Import: 19.960,00 euros.
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Beneficiari: Felden Trade, SL.
Finalitat: per a la publicitat de Tribuna Setmanari del Baix Llobregat i 
l’Hospitalet,.
Import: 15.000,00 euros.

Beneficiari: Utopia Global, SL.
Finalitat: per a l’edició del suplement i captació de publicitat per a promocionar i 
reforçar la presència en el mercat de la revista Castells,.
Import: 14.413,00 euros.

Beneficiari: Top Premsa i Comunicació, SL.
Finalitat: per al nou disseny, fotògraf, traductor i tramesa de la publicació TopGirona, 
de la Costa Brava als Pirineus,.
Import: 12.340,00 euros.

Beneficiari: Edicions Lavínia, SL.
Finalitat: per al muntatge, desmuntatge, fabricació de suports i impressió de ploters 
de l’exposició Interiors de culte, culte als interiors, que promou la publicació Eben 
Interiors,.
Import: 11.910,00 euros.

Beneficiari: Osona Comarca de Mitjans de Comunicació, SL.
Finalitat: per a la nova creació de la revista Osona Empresarial,.
Import: 11.000,00 euros.

Beneficiari: Vang·3 Publicacions, SL.
Finalitat: per al redisseny dels continguts i de la gràfica de la publicació La Revista 
dels Súpers, d’acord amb el nou format del programa de televisió,.
Import: 10.000,00 euros.

Beneficiari: DeBarris, SCCL.
Finalitat: per a la nova publicació L’independent de Sant Adrià,.
Import: 10.000,00 euros.

Beneficiari: Edicions i Publicacions Del Maresme, SL.
Finalitat: per a la distribució de la nova publicació Mes Maresme,.
Import: 10.000,00 euros.

Beneficiari: Diari de Girona, SA.
Finalitat: per a la campanya de publicitat i el manipulat de la promoció de postals 
de les comarques gironines de principis de segle amb el Diari de Girona,.
Import: 10.000,00 euros.

Beneficiari: Mass Media Ripollès, SL.
Finalitat: per al projecte de fidelització de lectors d’El Ripollès amb la promoció 
del DVD’s “El Transpirinenc” i “Ripollesos a peu d’impremta”,.
Import: 10.000,00 euros.

Beneficiari: Ediciones El Jueves, SA.
Finalitat: per a la distribució de Teatre BCN,.
Import: 9.000,00 euros.

Beneficiari: Contrapunt, SCCL.
Finalitat: per a la distribució del setmanari Contrapunt,.
Import: 8.900,00 euros.

Beneficiari: Editorial Empordà, SL.
Finalitat: per a l’elaboració del material didàctic i del vídeo de promoció del setma·
nari de l’At Empordà, per a la campanya de promoció de la premsa i de la lectura 
a les escoles,.
Import: 8.000,00 euros.
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Beneficiari: Editorial Empordà, SL.
Finalitat: per a la creació de la nova hemeroteca digital, tractament de fitxers PDF 
i formació, del setmanari de l’Alt Empordà,.
Import: 8.000,00 euros.

Beneficiari: Serveis Publicitaris del Pirineu, SL.
Finalitat: per a l’augment de paginació i tiratge de la revista La Borrufa,.
Import: 8.000,00 euros.

Beneficiari: Avenç, SL.
Finalitat: per a l’actualització i millora del web, digitalització i gestió documen·
tal,.
Import: 7.500,00 euros.

Beneficiari: Edicions Salòria, SL.
Finalitat: per a la creació d’imatge, disseny i maquetació i pla promoció de l’ Agenda 
del Pirineu 2006, actuació de consolidació de la publicació Viure als Pirineus,.
Import: 7.000,00 euros.

Beneficiari: Escucurucuc Edicions, SCP.
Finalitat: per a l’edició de la nova publicació aZ/Magazine Girona,.
Import: 6.000,00 euros.

Beneficiari: Àngel Madrià Disseny Gràfic, SL.
Finalitat: per a l’estudi i elaboració del projecte, disseny de maqueta, butlletes i 
mailing promoció i subscripcions, i campanya de publicitat i presentacions de la 
nova revista Cadí-Pedraforca,.
Import: 6.000,00 euros.

Beneficiari: Mateu Ros i Monrós.
Finalitat: per al suplement de promoció de Capgros,.
Import: 5.200,00 euros.

Beneficiari: Edicions Lavínia, SL.
Finalitat: per a la realització d’un DVD interactiu per a potenciar i incentivar les 
subscripcions i el coneixement de la Revista Eben Interiors,.
Import: 5.000,00 euros.

Beneficiari: Color Business, SA.
Finalitat: per a la distribució de la nova publicació El Navegant aficionat,.
Import: 3.500,00 euros.
Partida pressupostària: 480.0001.

Beneficiari: Associació Catalana d’Editors de Diaris (ACED).
Finalitat: per al projecte d’estudi de nous canals de distribució,.
Import: 55.000,00 euros.

Beneficiari: Associació Catalana de la Premsa Gratuïta (ACPG).
Finalitat: per a la contractació de firmes de prestigi,.
Import: 20.000,00 euros.

Beneficiari: quetzal Associació per al desenvolupament nens i nenes.
Finalitat: per al nou disseny i augment del tiratge i paginació de la la revista Viure 
en Família,.
Import: 16.913,00 euros.

Beneficiari: Associació cultural Revista Cambrils.
Finalitat: per al redisseny de la Revista Cambrils,.
Import: 10.000,00 euros.
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Beneficiari: IGMAN- Acció Solidària.
Finalitat: per al treball de recerca per a la segona edició de la Guia de les ONG dels 
Països Catalans,.
Import: 8.500,00 euros.

Beneficiari: Associació Cultural Ordint La Trama.
Finalitat: per a la campanya de subscriptors i rellançament de la Revista Ordint 
La Trama,.
Import: 6.500,00 euros.

Beneficiari: Associació Cultural El Pou de la Gallina.
Finalitat: per als continguts, imprimir i distribuir el suplement EL POU JOVE,.
Import: 3.500,00 euros.

Beneficiari: Associació de Dones Periodistes de Catalunya.
Finalitat: per a l’expansió territorial de la revista DONES,.
Import: 3.000,00 euros.

Beneficiari: Amics de l’Escola Agrària de Manresa.
Finalitat: per a la participació a fires i congressos per promocionar la publicació 
Agro-cultura,.
Import: 3.000,00 euros.

Beneficiari: Ateneu Santcugatenc.
Finalitat: per a la millora de la distribució i promoció de la publicació Ateneu,.
Import: 3.000,00 euros.

Tipus: subvenció anual mitjançant resolució.
Data de concessió: 5 de maig de 2006.
Partida pressupostària: 9764900100.
Beneficiari:EDR Intereactiva, SL.
Finalitat: Creació espai audiovisual al diari e-noticies.com.
Import: 40.000,00 euros.
Data de concessió: 26 de juliol de 2006.
Partida pressupostària: 9764900100.

Beneficiari:Carles Navales, SL.
Finalitat: per a l’edició impresa i digital, la distribució i els treballs periodístics i 
de coordinació d’un número monogràfic de la publicació “La Factoría”, dedicat al 
llenguatge del pallasso.
Import: 10.000,00 euros.

Data de concessió: 7 de novembre de 2006.
Partida pressupostària: 9764900100.
Beneficiari:APPEC.
Finalitat: Per tancar la segona fase de l’ajut al projecte G10 (2005-2006).
Import: 161.500,00 euros.

Partida pressupostària: 9764800213.
Beneficiari:FCPC.
Finalitat: Per al llançament marca amb edició DVD, campanya foment de la lectura 
i activitats promocionals de l’ACPC.
Import: 50.400,00 euros.

Partida pressupostària: 9764800215.
Beneficiari:ACPG.
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Finalitat: Coordinació de la participació conjunta de l’ACPG i l’ACPC compartint 
estand amb l’APPEC al II Saló del Llibre.
Import: 7.000,00 euros.
Data de concessió: 24 de novembre de 2006.

Partida pressupostària: 9764900100.
Beneficiari:Comunicació Efectiva Catalunya, SL.
Finalitat: Per a la millora de l’actual sistema de producció del grup.
Import: 40.000,00 euros.
Partida pressupostària: 9764900100.

Beneficiari:Associación Cultural Brumaria.
Finalitat: per a la producció d’un número de Brumaria i la remodelació de la web, 
amb motiu de la seva participació a l’esdeveniment Documenta 12 Magazines dins 
la fira Documenta de Kassel.
Import: 13.000,00 euros.

Data de concessió: 11 de juliol de 2006.
Partida pressupostària: 9764900100.
Beneficiari:Collserola Audiovisual, SL.
Finalitat: Creació banc de píndoles.
Import: 200.000,00 euros.

Data de concessió: 27 de setembre de 2006.
Partida pressupostària: 9764800210.
Beneficiari:ACPG.
Finalitat: l’ampliació i millores a nivell tècnic del Banc de continguts, les activitats 
de formació professional per a periodistes i editors, i les activitats de promoció i 
comercialització: reestructuració de la web, que es consolida com a portal infor·
matiu amb un sistema per a la publicació de baners dinàmics, i dues edicions de 
la Revista Pg.
Import: 34.000,00 euros.

Data de concessió: 7 de novembre de 2006.
Partida pressupostària: 9764800212.
Beneficiari:CPC.
Finalitat: la Jornada anual dels periodistes de Catalunya, l’acte Ofici de Perio·
dista, la realització de 3 exposicions i l’edició de la revista Capçalera, referència 
en l’àmbit de la premsa, i la celebració dels 10 anys del Consell de la Informació 
de Catalunya.
Import: 30.000,00 euros.

Partida pressupostària: 9764800211.
Beneficiari:APPEC.
Finalitat: la Nit de les revistes, en el transcurs de la qual s’atorguen els premis 
APPEC, el catàleg actualitzat de les revistes associades, la nova edició de la Guia 
de Mitjans de comunicació en Català, la promoció de subscripcions a les revistes 
i el Fòrum de la Comunicació.
Import: 67.000,00 euros.

Àrea de Desenvolupament Empresarial:
Data de concessió: 15 de desembre de 2006.
Beneficiari: Carro de Baco SCP.
Partida: 9964700102.
Import: 3.000,00 euros.
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Finalitat: Consultoria específica. Desenvolupament del projecte “Alquimistes” (teatre 
sense límits) i extensió de la comercialització a nivell estatal i internacional.

Objecte de la convocatòria: concessió de subvencions mitjançant conveni d’apor·
tació reintegrable corresponents a l’any 2002.
Data concessió: 02/10/2006 .
Beneficiari: PICAP, SL .
Partida pressupostària: 8100001 .
Import: 33.799,00 euros .
Finalitat: Realització dels DVDs Sangtraït, Raimon i Elèctrica Dharma. .

Objecte de la convocatòria: concessió de subvencions mitjançant conveni d’apor·
tació reintegrable corresponents a l’any 2004.
Data concessió: 29/12/2006 .
Beneficiari: BITÓ PRODUCCIONS, SL .
Partida pressupostària: 8100001 .
Import: 42.644,00 euros .
Finalitat: Producció i muntatge de l’espectacle teatral La plaça del diamant. .

Data concessió: 01/12/2006 .
Beneficiari: ACTIVITATS ARTÍSTIqUES LA FURA DELS BAUS, SA .
Partida pressupostària: 8100001 .
Import: 84.000,00 euros .
Finalitat: Producció de l’espectacle teatral OBIT. .

Data concessió: 06/04/2006 .
Beneficiari: WAI ENTERTAIMENT, SL .
Partida pressupostària: 8100001 .
Import: 27.361,00 euros .
Finalitat: Producció i muntatge de l’espectacle teatral HYSTERIA. .

Data concessió: 23/11/2006 .
Beneficiari: MASESMAS, SL .
Partida pressupostària: 8100001 .
Import: 45.000,00 euros .
Finalitat: Exportació a mercats emergents de multiproductes editats a l’estat es·
panyol. .

Data concessió: 02/10/2006 .
Beneficiari: PICAP, SL .
Partida pressupostària: 8100001 .
Import: 21.559,00 euros .
Finalitat: Producció, edició i promoció del darrer treball musical de Maria del Mar 
Bonet Amic Amat.

Data concessió: 05/07/2006 .
Beneficiari: EDICIONS 62, SA .
Partida pressupostària: 8100001 .
Import: 81.000,00 euros .
Finalitat: Edició i distribució del col·leccionable de llibres Grans èxits en 
català.

Data concessió: 02/10/2006 .
Beneficiari: MONTICIA, SCP .
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Partida pressupostària: 8100001 .
Import: 63.000,00 euros .
Finalitat: Explotació espectacle itinerant de l’espectacle de circ còmic Grottesco.

Objecte de la convocatòria: concessió de subvencions mitjançant conveni d’apor·
tació reintegrable corresponents a l’any 2005.
Data concessió: 29/11/2006 .
Beneficiari: LA MIRADA IXPE, SL .
Partida pressupostària: 8110001 .
Import: 15.650,00 euros .
Finalitat: Producció i explotació de l’espectacle teatral Al vostre gust. .

Data concessió: 17/07/2006 .
Beneficiari: DISCMEDI, SA .
Partida pressupostària: 8110001 .
Import: 42.000,00 euros .
Finalitat: Distribució europea del CD Cuba le canta a Serrat. .

Data concessió: 08/02/2006 .
Beneficiari: VISUAL SONORA, SCCL .
Partida pressupostària: 8110001 .
Import: 47.713,43 euros .
Finalitat: Producció del Festival Mataró, Cruïlla de cultures.

Data concessió: 09/02/2006 .
Beneficiari: SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, S.A. .
Partida pressupostària: 8110001 .
Import: 55.500,00 euros .
Finalitat: Explotació d’una part de l’espectacle musical Los Tarantos a la ciutat de 
Madrid.

Data concessió: 16/02/2006 .
Beneficiari: TITANIA PRODUCCIONS, S.L. .
Partida pressupostària: 8110001 .
Import: 5.068,00 euros .
Finalitat: Explotació de l’espectacle teatral La Orestiada al Teatre Tívoli de 
Barcelona.

Data concessió: 16/01/2006 .
Beneficiari: RGB Music, S.L. .
Partida pressupostària: 8110001 .
Import: 26.014,60 euros .
Finalitat: Producció de dos concerts previstos dins de la programació del darrer 
trimestre de 2005 de la Casa de la Música Popular La Mirona de Salt: Santiago y 
Luís Auserón / Antonio Orozco.

Data concessió: 26/07/2006 .
Beneficiari: PEL DAVANT-LA PROJECTORA, S.L. .
Partida pressupostària: 8110001 .
Import: 67.551,00 euros .
Finalitat: Producció de l’espectacle teatral Mentiders al teatre Borràs de 
Barcelona.

Data concessió: 29/12/2006 .
Beneficiari: BITÓ PRODUCIONS, S.L. .
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Partida pressupostària: 8110001 .
Import: 67.200,00 euros .
Finalitat: Producció de l’espectacle musical Paradís .

Data concessió: 26/05/2006 .
Beneficiari: EL TRICICLE COMPANYÍA TEATRAL, S.L. .
Partida pressupostària: 8110001 .
Import: 29.600,00 euros .
Finalitat: Explotació de l’espectacle teatral SIT en el Teatro Olímpico de Roma. .

Objecte de la convocatòria: concessió de subvencions mitjançant conveni d’apor·
tació reintegrable corresponents a l’any 2006.
Data concessió: 12/06/2006 .
Beneficiari: DAGOLL DAGOM, SA .
Partida pressupostària: 8200102 .
Import: 13.966,00 euros .
Finalitat: Explotació de l’espectacle teatral Mar i Cel al Teatre Principal de la ciutat 
de València. .

Data concessió: 09/06/2006 .
Beneficiari: TROTEMI, SLU .
Partida pressupostària: 8200100 .
Import: 42.000,00 euros .
Finalitat: Producció del concert CAS’06 Catalunya Acció Sonora.

Data concessió: 27/09/2006 .
Beneficiari: DAGOLL DAGOM, SA .
Partida pressupostària: 8200100 .
Import: 59.179,08 euros .
Finalitat: Explotació de l’espectacle teatral El Mikado al Teatro Gran Vía de la 
ciutat de Madrid. .

Data concessió: 30/10/2006 .
Beneficiari: RGB Music, SL .
Partida pressupostària: 8200100 .
Import: 40.600,00 euros .
Finalitat: Producció del concert del grup nord-americà Bad Religion en el marc 
del festival Senglar Rock 2006.
Àrea de Recursos:

Data concessió: 17 d’octubre de 2006.
Tipus: Subvenció pluriennal.
Objecte de la convocatòria: Subvencions per abaratir el cost de les despeses finan·
ceres per obtenció d’avals i prèstecs (Crèdit Cultura).
Partida pressupostària: D/470000189/4421 - A600.
Distribució:
Beneficiari: ESSENTIAL MINDS, S.L.
Import: 3.450,76 euros.
Any 2006: 1.788,10 euros.
Finalitat: PRODUCCIO SERIE KI KIOS.

Area Promoció Internacional:
Data concessió: 1 de juny de 2006.
Tipus: Subvenció.
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Objecte de la convocatòria: Subvencions a empreses catalanes per a l’assitència i 
participació a fires, festivals i mercats internacionals.
Partida pressupostària: D/482000100/4421 - A605, D/470000189/4421 - A605.
Distribució:
Beneficiari: DISCMEDI, S.A.
Import: 4.048,10 euros.
Finalitat: Participació al mercat MIDEM 2006 a Cannes, França.

Beneficiari: Domènech Jordà, Rafael.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Participació a la fira Arco 06, a Madrid.

Beneficiari: ZB Difusión Cultural, SL.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Participació a Arco 2006, a Madrid.

Beneficiari: ZB Difusión Cultural, SL.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: Participació a Arte Fiera 06, a Bolonya, Itàlia.

Beneficiari: PROMOCIONES ARTÍSTICAS DE BARCELONA, SL.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Participació a Arco 2006, a Madrid.

Beneficiari: Carbonell Fábregas, Pilar.
Import: 7.297,20 euros.
Finalitat: Participació a la fira Artissima de Torí, Itàlia.

Beneficiari: Galeria Tuset, SL.
Import: 3.450,66 euros.
Finalitat: Participació a DEARTE, Madrid.

Beneficiari: Dauder Torruella, Silvia.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Participació a lla fira ARCO 06 a Madrid.

Beneficiari: Galeria d’Art Contemporani Maria Villalba.
Import: 4.951,98 euros.
Finalitat: Participació a la fira Karlsruhe 06 a Karlsruhe, Alemanya.

Beneficiari: Galeria d’Art Contemporani Maria Villalba.
Import: 5.400,00 euros.
Finalitat: Participació a la fira Art Madrid 06, a Madrid.

Beneficiari: Galeria Joan Gaspar, SL.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Participació a Arco 06 a Madrid.

Beneficiari: BLANCO Y NEGRO MUSIC SA.
Import: 4.977,10 euros.
Finalitat: Participació a la fira Midem, Cannes, a França.

Beneficiari: Nogueras Blanchard, SL.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Participació a Arco 06 a Madrid.

Beneficiari: NATURART,SA.
Import: 3.536,00 euros.
Finalitat: Participació a la London Bookfair 06 a Londres. UK.

Beneficiari: Galeria jordi barnadas, SA.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: Participació a la fira Miart,a Milà, Itàlia.
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Data concessió: 28 de juliol de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions a empreses catalanes per a l’assitència i 
participació a fires, festivals i mercats internacionals.
Partida pressupostària: D/482000100/4421 - A605, D/470000189/4421 - A605.
Distribució:
Beneficiari: Domènech Jordà, Rafael.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Participació a Art Cologne 2006 a Colònia, Alemanya.

Beneficiari: Artgràfic, SA.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Participació a ARCO 06 a Madrid.

Beneficiari: Artgràfic, SA.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Participació a la fira d’art ART 37 BASEL a Basilea, Suïssa.

Beneficiari: Combel Editorial S.A.
Import: 3.752,77 euros.
Finalitat: Assistència a la fira internacional del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya 
a Bolonya, Itàlia.

Beneficiari: Imparce Barcelona SL (Galeria Barcelona).
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: Assistència a la fira d’art ARTBO, Bogotà 06.

Beneficiari: Imparce Barcelona SL (Galeria Barcelona).
Import: 7.894,20 euros.
Finalitat: Assistència a la fira d’art FIERA de Bolonya.

Beneficiari: Arredo Juniros S.L (Sala d’Art Atelier).
Import: 4.265,18 euros.
Finalitat: Assistència a la fira Art Madrid 06.

Beneficiari: Galeria Antonio de Barnola, SL.
Import: 9.729,18 euros.
Finalitat: Participació a Arco 06, Madrid.

Beneficiari: DUMACA, SL (Galeria Senda).
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: Participació a la fira Pulse de Nova York.

Beneficiari: Espai 292, SL.
Import: 5.632,79 euros.
Finalitat: Participació a la fira Pulse de Nova York.

Beneficiari: Anespe, SA.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Participació a la fira Arco 06, Madrid.

Beneficiari: DUMACA, SL (Galeria Senda).
Import: 9.899,23 euros.
Finalitat: Participació a la fira Arco 06, Madrid.

Beneficiari: Espai 292, SL.
Import: 6.300,61 euros.
Finalitat: Participació a Art Brussels 06.

Beneficiari: DUMACA, SL (Galeria Senda).
Import: 5.489,24 euros.
Finalitat: Participació a Art Brussels 06.
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Beneficiari: ZB Difusión Cultural, SL.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Participació a la fira Art Cologne 06.

Beneficiari: Sales Bonilla, Alejandro.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Participació a la fira Arco 06, Madrid.

Beneficiari: Sales Bonilla, Alejandro.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: Participació a la fira Maco de Mèxic.

Beneficiari: Anespe, SA.
Import: 3.223,60 euros.
Finalitat: Participació a la fira Dfoto 06 de Donostia.

Beneficiari: Anespe, SA.
Import: 5.057,70 euros.
Finalitat: Participació a la China International Gallery Exposition, CIGE a 
Beijin.

Beneficiari: Galeria d’Art Anquin’s.
Import: 3.642,00 euros.
Finalitat: Participació a la fira d’art St’Art a Estrasbourg, França.

Beneficiari: Anna Mas Salse.
Import: 5.137,37 euros.
Finalitat: Participació a Art Brussels.

Data concessió: 27 d’agost de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions a empreses catalanes per a l’assitència i 
participació a fires, festivals i mercats internacionals.
Partida pressupostària: D/482000100/4421 - A605, D/470000189/4421 - A605.
Distribució:
Beneficiari: Establecimientos Maragall, SA.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: Participació a la fira St’Art, Estrasborug.

Objecte de la convocatòria: Subvencions a empreses catalanes per a l’assitència i 
participació a fires, festivals i mercats internacionals.
Partida pressupostària: D/482000100/4421 - A605, D/470000189/4421 - A605.
Distribució:
Beneficiari: Combel Editorial S.A.
Import: 3.838,26 euros.
Finalitat: Assistència a la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt a Frankfurt, 
Alemanya.

Beneficiari: Pujol & Amadó, S.L.L.
Import: 3.800,00 euros.
Finalitat: Assistència a la fira internacional del libro de Guadalajara.

Beneficiari: Espai 292, SL.
Import: 9.378,39 euros.
Finalitat: Participació a Arco 06.

Beneficiari: Ediciones Polígrafa, S.A.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Assistència a la fira del Llibre de Frankfurt 06.
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Beneficiari: UTE KÖRNER LITERARY AGENT, S.L.
Import: 3.910,45 euros.
Finalitat: Fira internacional del llibre de Frankfurt 2006.

Beneficiari: ROCA EDITORIAL DE LIBROS SL.
Import: 3.780,00 euros.
Finalitat: Assistència a la fira internacional de Guadalajara 2006.

Beneficiari: Espai 292, SL.
Import: 7.665,00 euros.
Finalitat: Assistència a la fira Art Forum Berlin.

Beneficiari: DUMACA, SL (Galeria Senda).
Import: 7.425,00 euros.
Finalitat: Assistència a Pulse Miami 06.

Beneficiari: DUMACA, SL (Galeria Senda).
Import: 9.013,20 euros.
Finalitat: Assistència a la fira Art forum Berlín 06.

Beneficiari: Polígrafa Obra Gràfica, S.L.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Assitència a la fira Art Cologne 06.

Beneficiari: Polígrafa Obra Gràfica, S.L.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: assistència a la fira Arco 06.

Beneficiari: Polígrafa Obra Gràfica, S.L.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: assistència a fira d’art de Beijing.

Beneficiari: Polígrafa Obra Gràfica, S.L.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: assistència a la fira Art Basel Miami Beach.

Beneficiari: Polígrafa Obra Gràfica, S.L.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: assistència a la fira art basel 06.

Beneficiari: Espai 292, SL.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: assistència a la fira Pulse Miami 06.

Beneficiari: Alvarez Costa, Emilio.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: galeria dels àngels a arco 6.

Data concessió: 30 de novembre de 2006.
Objecte de la convocatòria: Subvencions a empreses catalanes per a l’assitència i 
participació a fires, festivals i mercats internacionals.
Partida pressupostària: D/482000100/4421 - A605, D/470000189/4421 - A605.
Distribució:
Beneficiari: M. MOLEIRO EDITOR, S.A.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: Book Expo 2006, Washington, EUA.

Beneficiari: Marcombo S.A.
Import: 3.392,40 euros.
Finalitat: FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA, ME·
XICO.
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Beneficiari: Parramón Ediciones, S.A.
Import: 3.995,78 euros.
Finalitat: FIRA DEL LLIBRE INFANTIL DE BOLONYA, ITALIA.

Beneficiari: Parramón Ediciones, S.A.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: FIRA INTERNACIONAL DEL LLIBRE DE FRANKFURT, ALE·
MANYA.

Beneficiari: EDICIONES GLÉNAT ESPAÑA, S.L.
Import: 6.704,09 euros.
Finalitat: FIRA INTERNACIONAL DEL LLIBRE DE FRANKFURT, ALE·
MANYA.

Beneficiari: EDICIONS 62, S.A.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: FIRA INTERNACIONAL DEL LLIBRE DE FRANKFURT, ALE·
MANYA.

Beneficiari: Grupo Ars XXI de Comunicación S.L.
Import: 7.269,79 euros.
Finalitat: FIRA INTERNACIONAL DEL LLIBRE DE FRANKFURT, ALE·
MANYA.

Beneficiari: ENCICLOPÈDIA CATALANA SA.
Import: 7.469,80 euros.
Finalitat: FIRA INTERNACIONAL DEL LLIBRE DE FRANKFURT, ALE·
MANYA.

Beneficiari: CRITERIA, S.C.C.L.
Import: 6.825,22 euros.
Finalitat: FIRA INTERNACIONAL DEL LLIBRE DE FRANKFURT, ALE·
MANYA.

Beneficiari: NATURART,SA.
Import: 4.736,47 euros.
Finalitat: FIRA INTERNACIONAL DEL LLIBRE DE FRANKFURT, ALE·
MANYA.

Beneficiari: MASESMAS, S.L.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: LIBER, MADRID, ESPANYA.

Beneficiari: EDICROMO S.A.
Import: 3.346,25 euros.
Finalitat: Paperworl, Frankfurt, Alemanya.

Beneficiari: M. MOLEIRO EDITOR, S.A.
Import: 5.587,95 euros.
Finalitat: SALON DU LIVRE DE PARIS, FRANÇA.

Beneficiari: M. MOLEIRO EDITOR, S.A.
Import: 3.869,28 euros.
Finalitat: SALON INTERNATIONAL DU LIVRE ET DE LA PRESSE 06, GI·
NEBRA, SUISSA.

Beneficiari: Establecimientos Maragall, SA.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: ARCO, MADRID, ESPANYA.

Beneficiari: Sicart i Batet, Ramon.
Import: 4.091,20 euros.
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Finalitat: ARTE LISBOA, FEIRA DE ARTE COMTEMPORANEA, LISBOA, 
PORTUGAL.

Beneficiari: Arteshop galeria virtual, SL.
Import: 5.012,40 euros.
Finalitat: ARTE LISBOA, FEIRA DE ARTE COMTEMPORANEA, LISBOA, 
PORTUGAL.

Beneficiari: Nogueras Blanchard, SL.
Import: 3.935,00 euros.
Finalitat: VIII BIENNAL DE L’HAVANA, CUBA.

Beneficiari: Sicart i Batet, Ramon.
Import: 4.904,00 euros.
Finalitat: BUENOS AIRES PHOTO, BUENOS AIRES, ARGENTINA.

Beneficiari: Nogueras Blanchard, SL.
Import: 3.925,48 euros.
Finalitat: DFOTO, SAN SEBASTIA, ESPANYA.

Beneficiari: Sicart i Batet, Ramon.
Import: 3.208,61 euros.
Finalitat: DIVA DIGITAL & VIDEO ART FAIR, NOVA YORK, EUA.

Beneficiari: Anespe, SA.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: FIAC 2006, PARIS, FRANÇA.

Beneficiari: ALTER EGO ART, SCP.
Import: 3.229,84 euros.
Finalitat: LINE ART, GENT, BÈLGICA.

Beneficiari: Galeria d’Art Botó de Roda.
Import: 4.578,00 euros.
Finalitat: LINE ART, GENT, BÈLGICA.

Beneficiari: Nogueras Blanchard, SL.
Import: 5.195,00 euros.
Finalitat: LISTE THE YOUNG ART FAIR, BASILEA, SUÏSSA.

Beneficiari: Sicart i Batet, Ramon.
Import: 5.296,00 euros.
Finalitat: PHOTO MIAMI 2006, MIAMI, EUA.

Beneficiari: ADN ART SPACE, SL.
Import: 3.995,93 euros.
Finalitat: PHOTOMIAMI 2006, MIAMI, EUA.

Beneficiari: Vidal Pelfort, Alonso Marcelino.
Import: 3.079,00 euros.
Finalitat: PURO ARTE, VIGO, ESPANYA.

Beneficiari: GALERIA MIqUEL ALZUETA S.L.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: SHANGAI ART FAIR, SHANGAI, XINA.

Beneficiari: SETLE S.L.
Import: 5.300,00 euros.
Finalitat: ST-ART, ESTRASBURG, FRANÇA.

Beneficiari: SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: MERCARTES, SEVILLA, ESPANYA.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.2007 54087

Concursos i anuncis

Data concessió: 28 de març de 2006.
Beneficiari: MARTA OLIVERES TORTOSA MANAG. I GESTIÓ CULTURAL, 
SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000189/4421 - A605.
Import: 26.000,00 euros.
Finalitat: Ampliació del catàleg d’artistes que es distribuirà dins el projecte EL 
VIVERO.

Data concessió: 9 de febrer de 2006.
Beneficiari: Get On Barcelona Media S.L.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000189/4421 - A605.
Import: 17.000,00 euros.
Finalitat: despeses màrqueting gira de Costo Rico per Europa.

Data concessió: 4 d’abril de 2006.
Beneficiari: Communications Scenes Barcelona - CSB.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000189/4421 - A605.
Import: 55.000,00 euros.
Finalitat: Despeses per a la distribució, comercialització dels grups membres de 
CIATRE.

Beneficiari: VÀNIA PRODUCCIONS, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000189/4421 - A605.
Import: 50.000,00 euros.
Finalitat: Despeses per a la consolidació del projecte Vania Latina.

Data concessió: 10 d’abril de 2006.
Beneficiari: Communications Scenes Barcelona - CSB.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000189/4421 - A605.
Import: 51.000,00 euros.
Finalitat: Trobada de programadors teatrals a Barcelona “Com & See”.

Data concessió: 3 de juliol de 2006.
Beneficiari: FACTORIA D’ESPECTACLES, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000189/4421 - A605.
Import: 27.000,00 euros.
Finalitat: Participació al Festival d’Edinburg.

Data concessió: 31 de juliol de 2006.
Beneficiari: David Franch Farré.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000189/4421 - A605.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: contribuir a les despeses de la gira promocional d’Amaranto.

Data concessió: 15 de setembre de 2006.
Beneficiari: SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000189/4421 - A605.
Import: 18.000,00 euros.
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Finalitat: remuntatge de Peer Gynt a Oslo.

Beneficiari: VÀNIA PRODUCCIONS, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A605.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: Organització del projecte “Nita catalanes” al Festival de Manizales.

Data concessió: 20 de setembre de 2006.
Beneficiari: VÀNIA PRODUCCIONS, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000189/4421 - A605.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: Despeses derivades de l’edició del llibre que recollirà el projecte Medellín 
en Barcelona.

Data concessió: 16 d’octubre de 2006.
Beneficiari: PANSPERMIA, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000189/4421 - A605.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: Gira internacional de la Cia. Marcel·lí Antúnez 2006.

Beneficiari: VÀNIA PRODUCCIONS, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000152/4421 - A605.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: Projecte filial Vania UK a Londres.

Beneficiari: INSTITUT DEL TEATRE DE BARCELONA.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000189/4421 - A605.
Import: 24.000,00 euros.
Finalitat: Despese de promció nacional i internacional del Festival Neo-Noves 
escenes Obertes.

Data concessió: 17 de març de 2006.
Beneficiari: Associació d’Editors en Llengua Catalana.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000189/4421 - A605.
Import: 69.000,00 euros.
Finalitat: Participació a la fira del Llibre de Bolonya 06.

Data concessió: 25 d’abril de 2006.
Beneficiari: Associació Food Cultura Museum.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000189/4421 - A605.
Import:3.000,00 euros.
Finalitat: Sabores y Lenguas: La Habana.

Data concessió: 21 d’abril de 2006.
Beneficiari: Institut Català de Cooperació Iberoamericana.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A605.
Import: 40.000,00 euros.
Finalitat: col·laboració de projectes d’intercanvi i coneixement de les realitats 
catalanes i llatinoamericanes.
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Data concessió: 7 de setembre 2006.
Beneficiari: CONSORCI DEL TEATRE FORTUNY-CAER.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/480000152/4421 - A605.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: Reunió de la Xarxa Europea del Circ en el marc de la Xa. Edició ed 
Trapezi 06.

Barcelona, 23 de novembre de 2007

aNTONI LLaDÓ I gOMà-CaMpS

Director

(07.327.135)

*
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DEPARTAMENT
DE SALUT

GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

ANUNCI
pel qual es fan públiques diverses adjudicacions.

Es fa públic, perquè se’n prengui coneixement, i de conformitat amb el preveu 
l’article 93 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, que Gestió de Serveis 
Sanitaris de Lleida, ha realitzat durant el mes de novembre les adjudicacions dels 
contractes següents:

Tipus de contracte: 11/2007 - Subministrament de material i apòsits per la prevenció 
i cura de nafres per l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.
Total imports adjudicats: 77.325,17 euros, (IVA del 7% inclòs)

Adjudicatari: Smith & Nephew, S.A.U.
Carrer Fructuós Gelabert, 2 - 4
08970 Sant Joan Despí
Import d’adjudicació: 36.495,87 euros
(IVA del 7% inclòs)

Adjudicatari: 3M España, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Import d’adjudicació: 9.234,60 euros
(IVA del 7% inclòs)

Adjudicatari: Laboratorios Salvat, S.A.
Carrer Gall, 30-36
08950 Esplugues de Llobregat
Import d’adjudicació: 8.267,60 euros
(IVA del 7% inclòs)

Adjudicatari: Convatec, S.L.
Constitución, 1 3ª Pl.
08960 Sant Just Desvern
Import d’adjudicació: 4.023,30 euros
(IVA del 7% inclòs)

Adjudicatari: Coloplast Productos Medicos, S.A.
Condesa de Venadito, 5 4ª Pl.
28036 Madrid
Import d’adjudicació: 727,00 euros
(IVA del 7% inclòs)

Adjudicatari: Laboratorios Unitex-Hartmann, S.A.
Carrasco i Formiguera, 48
08302 Mataró
Import d’adjudicació: 6.817,84 euros
(IVA del 7% inclòs)

Adjudicatari: Johnson & Johnson, S.A.
Paseo de las Doce Estrellas, 5·7
28042 Madrid
Import d’adjudicació: 570,00 euros
(IVA del 7% inclòs)

Adjudicatari: B. Braun Medical, S.A.
Carretera de Terrassa, núm. 121
08191 Rubí
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Import d’adjudicació: 107,80 euros
(IVA del 7% inclòs)

Adjudicatari: Bama-Geve, S.L.
Avinguda Diagonal, 490 4º 2ª
08006 Barcelona
Import d’adjudicació: 4.500,00 euros
(IVA del 7% inclòs)

Adjudicatari: Intersurgical España, S.A.
Plasencia, 39 P.I. Las Nieves
28935 Móstoles
Import d’adjudicació: 84,80 euros,
(IVA del 7% inclòs)

Adjudicatari: B. Braun Surgical, S.A.
Carretera de Terrassa, núm. 121
08191 Rubí
Import d’adjudicació: 6.496,36 euros
(IVA del 7% inclòs)
Declarar desert: Pols de col·lagen micronitzat de tràquea de boví.

Lleida, 12 de novembre de 2007

aRMaND aRILLa aLMUNIa

Director gerent

PG-201699 (07.339.175)
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INSTITUT DE DIAGNÒSTIC
PER LA IMATGE

ANUNCI
relatiu a l’adjudicació definitiva per a l’ arrendament financer de dos equips de 
ressonància magnètica, número 2007/ 05.

En referència a l’anunci de licitació publicat en el DOGC número 4941, pàgina 
26630, del dia 6 d’agost de 2007; es fa públic, per al coneixement general i d’acord 
amb el que preveu l’article 93 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públi·
ques, que l’Institut de Diagnòstic per la Imatge ha realitzat el proppassat dia 30 de 
novembre la següent adjudicació:

Expedient 2007/ 05.

Arrendament financer de dos equips de ressonància magnètica.

Lot 1:
Equip de ressonància magnètica amb destinació al Centro de l’IDI – Tarragona, 

unitat de RM, ubicat a l’Hospital Universitari Joan XXIII.

Lot 2:
Equip de ressonància magnètica amb destinació al Centro de l’IDI – Tortosa, 

unitat de RM, ubicat a l’Hospital Verge de la Cinta

Adjudicataris:
Lot 1: General Electric Healthcare España, S.A.
Lot 2: General Electric Healthcare España, S.A.

Import total:
Lot 1: 1.796.516,00 € (IVA inclòs). Oferta Conjunta
Lot 2: 1.796.516,00 € (IVA inclòs). Oferta Conjunta

Barcelona, 4 de desembre de 2007

CaRLES CaSaBayÓ I qUERaLTÓ

Gerent

PG-201903 (07.344.108)

*
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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
pel qual es fa pública una resolució (ref. CC2004001403).

Per resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua de 22 de juny de 2007, i de con·
formitat amb el que preveu el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, s’ha 
atorgat a Franedu, SL la concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies (ref. 
CC2004001403) a derivar d’un pou, al terme municipal d’Aiguaviva (Gironès), 
amb destinació a reg agrícola, amb un cabal mitjà equivalent de 0,57 l/s i un volum 
d’extracció anual de 18.000 m³.

Es fa públic d’acord amb el que disposa l’article 116 del Reial decret 849/1986, 
d’11 d’abril, que aprova el Reglament del domini públic hidràulic.

Barcelona, 27 de juny de 2007

paBLO hERRáEz VILaS

Cap del Departament de Concessions

(07.178.142)
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
pel qual es fa pública una resolució (ref.05199600044).

Per la Resolució de la Junta d’Aigües de 27 de febrer de 1997, i de conformitat 
amb el que preveu la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de 
l’aigua, s’ha atorgat a La Cominutat de regants Pou Partida Guardiola, la concessió 
d’un aprofitament d’aigües subterrànies situat al polígon 1, parcel·la 288, al terme 
municipal de Sant Carles de la Ràpita (Montsià), amb destinació a reg de 4,52 ha 
d’oliveres, amb un cabal discontinu de 0,68 l/s i un volum d’extracció anual de 
3.400 m³.

Es fa públic d’acord amb el que disposa l’article 116 del Reial decret 849/1986, 
d’11 d’abril, del Reglament de domini públic hidràulic.

Tortosa, 16 d’agost de 2007

CaRLOS LOaSO VIERBüChER

Coordinador de la Demarcació Territorial de
les Terres de l’Ebre

(07.228.007)

*
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UNIVERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
3614/2007, de 30 de novembre, per la qual s’acorda la rectificació d’una errada 
detectada a l’annex de la Resolució 3010/2006, de 13 de desembre.

FETS I FONAMENTS DE DRET

UNIC: S’ha advertit una errada en la resolució número 3010/2006, de 13 de de·
sembre, del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, mitjançant la qual es 
deleguen diverses competències en determinats òrgans de la Universitat esmentada, 
publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, numero 4800, de 16 de 
gener de 2007.

L’article 105.2 de la llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les ad·
ministracions públiques i del procediment administratiu comú modificada per la 
Llei 4/1999, de 13 de gener, permet que les Administracions Públiques rectifiquen 
en qualsevol moment, d’ofici, els errors materials, de fet o aritmètic existents en 
els seus actes.

En la seva virtut, ateses les atribucions que em confereix l’article 67 dels Estatuts 
d’aquesta Universitat, aprovats pel Decret 225/2003 de 23 de setembre.

RESOLC,

1. Acordar la rectificació de l’errada detectada, a l’annex de la Resolució esmen·
tada, concretament en el títol del procediment número 002, en matèria de gestió 
econòmica, de la forma següent:

On diu:
“AUTORITZACIÓ D’EMPRESES” ha de dir “AUTORITZACIÓ DE
DESPESES”.

2. Publicar la present resolució al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Barcelona, 30 de novembre de 2007

El rector, signatura il·legible

PG-201694 (07.339.170)

*
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DIVERSOS

ARTESANS DE LA GUITARRA, SCCL

ANUNCI
d’Artesant de la Guitarra, SCCL, sobre dissolució de la societat.

La Junta General Extraordinaria i Universal celebrada el dia 30 de novembre de 
2007, va acordar per unanimitat, dissoldre i liquidar simultániament la cooperativa, 
aprovant el següent balanç final de liquidació:

ACTIU 
Resultats exercicis anterios: 574’84
Caixa i bancs: 2.380’66
Total Actiu: 2.955’50

PASSIU 
Capital: 2.400’00
Reserves Voluntàries: 289’46
Pérdues i guanys: 266’04
Total Passiu: 2.955’55

Berga, 30 de novembre de 2007

CaRLOS pRaT NaVaRRO

Liquidador

PG-201901 (07.344.105)
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CARPINTERÍA HERMANOS CHECA, SCCL

ANUNCI
de Carpintería Hermanos Checa, SCCL, sobre dissolució de la societat.

En reunió de l’Assemblea General Extraordinària i Universal de la Cooperativa, 
celebrada al domicili social, en data 5 de desembre de 2.007, es va acordar per 
unanimitat la dissolució i la liquidació de la societat, aprovant el balanç definitiu 
de liquidació i es varen anomenar liquidadors mancomunats els senyors Alejandro 
Checa Osma, Alejandro Checa Martinez i Oscar Checa Martinez.

Sabadell, 5 de desembre de 2007

aLEJaNDRO ChECa OSMa, liquidador

aLEJaNDRO ChECa MaRTINEz, liquidador

OSCaR ChECa MaRTINEz, liquidador

PG-202090 (07.346.009)
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CONSORCI DEL BESÒS

EDICTE
del Consorci del Besòs, sobre aprovació de la plantilla de personal.

En compliment d állò que disposa l árt. 28 del Decret 214/90, de 30 de juliol, 
l árt. 127 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d ábril pel que ś aprovà el Text 
Refòs de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, l árt. 291 de la 
Llei 8/87, de 15 d ábril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l árt. 90 de la 
Llei 7/85, de 2 d ábril, es publica integrament la plantilla de personal del Consorci 
del Besòs, aprovada conjuntament amb el Pressupost General per a l ány 2008 i 
com a documentació integrant d áquest pressupost.

PERSONAL FUNCIONARI

G=GRUP; N=NÚM. PL; V=VACANTS.

 G N V
III.- Escala d Ádministració Especial
III.1 Subescala Tècnica
III.1.1 Tècnics Superiors ...................................... A 1 0

PERSONAL LABORAL FIXE

GA=GRUP ASSIMILAT; N=NÚM. PL; V=VACANTS.

CATEGORIA GA N V
Director Àrea Econòmica i Financera ................. A 1 0
Administratiu ........................................................C 4 0
Auxiliar administratiu ......................................... D 1 1

PERSONAL EVENTUAL

GA=GRUP ASSIMILAT; N=NÚM. PL; V=VACANTS.

 GA N V
Gerent ................................................................... A 1 0
Director Àrea de Medi Ambient .........................  A 1 0

Sant Adrià de Besòs, 5 de desembre de 2007

MaNUEL MaLLO

Secretari delegat

PG-202083 (07.346.006)
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CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS 
I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

ANUNCI
del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, sobre pu-
blicació d’unes bases.

En compliment del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
del personal al servei de les entitats locals, s’ha publicat en el BOP núm. 280, de 
22 de novembre de 2007, les bases específiques de les següents convocatòries de 
6 places de torn lliure del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de 
Barcelona: S-01/2007 Tècnic Mitjà en Restauració, S-02/2007 Mestre d’Aixa, S-
03/2007 Oficial d’Instal·lacions, S-04/2007 Suport Administratiu de Comptabilitat, 
S·05/2007 Subaltern i S·06/2007 Dependent. El termini per presentar les sol·licituds 
comença a comptar des de l’endemà següent de la publicació d’aquest anunci en el 
DOGC i fins a vint dies naturals.

Barcelona, 23 de novembre de 2007

FERRaN TORRES COBaS

Secretari

PG-201359 (07.339.138)
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CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE BARCELONA

ANUNCI
del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, sobre pèrdua d’un títol 
acadèmic.

Anunci pel qual es fa públic que s’ha extraviat un títol Sílvia González García

Havent-se extraviat el títol de professor superior de flauta de bec registrat al llibre 
de títols del conservatori, foli 239 número 5207 corresponent a la convocatoria de 
juny de l’any 1999, es fa pública la iniciació en aquest Conservatori Municipal de 
Música de Barcelona de l’expedient de duplicat del títol extraviat, per tal que en 
un termini de trenta dies a partir de la data de publicació del present anunci, es 
presentin les reclamacions oportunes, d’acord amb el que disposa l’Ordre de 24 
d’agost de 1998 (BOE del 30-08-88).

Barcelona, 6 de novembre de 2007

DaVID MaRTí gaRCéS

Gerent

PG-199835 (07.344.029)
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CONSORCI SANITARI DEL MARESME

RESOLUCIÓ
del Consorci Sanitari del Maresme, sobre adjudicació d’un contracte de submi-
nistraments.

Òrgan de contractació: Gerent del Consorci Sanitari del Maresme, Dr. Pere Soley 
i Bach.

Expedient: CSdM 04/07S

Objecte del Contracte: Subministrament d’un forn mixta amb carro extraïble per 
al Consorci Sanitari del Maresme.

Diari i data de publicació de l’anunci de licitació: DOGC número 4989 de 17 
d’octubre de 2007.

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: Concurs públic per procediment 
obert i tràmit ordinari.

Pressupost base de licitació: 36.600 euros/any IVA inclòs.

Adjudicació:

Data: 27 de novembre de 2007

Contractista: OMS Y VIÑAS, SRC

Import d’adjudicació: 29.696,29 euros IVA inclòs.

Mataró, 28 de novembre de 2007

pERE SOLEy I BaCh

Gerent

PG-201736 (07.344.036)
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CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ

ANUNCI
de la Corporació Sanitària Parc Taulí, sobre adjudicació de diversos concursos 
de subministraments.

1.- Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Entitats adherides: UDIAT Centre Diagnòstic, SA (UDIATCD,SA) i Sabadell 

Gent Gran Centre de Serveis, SA (SGGCS,SA), en relació als expedients 2008DH01 
i 07SM0125.

c) Òrgan de Contractació: Direcció d’Economia, Finances i Patrimoni.
d) Domicili: Edifici La Salut, Parc Taulí, s/n, 08208 Sabadell

2.· Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària-anticipada.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

3.· Adjudicació:
1.1 a) Objecte: roba hospitalaria i uniformitat (2008DH01) .
b) Data de publicació de l’anunci de licitació: al DOUE S130-159509 de 10 de 

juliol de 2007, al DOGC núm.4926 de 16 de juliol de 2007 i BOE núm. 165 de 11 
de juliol de 2007.

c) Pressupost base de licitació: 542.424,02 Euros (IVA inclòs), essent l’import de 
les diferents entitats el següent: CSPT-495.604,54-Euros i UDIATCD,SA- 46.819,48 
Euros (IVA inclòs).

d) Data d’adjudicació: 18 d’octubre de 2007.
e) Adjudicataris i imports:
TEJIDOS CORNEJO, SA. Lots adjudicats: UN01, UN03, UN04, UN06, UN07 

i UN10. Imports adjudicats: CSPT- 167.273,01 Euros i UDIATCD,SA- 8.051,69 
Euros (IVA inclòs).

SUCONTESA TEXTIL, SA. Lots adjudicats: UN02 i UN12. Imports adjudicats: 
CSPT- 26.507,89 Euros i UDIATCD,SA- 1.152,11 Euros (IVA inclòs).

EL CORTE INGLES, SA. Lots adjudicats: UN08 i UN14. Imports adjudicats: 
CSPT- 46.684,18 Euros i UDIATCD,SA- 2.495,17 Euros (IVA inclòs).

FUCOTEP, SL. Lot adjudicat: UN13. Import adjudicat: CSPT- 32.810,55 Euros 
(IVA inclòs).

BRITTE, SL. Lot adjudicat: UN18. Imports adjudicats: CSPT- 74.261,15 Euros 
i UDIATCD,SA- 10.511,85 Euros (IVA inclòs).

COTOTEX, SL. Lot adjudicat: UN09. Imports adjudicats: CSPT- 21.507,28 Euros 
i UDIATCD,SA- 369,72 Euros (IVA inclòs).

TRAZABILIDAD, GESTIÓN Y TEXTILES SANITARIOS, SL. Lots adjudicats: 
UN05, UN11 i UN20. Imports adjudicats: CSPT- 101.030,43 Euros i UDIATCD,SA- 
21.584,57 Euros (IVA inclòs).

Lot desert: UN15.

1.2 a) Objecte: bosses de nutrició i recol·lectores (08SM0025P) .
b) Data de publicació de l’anunci de licitació: DOGC núm.4916 de 2 de juliol 

de 2007.
c) Pressupost base de licitació: 144.211,08.-Euros (IVA inclòs).
d) Data d’adjudicació: 18 d’octubre de 2007.
e) Adjudicataris i imports:
HOLLISTER IBÉRICA, SA. Lot adjudicat: FR08. Import adjudicat: 18.673,64 

(IVA inclòs).
OIARSO, S.Coop. Lot adjudicat: FR03. Import adjudicat: 12.362,36 (IVA in·

clòs).
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HOSPIRA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, SL. Lot 
adjudicat: FR01. Import adjudicat: 42.359,16 (IVA inclòs).

SENDAL, SA. Lot adjudicat: FR05. Import adjudicat: 2.027,26 (IVA inclòs).
Lots deserts: FR02 i FR06.

1.3 a) Objecte: factors estimulants de colònies. (07SM0100P) .
b) Data de publicació de l’anunci de licitació: al DOUE S122-149217 de 28 de 

juny de 2007, al DOGC núm.4916 de 2 de juliol de 2007 i BOE núm. 156 de 30 de 
juny de 2007.

c) Pressupost base de licitació: 686.467,36 Euros (IVA inclòs).
d) Data d’adjudicació: 17 d’octubre de 2007.
e) Adjudicatari i import:
AMGEN, SA. Lots adjudicats: S1301 i S1303. Import adjudicat: 686.467,36 Euros 

(IVA inclòs).
1.4 a) Objecte: obsequis de Nadal (07SM0125) .
b) Data de publicació de l’anunci de licitació: al DOGC núm.4959 de 31 d’agost 

de 2007.
c) Pressupost base de licitació: 64.000,00.-Euros (IVA inclòs) essent l’import de 

les diferents entitats el següent: CSPT- 56.500,00.-Euros, SGGCS,SA- 1.500,00.-
Euros i UDIATCD, SA- 6.000,00.-Euros (IVA inclòs).

d) Data d’adjudicació: 25 d’octubre de 2007.
e) Adjudicatari i imports:
MARCIL, SA. Lot adjudicat: IN2001. Imports adjudicats: CSPT- 56.500,00.-Euros, 

SGGCS,SA- 1.500,00.-Euros i UDIATCD, SA- 6.000,00.-Euros (IVA inclòs).

Sabadell, 19 de novembre de 2007

JOaN aNTONI gaLLEgO I LIzaNa

Director d’Economia, Finances i Patrimoni

PG-201687 (07.339.166)
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FUNDACIÓ PRIVADA DE PROTECCIÓ A LA FAUNA AUTÒCTONA 
ROGER BURLET

ANUNCI
de la Fundació Privada de Protecció a la Fauna Autòctona Roger Burlet, sobre 
extinció de la fundació.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de Fundacions, es fa públic que el 
patronat de la FUNDACION PRIVADA DE PROTECCION A LA FAUNA AU·
TOCTONA ROGER BURLET, en la reunió celebrada el dia 27 de novembre de 
2007, ha acordat l’extinció de la fundació i la cessió global de tot el seu actiu i passiu 
al CENTRE DE RECUPERACIO DE FAUNA SALVATGE DELS AIGUAMOLLS 
DE L’EMPORDA de la Generalitat de Catalunya.

Es fa constar el dret de les persones que acreditin un interès legítim i dels creditors 
a obtenir el text íntegre de l’acord de cessió i a formular-hi observacions, aportar-hi 
informació, o oposar·se a la seva execució, en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci.

Castelló d’Empúries, 27 de novembre de 2007

yVONNE MaRIE JEaNNE DROUSIE

Presidenta

MaRIa aSUNCIÓN CaRBO pONCE

Secretària

PG-201356 (07.339.133)
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GRAVI, SCCL

ANUNCI
de Gravi, SCCL, sobre dissolució de la societat.

L’Assemblea General Extraordinaria i Universal de Socis, celebrada el 21 de 
novembre de 2007, va acordar, per unanimitat, la dissolució i liquidació de la Co·
operativa i nominar liquidador el Sr. Jordi Gisbert Beltran.

Sabadell, 21 de novembre de 2007

JORDI gISBERT BELTRaN

Liquidador

PG-201705 (07.339.180)
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IES CAPARRELLA

ANUNCI
de l´IES Caparrella, sobre pèrdua d´un títol acadèmic.

Havent-se extraviat el títol de Formació Professional de primer grau de la branca 
Automoció, especialitat Mecànica de l’automòbil, amb número de sèrie 2581000272, 
llibre: 2, Foli : 6, sol·licitat l ány 1981, i que pertany a Jose Ramon Berengué Morros, 
es fa pública la iniciació a l´IES SEP Caparrella de l éxpedient de duplicat del títol 
extraviat, per tal que , en un termini de trenta dies a partir de la data de publicació 
del present anunci es presentin les reclamacions oportunes, d ácord amb el que 
disposa l´Ordre de 24 d ágost de 1988 (BOE de 30-08-1988)

Lleida, 19 de novembre de 2007

EMILI gRaU FUENTES

Director

PG-200643 (07.344.030)
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IES JAUME CALLÍS

ANUNCI
de l’IES Jaume Callís, sobre pèrdua d’un títol acadèmic.

Anunci pel qual es fa públic que s’ha extraviat un títol de BUP (núm registre 
0894030361, foli 69).

Havent-se extraviat el títol de BUP amb núm de registre imprès 0894030361, foli 
69, de 10 de setembre de 1996, i que pertany a LIOBA COSTA FURRIOLS, es fa 
pública la iniciació en aquest IES Jaume Callís de Vic de l’expedient de duplicat 
del títol extraviat, per tal que en un termini de trenta dies a partir de la data de pu·
blicació del present anunci, es presentin les oportunes reclamacions, d’acord amb 
el que disposa l’Ordre de 24 d’agost de 1988 (BOE de 30.08.1988).

Vic, 30 d’octubre de 2007

SaNTIagO SILVa CaMpS

Director

PG-199186 (07.344.028)
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RECAMBIOS GRAN VIA, SCCL

ANUNCI
de Recambios Gran Via, SCCL, sobre dissolució de la societat.

L’Assemblea General Extraordinaria i Universal de Socis, celebrada el 23 de 
novembre de 2007, va acordar, per unanimitat, la dissolució i liquidació de la Co·
operativa i nominar liquidador el Sr. Manuel López Picón.

Sabadell, 23 de novembre de 2007

MaNUEL LÓpEz pICÓN

Liquidador

PG-201706 (07.339.181)

*
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L’ARBOÇ

EDICTE
de l’Ajuntament de l’Arboç, sobre aprovació inicial d’una ordenança regulado-
ra.

L’Ajuntament en Ple de sessió 29 de novembre de 2007 va acordar l’aprovació 
inicial de l’ordenança reguladora de les obres i treballs en règim de comunicació 
prèvia.

L’esmentat acord d’aprovació inicial, juntament amb l’articulat de l’ordenança, 
es sotmeten al tràmit d’informació pública i audiència als interessats, per tal que es 
puguin formular reclamacions, suggeriments i al·legacions, pel termini de 30 dies 
a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci a l’últim BOP, DOGC 
O Diari de Tarragona en què aparegui, de conformitat amb el que disposen els 
articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 78 
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 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

En cas de no presentar·se cap reclamació, suggeriments o al·legacions l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

L’Arboç, 30 de novembre de 2007

JOaN pLaNa I pONS

Alcalde

PG-201766 (07.339.220)

ADMINISTRACIÓ LOCAL
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L’ARBOÇ

EDICTE
de l’Ajuntament de l’Arboç, sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres.

En concordància amb la Resolució GOV/122/2007, de 23 d’octubre, (DOGC 
núm. 5004, de 8.11.2007) el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de 
la Generalitat de Catalunya, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 29 de 
novembre de 2007, va aprovar inicialment el projecte de rehabilitació de l’entorn 
de l’Església.

Resta exposat al públic per un termini d’un mes, comptats des de l’última publi·
cació d’aquest edicte al BOP al DOGC i al Diari de Tarragona als efectes del seu 
examen per les persones interessades per tal què puguin formular els suggeriments 
o al·legacions que estimin oportunes, en el benentès que de no presentar·se cap, 
l’aprovació definitiva serà automàtica sense que calgui un ulterior acord.

L’Arboç, 30 de novembre de 2007

JOaN pLaNa I pONS

Alcalde

PG-201765 (07.339.218)
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ARBÚCIES

EDICTE
de l’Ajuntament d’Arbúcies, sobre aprovació inicial d’un projecte reformat.

El Ple municipal en sessió celebrada en data 29 de novembre de 2007, va prendre 
el següent

aCORD :

1r.- Renunciar al projecte primer per a la CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE 
D’EDUCACIÓ INFANTIL DE 1r. CICLE A ARBÚCIES, d’import 715.211,49 €.

2n.- Aprovar inicialment el PROJECTE REFORMAT D’UN CENTRE D’EDU·
CACIÓ INFANTIL DE 1r. CICLE A ARBÚCIES, amb un pressupost per contracte 
de 800.919,15 € (IVA inclòs).

3r.- Sotmetre’l al tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies, mit·
jançant la publicació d’anuncis en el BOP i DOGC, a fi que qualsevol interessat 
pugui presentar al·legacions.

4t.· Remetre aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya.

Arbúcies, 30 de novembre de 2007

ROgER zaMORaNO I RODRIgO

Alcalde president

PG-201769 (07.339.223)
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ARSÈGUEL

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Arsèguel, sobre licitació d’un contracte d’obres.

Aprovat pel Ple de la corporació de data 8 de novembre de 2007 el plec de clàusules 
administratives particulars que ha de regir el concurs públic per a la contractació 
de l’obra que es detalla a continuació, i atès l’article 270 de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, s’exposa al públic pel termini de vint dies hàbils, a l’efecte de presentació 
de possibles reclamacions.

Simultàniament, s’anuncia el concurs públic, si bé condicionat al que disposa 
l’article 78 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, d’acord amb el 
que disposa l’article 24 del Reial Decret 390/1996, d’1 de març de desenvolupament 
parcial de l’esmentada Llei, així mateix es condiciona a què el projecte aprovat 
inicialment esdevingui definitiu.

1. Entitat adjudicadora:
Organisme: Ajuntament d’Arsèguel.
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
Número d’expedient: PUOIS-1381/2006-UR

2. Objecte del contracte
- Descripció de l’objecte: Construcció del nou ajuntament
- Lloc d’execució: nucli d’Arsèguel
- Termini d’execució: 4 mesos.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
- Tramitació: ordinària
- Procediment: obert
- Forma: concurs públic

4. Pressupost base de licitació
- Preu: 109.771,89 €, IVA vigent inclòs.

5. Garanties
- Provisional: eximida.
- Definitiva: 4 % del pressupost del contracte.

6. Obtenció de documentació i informació
- Entitat: Ajuntament d’Arsèguel o SAT del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
- Domicili: passeig Joan Brudieu núm.15
- Localitat i codi postal : 25700 - la Seu d’Urgell
- Telèfon: 973 353112
- Telefax: 973 352788
- Data límit d’obtenció de documents i informació: sis dies abans de finalitzar la 

presentació d’ofertes.

 7. Requisits específics del contractista
Classificació: No es requereix

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
- Data límit de presentació: 26 dies naturals posteriors al de l’última publicació 

d’aquest Edicte al BOP o al DOGC. En cas que el termini de presentació de do·
cuments finalitzés en dia festiu o dissabte es prorrogaria automàticament fins al 
següent dia hàbil.

- Documentació que integrarà les ofertes: la que es detalla al plec de clàusules 
administratives particulars.

- Lloc de presentació: el que s’indica al punt 6.
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9. Obertura de les ofertes:
L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques contingudes al sobre núm. 

2 serà públic, i tindrà lloc a la sala d’actes de la corporació a les dotze hores del 
dia que en faci quatre comptats a partir de l’endemà de la data de qualificació de 
la documentació continguda als sobres 1, llevat que sigui dissabte o festiu, en què 
l’acte es farà el primer dia hàbil següent.

La qualificació per la Mesa de Contractació de la documentació general pre·
sentada pels licitadors al sobre núm. 1 tindrà lloc el dia següent al de la data de 
l’acabament de presentació de proposicions, amb les mateixes observacions que per 
a l’obertura del sobre núm. 2 s’han dit anteriorment respecte a dissabtes i festius, 
en sessió no pública.

10. Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudi·

catari.

11. Plecs de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques 
i models annexos al plec de bases:

Es podran examinar a la Secretaria de la corporació en horari d’atenció al públic 
des de les 9 a les 14 hores.

12. Model de proposició
Els licitadors ajustaran la seva proposició al model que figura inclòs al plec de 

clàusules administratives particulars que regeixen el concurs.

Arsèguel, 3 de desembre de 2007

aNTONI CaSaNOVaS aLíS

Alcalde

PG-201771 (07.339.225)
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BALAGUER

EDICTE
de l’Ajuntament de Balaguer, sobre aprovació d’un plec de clàusules administratives 
per alienació de parcel·les industrials.

L’Ajuntament Ple, en sessió de data 29 de novembre de 2007, va aprovar el plec 
de clàusules administratives per la venda per procediment obert, mitjançant la 
forma de subhasta de les parcel·les 11 i 12 del Polígon Industrial Campllong, pro·
pietat de l’Ajuntament de Balaguer, el qual s’exposa al públic pel termini de vint 
dies naturals a partir de la publicació de l’anunci al BOP i al DOGC, per a que es 
puguin presentar reclamacions.

Simultàniament s’anuncia subhasta, si bé la licitació s’ajornarà quan sigui conve·
nient en el supòsit de formular reclamacions contra el plec de condicions.

1.- Òrgan de contractació: Ajuntament de Balaguer
2.- Modalitat d’adjudicació: Expedient ordinari, pel procediment obert, mitjançant 

la forma de subhasta, millorant-se a l’alça.
3.- Contingut del contracte objecte de licitació: La venda per procediment obert 

mitjançant subhasta dels bens immobles de naturalesa patrimonial, propietat de 
l’Ajuntament de Balaguer, que es descriuen a continuació, amb les condicions que 
determina el plec de clàusules aprovat.

FINCA 1: PARCEL·LA 11 DEL POLÍGON INDUSTRIAL CAMPLLONG
SUPERFÍCIE DE SOL: 877,29 m2
SOSTRE: 768 m2
ÚS I TIPUS D’EDIFICACIÓ: INDUSTRIAL
TIPUS DE LICITACIÓ: 54.683,87 € més IVA .
FINCA 2: PARCEL·LA 12 DEL POLÍGON INDUSTRIAL CAMPLLONG
SUPERFÍCIE DE SOL: 540,01 m2
SOSTRE: 768 m2
ÚS I TIPUS D’EDIFICACIÓ: INDUSTRIAL
TIPUS DE LICITACIÓ: 54.683,87 € més IVA .
4.- Lloc on s’han d’enviar les ofertes: Secretaria General de l’Ajuntament.
5.- Data límit de recepció de les ofertes: Durant els vint-i-sis dies naturals següents 

al de la data de publicació de l’anunci al BOP o DOGC, l’últim que es publiqui. La 
recepció de documentació es clourà a les 15 hores del darrer dia hàbil al Registre 
General.

6.-Obertura d’ofertes: Tindrà lloc a la Sala de Comissions de l’Ajuntament a 
les 10 hores del cinquè dia hàbil següent al que acabi el termini de presentació de 
proposicions, en acte públic.

7.- Garantia: Els licitadors hauran de constituir una única garantia, equivalent 
al 8% del valor del bé/bens objecte de subhasta. La garantia podrà constituir-se 
per qualsevol de les modalitats admeses en el T.R. de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat per RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

Si es constitueix en metàl·lic s’imputarà en el seu cas, com a pagament parcial 
del preu d’adjudicació resultant.

La garantia constituïda respondrà, íntegrament, del compliment del contracte, en·
tenent·se com a tal la formalització notarial, previ el pagament del preu de remat.

8.- Model a utilitzar per participar a la subhasta:
1) Els interessats en participar en el procés de licitació presentaran la proposta 

econòmica en un sobre tancat i amb el següent títol:
SOBRE NÚM. 1 PROPOSICIÓ PER A PRENDRE PART EN LA VENDA PER 

PROCEDIMENT OBERT MITJANÇANT SUBHASTA DE LA PARCEL·LA (...) 
DEL POLÍGON INDUSTRIAL CAMPLLONG, amb el següent model:

En (...), major d’edat, amb domicili a (...), DNI núm. (...) en nom propi (o en re·
presentació de (...) com acredita per (...), assabentat de la convocatòria de subhasta 
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anunciada en el Butlletí Oficial de la Província núm. (...) de data (...) i DOGC. Núm. 
(...) de data (...) pren part en la mateixa, comprometent-se a adquirir la parcel·la 
núm. (...) pel preu de (...) (Lletra i número) euros, IVA inclòs, d’acord amb el Plec 
de Clàusules econòmico-administratives que accepto íntegrament”.

Lloc, data i firma.
2) El licitador podrà manifestar l’ordre de les parcel·les a les quals vol participar 

en cas que la primera o successives s’adjudiques al millor postor. Haurà de constar 
específicament a quantes parcel·les vol licitar, l’ordre de prelació i l’oferta de preu 
de cadascuna d’elles.

Els licitadors presentaran simultàniament i en sobre apart, els següents documents 
en un sobre tancat i amb el títol: SOBRE NÚM. 2 documentació complementària 
per a prendre part en la venda per procediment obert mitjançant subhasta de la 
parcel·la (...) del polígon industrial Campllong:

a.- Document Nacional d’identitat o fotocòpia compulsada.
b.· Declaració jurada de no trobar·se incurs en les causes d’incapacitat i/o incom·

patibilitat, previstes en l’article 20 de Text Refós 2/2000, de 16 de juny, en quan li 
siguin d’aplicació, atès l’objecte de contracte.

c.- Resguard acreditatiu d’haver dipositat la garantia fixada.
d.· Escriptura de poder autenticada, si s’actua en representació d’una altra persona, 

degudament bastantejats.
e.· Escriptura de constitució de la Societat mercantil i d’adaptació, en el seu cas, ins·

crita en el Registre Mercantil, quan concorri una societat d’aquesta naturalesa.
f.· Declaració expressa, sota la seva responsabilitat, conforme es troben al cor·

rent de les seves obligacions tributàries o de seguretat social, imposades per les 
disposicions vigents.

Balaguer, 3 de desembre de 2007

MIqUEL agUILà I BaRRIL

Alcalde

PG-201698 (07.339.174)
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BALAGUER

EDICTE
de l’Ajuntament de Balaguer, sobre aprovació inicial d’un projecte urbanístic.

Per Decret d’Alcaldia núm. 1008/2007, de data 4 de desembre, s’ha aprovat 
inicialment el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ 
MARIUS TORRES 2, D’URBANITZACIÓ PARCIAL del carrer GREGORIO 
MARAÑÓN, i D’URBANITZACIÓ PARCIAL del carrer MARIUS TORRES, del 
terme municipal de Balaguer, promogut per l’Ajuntament de Balaguer, redactat per 
l’arquitecte Mariano Ibarz Nadal, que té un pressupost de contracta que ascendeix 
a 1.017.340,55 EUR (IVA inclós).

L’expedient resta exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils, comptats a partir 
de l’última publicació, per tal que els interessats puguin interposar reclamacions i 
al·legacions. De no presentar-se’n cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament.

Balaguer, 4 de desembre de 2007

MIqUEL agUILà I BaRRIL

Alcalde

PG-201897 (07.344.098)
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BATEA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Batea, sobre aprovació d’un plec de clàusules.

Aprovat inicialment per acord de Ple, en sessió ordinària realitzada el dia 26 
de novembre de 2.007, el plec de clàusules administratives particulars que han 
de regir la contractació de l’obra “d’acondicionament i museïtzació del Centre 
d’interpretació de Batea: Hospitals de Sang”, mitjançant concurs pel procediment 
obert, s’exposen al públic pel termini de 20 dies naturals, comptats a partir del dia 
següent al de la publicació d’aquest anunci en l’últim dels diaris oficials, BOPT o 
DOGC, perquè se’n prengui coneixement i per tal que s’hi puguin presentar les al-
legacions que es creguin oportunes, i es fa avinent que, en cas que no es produeixi 
cap tipus de reclamació durant el termini assenyalat, l’esmentat plec s’entendrà 
aprovat definitivament.

Simultàniament, s’anuncia la convocatòria per contractar mitjançant concurs 
l’obra titulada “Acondicionament i museïtzació del Centre d’interpretació de Batea: 
Hospitals de Sang”, que es durà a terme amb subjecció al que seguidament s’expressa, 
condicionat a allò que disposa l’article 122.2 del RDL 781/86, de 18 d’abril.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Batea
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Número d’expedient: 96 /07

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Acondicionament i museïtzació del Centre d’Inter·

pretació de Batea.
b) Lloc d’execució: Batea.- Planta primera de l’immoble del C/ Major, 27.
c) Termini d’execució: 2 mesos (Veure clàusula 9ª).

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs
Pressupost base de licitació: 264.075,10 € (Iva inclòs).
Garanties.
Provisional: 2% del pressupost base de licitació.
Definitiva: 4% del pressupost d’adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Batea.
b) Domicili: Pl. Catalunya, 1
c) Localitat i codi postal: Batea 43786
d) Telèfon: 977430003 / 977 430549
7. Requisits del contractista.
a) Classificació: Grup c, subgrups 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 categoria a.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals a partir del següent al d’inserció 

de l’últim dels anuncis de convocatòria al BOPT O DOGC.
b) Documentació que integrarà les ofertes: s’assenyala a la clàusula 6ª del plec 

de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
- entitat: Ajuntament de Batea
- domicili: Pl. Catalunya, núm. 1
- localitat i codi postal: Batea 43786
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9. Obertura de les ofertes
a) entitat: Ajuntament de Batea
b) domicili: Pl. Catalunya, núm. 1
c ) localitat: Batea
d) data i hora: S’assenyala a la clàusula 7ª del plec de clàusules.

10. Despeses dels anuncis: aniran a càrrec de l’adjudicatari.

Batea, 29 de novembre de 2007

JOaqUIM paLaDELLa CURTO

Alcalde

PG-201747 (07.344.054)
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BIGUES I RIELLS

EDICTE
de l’Ajuntament de Bigues i Riells, sobre aprovació definitiva d’un projecte de 
reparcel·lació.

L’Alcaldessa de la Corporació fent ús de les atribucions del disposat a l’article 
53.1s) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril sobre competència de l’alcaldia per 
aprovar els instruments de gestió urbanística, entre ells, la reparcel·lació voluntària, 
per Decret de l’Alcaldia de data 30 d’octubre de 2007, va aprovar definitivament, 
una vegada complert el tràmit d’informació pública, pel termini d’un mes, sense que 
s’hagi formulat cap al·legació o reclamació, el Projecte de Reparcel·lació voluntària 
del PAU-21 Plaça del Mercat de Bigues i Riells promogut per Fernando Merlos 
Garcia i formalitzat en escriptura notarial davant el Notari Pere Pineda Masip en 
data 15 de maig de 2007 número de protocol 1090.

Contra aquesta resolució, que esgota la en via administrativa, podrà interposar, 
potestativament, recurs de reposició davant aquesta Alcaldia, en el termini d’un 
mes a comptar del dia següent a la publicació del present anunci, que s’entendrà 
desestimat si transcorre un altre mes sense que recaigui resolució expressa.

Contra la resolució expressa del recurs o bé directament contra aquesta resolució, 
pot interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Ad·
ministratiu, en el termini de dos mesos a comptar del dia següent al de la recepció 
de la seva notificació. Contra la desestimació presumpta del recurs de reposició, 
el termini d’interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a 
comptar del dia següent en que el recurs de reposició s’entengui desestimat.

Bigues i Riells, 31 d’octubre de 2007

ELENa aRgEMí I MORRaL

Alcaldessa

PG-202094 (07.346.034)
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LA BISBAL D’EMPORDÀ

EDICTE
de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, sobre ratificació de la comissió de deli-
mitació territorial (codi 29.11/2007).

El Ple de l Ájuntament, en sessió ordinària del dia 28 de novembre de 2007, ha 
ratificat el decret de l Álcaldia de data 19.11.2007, que diu :

“1.- Designar els nous membres que han de formar part de la comissió encar·
regada de realitzar les operacions de delimitació del terme municipal de la Bisbal 
d´Empordà, d ácord amb el següent :
 —Lluís Sais i Puigdemont

Alcalde
—Francesc Yruel i Díaz

Regidor de Manteniment de la ciutat
—Angel Planas i Sabater

Regidor de Medi Ambient
—Juan Antonio Gil i Lemus

Secretari de la corporació
—Eva Luque i Paneque 

Arquitecta municipal

2.- Proposar la ratificació del present decret en el proper Ple que se celebri

3,. Notificar el present acord a l Ájuntament de Forallac, al Departament de 
Governació i Administracions Públiques i publicar el present acord en el BOP i 
DOGC”

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar 
recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, dins el termini 
d’un mes des de l’endemà de la data de recepció d’aquesta notificació o directa·
ment recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós-administratiu 
de Girona en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquesta notificació.

El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no s’ha notificat resolució expressa 
en el termini d’un mes des de la data d’interposició, aleshores, dins el termini de 
sis mesos, es podrà interposar el recurs contenciós·administratiu. Tot això sense 
perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que estimeu oportú.

La Bisbal d’Empordà, 28 de novembre de 2007

LLUíS SaIS I pUIgDEMONT

Alcalde

PG-201689 (07.339.167)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.2007 54121

Administració local

CABANELLES

ANUNCI
de correcció d’errades a l’Anunci de l’Ajuntament de Cabanelles publicat al DOGC 
núm. 4964, de 7.9.2007.

Anunci correcció d’errada i ampliació exposició pública.

Havent observat una errada en el text de l’anunci publicat en el DOGC núm. 
4964 de data 07.09.2007, i en el BOP núm. 179 de data 12.09.2007, amb referència 
a l’exposició pública de l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic, i l’informe 
ambiental per a l’Ordenació d’una planta fotovoltaica a la finca El Castell de Biure 
de queixàs, d’aquest terme municipal, se’n detalla la oportuna correcció:

On diu :
Se sotmet a exposició pública pel termini d’un mes, comptat de l’endemà de la 

darrera publicació en el BOP i en el DOGC,
Ha de dir:

Se sotmet a exposició pública pel termini de quaranta cinc dies hàbils, comptats 
des de l’endemà de la darrera publicació en el BOP i en el DOGC.

Atès que l’expedient ha estat exposat al públic pel termini de vint-i-sis dies hàbils, 
compresos des del dia 13 de setembre fins el 13 d’octubre d’enguany, mitjançant el 
present anunci, s’amplia l’exposició pública pel termini de dinou dies hàbils més, 
a comptar des de l’endemà de la darrera publicació en el BOP i en el DOGC, als 
efectes corresponents.

Cabanelles, 4 de desembre de 2007

JOaqUIM gUMMà I ROURa

Alcalde

PG-202081 (07.346.002)
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CAMBRILS

EDICTE
de l’Ajuntament de Cambrils, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de novembre de 2007, va apro·
var definitivament el projecte anomenat “Projecte executiu d’obres del barri de la 
Llosa”.

Es fa públic en compliment del que disposa l’art. 38 del Decret 179/1995, pel qual 
s’aprova el reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals.

Contra aquest acte, definitiu en via administrativa, es podrà presentar recurs con·
tenciós administratiu davant els Jutjats del contenciós administratiu de Tarragona 
en el termini de dos mesos des del dia següent al de la publicació del present edicte. 
Potestativament, i amb caràcter previ, es podrà presentar davant l’òrgan que va 
dictar la resolució, en el termini d’un mes, recurs de reposició. Tanmateix, se’n 
podrà presentar qualsevol altre que es cregui convenient.

Cambrils, 29 de novembre de 2007

ROBERT BENaIgES I CERVERa

Alcalde

PG-201900 (07.344.102)
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CAMBRILS

EDICTE
de l’Ajuntament de Cambrils, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de novembre de 2007, va aprovar 
definitivament el projecte anomenat “Projecte de restauració de la desembocadura 
de la Riera de Maspujols, al TM de Cambrils”.

Es fa públic en compliment del que disposa l’art. 38 del Decret 179/1995, pel qual 
s’aprova el reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals.

Contra aquest acte, definitiu en via administrativa, es podrà presentar recurs con·
tenciós administratiu davant els Jutjats del contenciós administratiu de Tarragona 
en el termini de dos mesos des del dia següent al de la publicació del present edicte. 
Potestativament, i amb caràcter previ, es podrà presentar davant l’òrgan que va 
dictar la resolució, en el termini d’un mes, recurs de reposició. Tanmateix, se’n 
podrà presentar qualsevol altre que es cregui convenient.

Cambrils, 3 de desembre de 2007

ROBERT BENaIgES I CERVERa

Alcalde

PG-201899 (07.344.100)
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CAMPRODON

ANUNCI
de l’Ajuntament de Camprodon, sobre contractació d’obres.

Aprovat el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el concurs 
per al contracte de l’obra d’“Urbanització del Passeig Maristany a Camprodon”, 
s’anuncien a continuació les característiques del concurs:

1. Definició del contracte: contracte d’obres per a l’execució de l’obra “Urba·
nització del Passeig Maristany a Camprodon”.

2. Preu: el tipus de licitació ascendeix a 1.019.278,65 euros (IVA inclòs).

3. Garanties: la garantia provisional serà del 2% sobre el pressupost total de 
l’obra, i la definitiva serà del 4% sobre el preu d’adjudicació.

4. Procediment: obert i adjudicació per concurs.

5. Termini d’execució: 6 mesos.

6. Classificació del contractista: A.2.b; E.1.d; G.3.d; G.4.b.

7. Documentació: pot obtenir·se a Secretaria.

8. Garantia: el període mínim de garantia serà de dotze mesos des de la re·
cepció de les obres.

9. Revisió de preus: no es preveu.

10. Publicitat de les obres: les despeses relatives a aquesta matèria aniran a 
càrrec de l’adjudicatari.

11. Lloc de presentació: les proposicions es presentaran al Registre General 
de l’Ajuntament de Camprodon, situat a la plaça d’Espanya, núm. 1 (horari de 8 a 
14 hores).

12. Termini de presentació: finalitzarà a les 14 hores transcorreguts 26 dies 
naturals a comptar a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el cas que el termini de 
presentació de proposicions acabés en dissabte o festiu, aquest quedarà prorrogat 
automàticament fins al dilluns o dia no festiu següent.

13. La mesa de contractació valorarà les proposicions presentades d’acord 
amb els criteris següents (establerts per ordre decreixent d’importància):

a) Oferta econòmica, fins a 10 punts. Tanmateix, quan la baixa sigui despropor·
cionada o temerària la seva valoració serà de 0 punts.

b) Procediments constructius que respectin de forma especial la natura i mini·
mitzin el seu impacte ambiental, fins a 10 punts.

c) Grau de perfecció en el programa de control de qualitat de les unitats d’obra, 
fins a 10 punts.

d) Termini d’execució de l’obra, fins a 5 punts.
e) Programa de treball que cal seguir en l’execució del projecte, fins a 5 punts.
f) Termini de garantia de l’obra que s’executi, a càrrec de l’empresa, fins a 5 

punts.
g) qualificació professional del tècnic delegat de l’empresa, amb dedicació 

exclusiva, fins a 5 punts.

14. Obertura de proposicions: es farà al Saló de Sessions de la Casa de la Vila, 
a les 19:00 hores del primer divendres següent al dia que en faci sis o, si aquest és 
festiu, el primer divendres hàbil següent, comptat a partir de l’endemà del d’aca·
bament del termini de presentació de proposicions.
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15. Mesa de contractació: estarà integrada pels membres de la Junta de Govern 
Local i el secretari de la Corporació.

Camprodon, 5 de desembre de 2007

ESTEVE pUJOL I BaDà

Alcalde

PG-201848 (07.344.082)
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CASTELLET I LA GORNAL

ANUNCI
de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, sobre licitació d’un contracte d’obres.

La Junta de Govern Local en la sessió del dia 21 de novembre de 2007, va aprovar 
el plec de clàusules administratives que ha de regir el concurs per procediment obert 
per a la contractació de l’obra que es detalla a continuació:

“ARRANJAMENT DE LA PLAÇA MESTRE RUIZ CORREA DE SANT 
MARÇAL”, de conformitat amb l’establert en 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’exposen al públic durant el termini de vint dies hàbils, a 
l’efecte de presentació de reclamacions i/o al·legacions.

Al mateix temps s’anuncia el concurs, condicionat al que disposa l’article 122.2 
del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

1.- Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Castellet i la Gornal
b) Tramita l’expedient: Secretaria general

2.· Objecte del contracte:
a) “ARRANJAMENT DE LA PLAÇA MESTRE RUIZ CORREA DE SANT 

MARÇAL”
b) Divisió per lots: no escau
c) Lloc d’execució: La Gornal, Castellet i La Gornal
d) Termini d’execució: 4 mesos

3.· Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

4.· Pressupost de licitació
a) Import total IVA inclòs: 89.555,94.- €

5.· Garanties
a) La garantia provisional a constituir serà del 2 % del pressupost base de licitació 

i la definitiva serà del 4 % de l’import de l’adjudicació.

6.· Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Castellet i La Gornal
b) Domicili: Cr. Rosselló, 19-23
c) Localitat i Codi Postal: Castellet i La Gornal. 08729.
d) Telèfon: 977 670326
e) Fax: 977 670277
f) Data límit per a l’obtenció de documents i informació: dia de finalització del 

termini de presentació d’ofertes.

7.· Requisits específics del contractista
a) Classificació
No escau
b) Altres requisits:
Els establerts en els plecs de clàusules administratives.

8.· Presentació d’ofertes
a) Data límit: vint-i-sis dies naturals posteriors al de l’última publicació d’aquest 

anunci en el BOP i DOGC.
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b) Documentació que s’ha de presentar: la que es detalla en les clàusules admi·
nistratives particulars.

c) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 
tres mesos.

9.· Obertura de les ofertes
Serà en acte públic a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal a 

les 12 hores del cinquè dia hàbil posterior a la finalització del termini de presentació 
d’ofertes. Si aquest fos dissabte o festiu, l’acte es farà el primer dia hàbil següent.

10.- Despeses del anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudi·

catari.

Castellet i la Gornal, 22 de novembre de 2007

MIgUEL DELgaDO aLMaNSa

Alcalde president

PG-201807 (07.344.078)
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CASTELLBELL I EL VILAR

ANUNCI
de l’Ajuntament de Castelbell i el Vilar, sobre contractació de consultoria i assis-
tència.

Anunci pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de consultoria i assistència 
mitjançant concurs per procediment obert.

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 4 de desembre de 2007, s’ha apro·
vat el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el contracte de 
la consultoria i assistència tècnica per a la redacció de l’actualització del projecte 
d’urbanització del sector Pla Parcial Mas Astarros, Gall Pigat, El Prat per procedi·
ment obert mitjançant concurs.

Procedir a l’exposició pública de l’anunci de licitació del contracte de la consultoria 
i assistència tècnica per a la redacció de l’actualització del projecte d’urbanització 
del sector Pla Parcial Mas Astarros, Gall Pigat, El Prat per procediment obert 
mitjançant concurs al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona una antelació 
mínima de quinze dies a l’indicat com a l’últim per a l’admissió de proposicions 
segons el que disposa l’article 78 de l’LCAP.

El contingut del qual és el següent:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Castellbell i el Vilar

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Actualització del projecte d’urbanització realitzat l’any 

2001 per a la urbanització del sector Mas Astarros, Gall Pigat, El Prat del municipi 
de Castellbell i el Vilar.

b) Termini d’execució (mesos): 3 mesos

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

4. Pressupost base de licitació. Import total: 73.682 euros (IVA inclòs).

5. Garantia provisional: No

6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Castellbell i el Vilar
b) Domicili: c/ Joaquim Borràs, nº 40
c) Localitat i codi postal: Castellbell i el Vilar, 08296
d) Telèfon: 938340350
e) Telefax: 938282122
f)) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a la data límit de pre·

sentació d’ofertes

7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: No
b) Els requisits necessaris per acreditar la solvència econòmica i financera són 

els que estableix l’article 16.1. a) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Pú·
bliques. Els documents necessaris per acreditar la solvència tècnica o professional 
són els que regulen els artícles 19 a) i b) del Reial Decret Legislatiu esmentat.

8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: 14 de gener de 2008
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b) Documentació que cal presentar: la que requereix el plec de clàusules admi·
nistratives particulars.

c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Castellbell i el Vilar
2. Domicili: c/ Joaquim Borràs, 40
3. Localitat i codi postal: Castellbell i el Vilar, 08296
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 1 mes 

des de la data d’obertura de les proposicions.

9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: Ajuntament de Castellbell i el Vilar
b) Domicili: Joaquim Borràs, 40
c) Localitat i codi postal: Castellbell i el Vilar, 08296
d) Data: 21 de gener de 2008
e) Hora: 12:00

10. Despeses d’anuncis: les despeses de publicitat d’aquest Anunci són a càrrec 
de l’Adjudicatari.

Castellbell i el Vilar, 5 de desembre de 2007

JOSEp TORRaS I gIBERT

Alcalde president

PG-202092 (07.346.010)
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CASTELLVÍ DE LA MARCA

EDICTE
de l’Ajuntament de Castellví de la Marca, sobre aprovació d’un projecte d’obres.

Per acord de Ple de data 29 de novembre de 2007 es va aprovar inicialment el 
projecte “Enllumenat públic del casc antic i carrers adjacents del nucli de La Múnia”, 
amb un pressupost d’execució per contracte IVA inclós de 241.905,37 €.

S’exposa al públic durant TRENTA DIES des de la publicació d’aquest Edicte, 
perquè els interessats puguin formular les reclamacions i/o al·legacions que creguin 
convenients.

Si durant l’esmentada exposició pública no hi han reclamacions i/o al·legacions, 
aquest Projecte restarà definitivament aprovat, sense necessitat de prendre cap 
nou acord.

Castellví de la Marca, 30 de novembre de 2007.

pERE pUJOL I MONTSERRaT

Alcalde president

PG-201709 (07.339.184)
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CASTELLVÍ DE LA MARCA

EDICTE
de l’Ajuntament de Castellví de la Marca, sobre aprovació d’un projecte d’obres.

Per acord de Ple de data 29 de novembre de 2007 es va aprovar inicialment el 
projecte “ENLLUMENAT PUBLIC DEL NUCLI DE LES CASES NOVES DE LA 
RIERA” , amb un pressupost d’execució per contracte IVA inclós de 93.956,28 €.

S’exposa al públic durant TRENTA DIES des de la publicació d’aquest Edicte, 
perquè els interessats puguin formular les reclamacions i/o al·legacions que creguin 
convenients.

Si durant l’esmentada exposició pública no hi han reclamacions i/o al·legacions, 
aquest Projecte restarà definitivament aprovat, sense necessitat de prendre cap 
nou acord.

Castellví de la Marca, 30 de novembre de 2007

pERE pUJOL I MONTSERRaT

Alcalde-president

PG-201710 (07.339.185)
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CASTELLVÍ DE LA MARCA

EDICTE
de l’Ajuntament de Castellví de la Marca, sobre aprovació d’un avantprojecte.

Per acord de Ple de data 29 de novembre de 2007 es va aprovar inicialment el 
avantprojecte “LLAR D’INFANTS EIXAMPLE NOU DE LA MUNIA”, amb un 
pressupost d’execució per contracte IVA inclòs de 1.005.604,31 €.

S’exposa al públic durant TRENTA DIES des de la publicació d’aquest Edicte, 
perquè els interessats puguin formular les reclamacions i/o al·legacions que creguin 
convenients.

Si durant l’esmentada exposició pública no hi han reclamacions i/o al·legacions, 
aquest Projecte restarà definitivament aprovat, sense necessitat de prendre cap 
nou acord.

Castellví de la Marca, 30 de novembre de 2007

pERE pUJOL I MONTSERRaT

Alcalde-president

PG-201708 (07.339.183)
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CERCS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Cercs, sobre aprovació d’un plec de clàusules.

Per acord de Junta de Govern local de 27 de novembre de 2007, s’ha aprovat 
l’expedient de contractació i el Plec de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques particulars que han de regir per a la subhasta que es detalla a continuació. 
Atès l’article 270 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, s’exposa al públic pel termini de 
vint dies naturals, per tal que s’hi puguin presentar reclamacions.

Simultàniament s’anuncia la subhasta, si bé condicionada al resultat de la infor·
mació pública.

1. ENTITAT ADJUDICADORA
a) Organisme: Ajuntament de Cercs.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Identificació expedient: Subhasta de fusta/2007 (CUP núm.51 Casanova)

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Descripció de l’objecte: Explotació de l’aprofitament de fusta 2007 al CUP 

núm. 51 Casanova de les Garrigues de Cercs.
b) Lloc d’execució: CUP núm. 51 de Cercs.
c) Termini d’execució: des que s’atorguin les llicències municipals i del Depar·

tament de Medi Ambient, fins el 31 de desembre o fins a la finalització del termini 
per a l’execució autoritzat en pròrroga de la llicència del Departament de Medi 
Ambient.

3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Subhasta pública

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Import total: El tipus o preu, base de la contractació, és la quantitat de 14.258,12 

euros, IVA inclòs (Base imposable: 12.291,48 eur.; IVA 16%: 1.966,64 eur.)

5. GARANTIES:
a) Provisional: 285,16 euros
b) Definitiva 4% del preu d’adjudicació

6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
a) Entitat: Ajuntament de Cercs
b) Domicili: Ctra.de Ribes, 20
c) Localitat i codi postal: CERCS (CP.08698)
d) Telèfon: 93 824 78 90
e) Telefax: 93 824 79 91
f) Data límit d’obtenció de document i informació: el dia abans de prescriure la 

presentació d’ofertes

7. REqUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA
Solvència tècnica i professional: els licitadors hauran de disposar del document 

de qualificació empresarial, exigit per la legislació forestal que els acredita per a la 
realització de treballs objecte de la subhasta contractada.

8. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals posteriors al de la darrera de les 

publicacions d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província o al DOGC.
b) Documentació a presentar: Les ofertes es presentaran segons el model de que 

es detalla al Plec de Clàusules administratives, acompanyades de dos sobres.
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Tots els sobres els signarà a l’anvers exterior el licitador o el seu representant, 
amb indicació del DNI i nom i cognoms de la persona que signa.

El sobre primer contindrà l’expressió a l’anvers exterior:
“Documentació administrativa” per la subhasta pública nomenada EXPLO·

TACIÓ DE L’APROFITAMENT DE FUSTA AL CUP 51 CASANOVA DE LES 
GARRIGUES DE CERCS presentada per (...)”

I contindrà els documents detallats a la base 6a del Plec de Clàusules.
El segon sobre contindrà a l’anvers exterior la següent expressió:
“Proposició econòmica per la subhasta pública nomenada EXPLOTACIÓ DE 

L’APROFITAMENT DE FUSTA AL CUP 51 CASANOVA DE LES GARRIGUES 
DE CERCS, presentada per (...),

I contindrà l’oferta econòmica en els termes del model de la clàusula 6a del Plec 
de Clàusules administratives.

Cada sobre contindrà un índex de la documentació presentada.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Cercs.
2. Domicili: Ctra.de Ribes, 20
3. Localitat i codi postal: Cercs 08698

9. OBERTURA DE LES OFERTES
a) Entitat: Ajuntament de Cercs
b) Domicili: Ctra.Ribes, 20
c) Localitat: Cercs (CP.08698)
d) En el termini no superior de 15 dies des que conclogui el termini de licitació, en 

data i hora que disposarà per Decret l’Alcalde publicat al tauler d’edictes municipal 
i en acte que tindrà lloc a la sala de plens de l’Ajuntament.

10. DESPESES D’ANUNCIS
A càrrec del contractista adjudicatari, fins un import màxim de 300,00 euros.

Cercs, 28 de novembre de 2007

FERRaN CIVIL I aRNaBaT

Alcalde

PG-201681 (07.339.164)
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COLERA

EDICTE
de l’Ajuntament de Colera, sobre adopció de diversos acords.

El Ple de la Corporació en sessió del dia cinc de novembre de dos mil set, va 
adoptar, entre d’altres, els següents acords:

“Primer.- Modificar inicialment la plantilla de personal laboral de l’escala d’ad·
ministració especial en el sentit que la única plaça d’escombriaire existent passi a 
ser de jornada completa.

Segon.- Modificar en conseqüència la catalogació de llocs de treball 2007.
Tercer.· Disposar la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Provín·

cia i en el tauló d’anuncis de la Corporació durant el termini de quinze dies hàbils, 
considerant que l’acord es definitiu en el supòsit de que no es presentin reclamacions 
a l’expedient durant el termini abans indicant.”

Colera, 30 de novembre de 2007

LLUIS BOSCh I REBaRTER

Alcalde president

PG-201693 (07.344.035)
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CORNELLÀ DE LLOBREGAT

EDICTE
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, sobre aprovació d’un reglament.

Aprovat inicialment el Reglament Orgànic Regulador del Funcionament i Règim 
Jurídic del Síndic/a Municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat, mitjançant 
acord plenari adoptat el dia 29 de novembre de 2007 i, en conformitat amb el que 
disposa l’article 178 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 demés legislació 
concordant, es sotmet a informació pública i audiència als interessats, a efectes que, 
dins del termini de TRENTA dies hàbils comptats a partir del següent a la seva 
publicació, presentin quantes reclamacions i suggeriments considerin oportunes.

Les reclamacions i/o suggeriments es podran presentar durant l’esmentat període 
en la Secretaria General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, de dilluns a 
divendres i de 9 a 13,30 hores, on es podrà consultar l’expedient.

Cornellà de Llobregat, 3 de desembre de 2007

p. D. F. de l’Alcalde

CaRMEN aLONSO hIgUERa

Secretària general

PG-201685 (07.339.165)
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CORNELLÀ DE LLOBREGAT

EDICTE
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, sobre aprovació inicial d’un projecte 
d’obres.

EDICTE CORRESPONENT A L’APROVACIÓ INICIAL D’UN PROJECTE 
D’OBRES EN TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 29 de novembre de 2007, entre 
altres va aprovar el següent acord:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres anomenat “Consolidació i con·
dicionament de la coberta i façanes de l’edifici “Casa dels Colons” al parc de Can 
Mercader”, que inclou el preceptiu Estudi Bàsic de Seguretat i Salut redactat per 
l’arquitecte David Lladó i Porta, amb un pressupost de 94.486,59,- euros (noranta-
quatre mil quatre-cents vuitanta-sis euros amb cinquanta-nou cèntims), impost 
sobre el Valor Afegit inclòs.

Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant 
inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, pel període de trenta dies, així com al Butlletí d’Informació Muni·
cipal i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, per tal que qui es consideri interessat 
pugui efectuar les al·legacions i reclamacions. Transcorregut l’esmentat termini 
sense que hagin recaigut al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que suposin 
modificacions al projecte aquest s’entendrà definitivament aprovat.

Cornellà de Llobregat, 4 de desembre de 2007

p. D. de l’alcalde

LaURa péREz gáLVEz

Cap Administrativa de Via Pública

PG-201738 (07.344.040)
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CORNELLÀ DE LLOBREGAT

EDICTE
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, sobre aprovació inicial d’un projecte 
d’obres.

EDICTE CORRESPONENT A L’APROVACIÓ INICIAL D’UN PROJECTE 
D’OBRES EN TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 29 de novembre de 2007, entre 
altres va aprovar el següent acord:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres anomenat “Obres de condiciona·
ment de les platges i rehabilitació estructural de la Piscina Municipal Can Millars”, 
que inclou el preceptiu Estudi Bàsic de Seguretat i Salut redactat per Juan Ignacio 
Eskubi Ugarte i Núria Turró i Bosch, arquitectes de l’empresa Eskubi-Turró Ar·
quitectes, S.L., amb un pressupost de 794.695,86,- euros (set-cents noranta-quatre 
mil sis-cents noranta-cinc euros amb vuitanta-sis cèntims), impost sobre el Valor 
Afegit inclòs.

Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant 
inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, pel període de trenta dies, així com al Butlletí d’Informació Muni·
cipal i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, per tal que qui es consideri interessat 
pugui efectuar les al·legacions i reclamacions. Transcorregut l’esmentat termini 
sense que hagin recaigut al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que suposin 
modificacions al projecte aquest s’entendrà definitivament aprovat.

Cornellà de Llobregat, 4 de desembre de 2007

p. D. de l’alcalde

LaURa péREz gáLVEz

Cap Administrativa de Via Pública

PG-201737 (07.344.037)
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CREIXELL

ANUNCI
de l’Ajuntament de Creixell, sobre expedient d’adopció de la bandera municipal.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 1 de juny de 2005, acordà iniciar 
l’expedient d’adopció de la bandera del municipi de Creixell.

La proposta descriptiva de la bandera és la següent:

Apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres d’ample (2x3), de porpra, amb la creu 
de Bongonya de gules de l’escut, d’alçària 4/6 de la del drap, al centre.

D’acord amb l’establert a l’art. 40 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es 
regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, es sotmet 
el projecte a informació pública pel termini de 30 dies a comptar des de l’endemà 
de la seva publicació en el DOGC.

Creixell, 3 de desembre de 2007

TEODORO FUSTER CORTéS

Alcalde

PG-201782 (07.339.236)
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CUBELLES

EDICTE
de l’Ajuntament de Cubelles, sobre contractació de personal.

De conformitat amb allò que disposa l’article 291 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, es fa públic per a coneixement general les següents contractacions:

1.- Decret d’Alcaldia núm. 713/2007, de 02 d’octubre.
Departament: Obres i Serveis.
Tipus de contracte: Temporal per acumulació de tasques.
Durada: 02/10/2007 i fins al 01/01/2008.
Treballador/a: Francisco Calvo Borrego
Dedicació: Jornada Completa
Categoria: Oficial 1ª manteniment
Grup: “C2”

2.- Decret d’Alcaldia núm. 660/2007, de 19 de setembre.
Departament: Obres i Serveis
Tipus de contracte: Temporal d’interinitat .
Durada: 19/09/2007, i fins alta IT Luisa Serrano Garcia
Treballador/a: Isabel Lebrato Rodríguez.
Dedicació: Jornada 20h setmanals, de dilluns a divendres.
Categoria: Neteja d’Edificis
Grup: “Grup Professional de Neteja d’Edificis”

3.- Decret d’Alcaldia núm. 680/2007, de 09 d’octubre.
Departament: Serveis Econòmics.
Tipus de contracte: nomenament funcionària interina.
Durada: 16/10/2007, i fins a cobertura de plaça.
Treballador/a: Laura De Tena Gómez
Dedicació: Jornada Completa
Categoria: Auxiliar Administratiu.
Grup: “C2”

4.- Decret d’Alcaldia núm. 672/2007, de 14 de setembre.
Departament: Serveis a les Persones
Tipus de contracte: Temporal per acumulació de tasques.
Durada: 17/09/2007, i fins al 31/12/2007
Treballador/a: Mercedes Gómez Madrid
Dedicació: 20 hores setmanals de dilluns a divendres.
Categoria: Auxiliar administratiu
Grup: “C2”

5.- Decret D’alcaldia núm. 677/2007, de 08 d’octubre.
Departament: Obres i Serveis
Tipus de contracte: Temporal per acumulació de tasques
Durada del contracte: 08/10/2007, i fins al 07/01/2008
Treballador/a: Eusebio Gallego Muñiz.
Dedicació: Jornada completa
Categoria: Operari de Neteja Viària.
Grup: “Grup Professional de Neteja viària”

6.- Decret D’alcaldia núm. 714/2007, de 15 d’octubre.
Departament: Obres i Serveis.
Tipus de contracte: Temporal per acumulació de tasques.
Durada del contracte: 15/10/2007 i fins al 14/04/2008.
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Treballador/a: Sebastian Jiménez Calderón
Dedicació: Jornada Completa
Categoria: Oficial 1ª manteniment
Grup: “C2”

7.- Decret D’alcaldia núm. 6792007, de 01 d’octubre.
Departament: Serveis Generals
Tipus de contracte: Nomenament funcionària interina.
Durada del contracte: 01/10/2007 i fins a cobrir plaça
Treballador/a: Ruth Valls Saucedo.
Dedicació: Jornada Completa.
Categoria: Auxiliar Administrativa
Grup: “C2”

8.- Decret D’alcaldia núm. 715/2007, de 15 d’octubre.
Departament: Serveis Econòmics
Tipus de contracte: Nomenament funcionària interina.
Durada del contracte: 15/10/2007 i fins al 14/01/2008.
Treballador/a: Montserrat Calvo Puig.
Dedicació: Jornada completa
Categoria: Auxiliar Administratiu
Grup: “C2”

9.- Decret D’alcaldia núm. 722/2007, de 16 d’octubre.
Departament: Serveis Econòmics
Tipus de contracte: Nomenament funcionària interina.
Durada del contracte: 16/10/2007 i fins al 15/01/2008.
Treballador/a: Eulàlia Fosch i Miralles.
Dedicació: Jornada completa
Categoria: Auxiliar Administratiu
Grup: “C2”

Cubelles, 4 de desembre de 2007

Mª LLUISa ROMERO I TOMáS

Alcaldessa

PG-201692 (07.339.169)
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ESPARREGUERA

EDICTE
de l’Ajuntament d’Esparreguera, sobre modificació d’uns estatuts.

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 18 d’octubre 2007, va adoptar 
l’acord d’aprovació de la modificació puntual dels Estatuts del Patronat Municipal 
d’Esports, referida a l’article 9è, que diu textualment:

“Article 9è
9.1. La Junta Rectora és el màxim òrgan de govern i administració de l’Orga·

nisme.
La Junta estarà formada per:
a) El president/a: L’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui
b) El vicepresident/a: el regidor/a d’Esports o d’altre regidor/a designat per 

l’alcalde/essa
c) Els vocals següents:
· Un representant per cadascun dels grups polítics representants al consistori.
· El Director/a del Patronat d’Esports.
9.2. Al funcionament de la Junta Rectora li serà d’aplicació el sistema de vot pon·

derat previst a l’art. 60.5, en relació amb el 58.3, ambdós del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

9.3. Els membres de la Junta Rectora que no siguin càrrecs electes tindran, cadas-
cun d’ells, una ponderació de vot similar a la dels grups amb un únic regidor.”

L’Expedient ha estat exposat al públic l’expedient durant el termini reglamentari 
(BOP núm. 254, del 23 d’octubre de 2007 i DOGC núm. 4994, del 24 d’octubre 
de 2007) i no havent-se presentat cap al·legació ni reclamació, l’esmentat acord ha 
esdevingut definitiu en data 30 de novembre de 2007.

Contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictat, en 
el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació corresponent a 
l’últim dels butlletins oficials (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya).

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé di·
rectament contra aquest acte, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la data 
de publicació.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci admi·
nistratiu (silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució) el termini per a 
la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des 
de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

Malgrat això indicat, podrà interposar·se qualsevol altre recurs que s’estimi 
convenient.

Esparreguera, 3 de desembre de 2007

FRaNCESCa FOSaLBa I BaTaLLa

Alcaldessa

PG-201701 (07.339.178)
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ESPARREGUERA

EDICTE
de l’Ajuntament d’Esparreguera, sobre modificació d’uns estatuts (exp. 
16.01.03).

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 18 d’octubre 2007, va adoptar 
l’acord d’aprovació de la modificació puntual dels Estatuts del Patronat de l’Emissora 
Municipal, referida als articles del 11 a 15 que romandrà redactada de la següent 
manera:

“Article 11
El Consell d’Administració és el màxim òrgan de govern i administració de 

l’Organisme.

Article 12
El Consell d’Administració estarà formada per:
a) El president/a: L’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui
b) El vicepresident/a: un regidor/a designat per l’alcalde/essa
c) Els vocals següents:
· Un representant per cadascun dels grups polítics representants al consistori.
· El Director/a de l’Emissora

Article 13
Al funcionament del Consell d’Administració li serà d’aplicació el sistema de 

vot ponderat previst a l’art. 60.5, en relació amb el 58.3, ambdós del Decret Le·
gislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.

Article 14
Els membres de la Junta Rectora que no siguin càrrecs electes tindran, cadascun 

d’ells, una ponderació de vot similar a la dels grups amb un únic regidor.”

Article 15
El vicepresident/a serà nomenat per l’alcalde/essa d’entre els regidors integrants 

de la Junta de Govern Local.”

L’Expedient ha estat exposat al públic l’expedient durant el termini reglamentari 
(BOP núm. 254, del 23 d’octubre de 2007 i DOGC núm. 4994, del 24 d’octubre 
de 2007) i no havent-se presentat cap al·legació ni reclamació, l’esmentat acord ha 
esdevingut definitiu en data 30 de novembre de 2007.

Contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictat, en 
el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació corresponent a 
l’últim dels butlletins oficials (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya).

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé di·
rectament contra aquest acte, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la data 
de publicació.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci admi·
nistratiu (silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució) el termini per a 
la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des 
de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.200754144

Administració local

Malgrat això indicat, podrà interposar·se qualsevol altre recurs que s’estimi 
convenient.

Esparreguera, 3 de desembre de 2007

FRaNCESCa FOSaLBa I BaTaLLa

Alcaldessa

PG-201700 (07.339.176)
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FIGUERES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Figueres, sobre aprovació d’un projecte urbanístic.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, el dia 26 de novembre 
de 2007, va aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació voluntària del sector 
Marca de l’Ham.

Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, que es comptarà 
des de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci, que es farà al Butlletí 
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat.

L’expedient queda exposat per a la seva consulta al Departament d’Urbanisme 
de l’Ajuntament, situat a l’Avinguda Salvador Dalí, número 107, 2n pis, per tal que 
s’hi puguin plantejar les al·legacions que es considerin adients.

Figueres, 29 de novembre de 2007

SaNTIagO VILa VICENTE

Alcalde president

PG-201917 (07.344.125)
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FIGUERES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Figueres, sobre adjudicació d’un contracte d’obres.

1.- Entitat local contractant: Ajuntament de Figueres.

2.· Objecte del contracte:
Execució de les obres del “Projecte bàsic i executiu de reforma de l’antic Ajunta·

ment de Vilatenim”, segons anunci publicat al DOGC i BOP de 19 i 25 de setembre 
de 2007, respectivament.

3.· Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació urgent per concurs obert.

4.· Pressupost base de licitació:
235.486,68€ IVA inclòs

5.· Termini d’execució de les obres a comptar de l’acta de comprovació de 
replanteig:

Com a màxim de dotze mesos.

6.· Adjudicació per la Junta de Govern Local:
De 29 d’octubre de 2007 a Argón Informática, S.A, pel preu de 219.001,40€, IVA 

inclòs, amb un termini d’execució màxim de nou mesos i mig.

Figueres, 4 de desembre de 2007

SaNTIagO VILa VICENTE

Alcalde president

PG-201918 (07.344.126)
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GAVÀ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Gavà, sobre publicació d’unes bases.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 291, Annex III, de 5 de 
desembre de 2007, es publiquen íntegrament les bases de la convocatòria, per raons 
de necessitat i urgència, de manera temporal, pel torn lliure i fins que es cobreixi 
la plaça definitivament, una plaça d’Auxiliar Administrativa de l’Ajuntament de 
Gavà.

Les instàncies sol·licitant prendre part en el concurs oposició s’adreçaran al 
President de la Corporació i es presentaran al Registre d’aquesta, durant el termini 
improrrogable de vint dies naturals, comptats de l’endemà del dia de la publicació 
de l’extracte de la convocatòria al D.O.G.C.

Gavà, 5 de desembre de 2007

gUILLERMO DE pRaDa BENgOa

Secretari

PG-201920 (07.344.128)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.200754148

Administració local

GAVÀ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Gavà, sobre publicació d’unes bases.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 291, Annex III, de 5 de 
desembre de 2007, es publiquen íntegrament les bases de la convocatòria, per raons 
de necessitat i urgència, de manera temporal, pel torn lliure i fins que es cobreixi 
la plaça definitivament, una plaça de Tècnic/a Mitjà Comptable de l’Ajuntament 
de Gavà.

Les instàncies sol·licitant prendre part en el concurs oposició s’adreçaran al 
President de la Corporació i es presentaran al Registre d’aquesta, durant el termini 
improrrogable de vint dies naturals, comptats de l’endemà del dia de la publicació 
de l’extracte de la convocatòria al D.O.G.C.

Gavà, 5 de desembre de 2007

gUILLERMO DE pRaDa BENgOa

Secretari

PG-201923 (07.344.129)
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GELIDA

EDICTE
de l’Ajuntament de Gelida, sobre contractació de personal.

Edicte sobre contractació d’una auxiliar d’educadora de la llar d’infants muni·
cipal (07/053).

Per aquesta Alcaldia s’ha procedit a la contractació de la Sra. ANA PRADOS 
MORENO, amb DNI núm. 36.531.825-M, amb caràcter de personal laboral tem·
poral, del lloc de treball d’auxiliar d’educadora de la llar d’infants municipal, amb 
efectes del dia 5 de desembre de 2007 i per al curs lectiu 2007·2008, amb una jornada 
laboral de 35 hores setmanals.

Cosa que es fa pública en compliment de la legislació de funció pública de la 
administració local.

Gelida, 4 de desembre de 2007

LLUíS VaLLS COMaS

Alcalde

PG-201894 (07.344.097)
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, sobre aprovació d’unes ordenances 
de preus públics.

De conformitat amb l’article 66.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals (ROAS) es posa en coneixement que en el Butlletí Oficial de la Província 
número 287, pàgina 56, Annex II, de data 30 de novembre de 2007, s’ha publicat 
l’edicte d’aprovació definitiva i el text íntegre de les Ordenances reguladores dels preus 
públics que hauran de regir per a l’exercici de l’any 2008 en aquest Municipi.

L’Hospitalet de Llobregat, 30 de novembre de 2007

p. D. de l’alcalde (decret 5263/2007)

MERCè pEREa CONILLaS

Regidora d’Hisenda de l’Àrea de Planificació, Coordinació i Economia

PG-201739 (07.344.042)
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IGUALADA

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Igualada, sobre aprovació d’un reglament.

ANUNCI SOBRE EL REGLAMENT FUNCIONAL DEL VIVER D’EMPRESES 
TECNOLÒGIqUES D’IGUALADA

Per mitjà d’aquest Anunci es fa avinent que en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 260 de data 30/10/07 apareix publicat l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament 
d’Igualada, en sessió celebrada el dia 24.07.07 pel qual s’aprova definitivament el 
Reglament funcional del viver d’empreses tecnològiques d’Igualada.

Igualada, 26 de novembre de 2007

JORDI ayMaMí I ROCa

Alcalde

PG-201767 (07.339.221)
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IGUALADA

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Igualada, sobre aprovació definitiva d’un reglament.

ANUNCI SOBRE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT REGULA·
DOR DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LES LLARS D’INFANTS

Per mitjà d’aquest Anunci es fa avinent que en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 263 de data 2/11/04 apareix publicat l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament 
d’Igualada, en sessió celebrada el dia 24.07.07 pel qual s’aprova definitivament el 
Reglament Regulador del Consell de Participació de les Llars d’Infants.

Igualada, 27 de novembre de 2007

JORDI ayMaMí I ROCa

Alcalde

PG-201768 (07.339.222)
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LLAGOSTERA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Llagostera, sobre aprovació definitiva d’un projecte.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 28.11.2007, va aprovar definitivament 
el “Projecte executiu per a la construcció d’un edifici destinat a Llar d’Infants mu·
nicipal a l’Av. de l’Esport”, promogut per l’Ajuntament.

El que es fa públic per a la seva efectivitat, d’acord amb l’article 38.2 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals.

Llagostera, 5 de desembre de 2007

FERMí SaNTaMaRIa MOLERO

Alcalde

PG-201919 (07.344.127)
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MASPUJOLS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Maspujols, sobre adjudicacions de contractes d’obres.

Per tal de donar compliment al que disposa l’article 93.2 del RDL 2/2000, de 16 
de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administraci·
ons públiques, es publica l’adjudicació de les obres que a continuació es detallen, 
de conformitat amb els articles 76 i 77 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques.

CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS AL CAMP DE FUTBOL I A LA PISCINA”

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Maspujols
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria-intervenció

2. Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: Obres públiques
b) Descripció de l’objecte: Construcció de nous vestidors al camp de fútbol i la 

piscina.
c) Lot: No s’ha previst
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
BOPT núm. 99, de data 30 d’abril de 2007
DOGC núm. 4871, de data 27 d’abril de 2007

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Concurs

4. Pressupost base de licitació: 150.560,32 €(IVA inclòs).

5. Adjudicació:
a) Data: Ple Extraordinari de data 21 d’agost de 2007
b) Contractista: Obra Pública Sansó, S.L.
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import d’adjudicació: 149.054,72€ (IVA inclòs).

El que s’exposa per al coneixement general.

Maspujols, 27 d’agost de 2007

JOSEp RaBaSCaLL DOMINgO

Alcalde

PG-201779 (07.339.233)
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MASPUJOLS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Maspujols, sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres.

El Ple de l’Ajuntament de Maspujols, en la sessió celebrada el dia 25 d’octubre 
de 2007, va aprovar inicialment el projecte “Renovació de serveis i pavimentació 
del carrer l’Església de Maspujols”, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb 
un pressupost de 92.683,94 € (IVA inclòs).

La qual cosa s’anuncia, de conformitat amb l’establert a l’article 37 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, i 235 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, per un període de 30 dies, partir 
de l’endemà del darrer anunci que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis, durant els quals 
es podrà consultar a les oficines municipals d’aquest Ajuntament.

Maspujols, 26 d’octubre de 2007

JOSEp RaBaSCaLL DOMINgO

Alcalde

PG-201780 (07.339.234)
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MATARÓ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Mataró, sobre aprovació de la relació de llocs de treball.

El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària celebrada el 30 d’octu·
bre de 2007, ha aprovat la relació de llocs de treball de l’entitat pública empresarial 
Mataró Audiovisual per a l’any 2008, que s’acompanya com a annex.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Mataró, 23 de novembre de 2007

JOaN aNTONI BaRON ESpINaR

Alcalde

R=Règim; G=Grup; SB=Sou base; E=Escala; C=Classe

 Servei Lloc R G SB  CD  CE E C Categoria FP
     (€/any)  (€/any) (€/any)

1 Mataró  Gerent de Mataró  F A (A1) 16.047,15 12.107,66 25.520,39 AE TS Funcionari de carrera. LLD
 Audiovisual Audiovisual i Direcció         Tècnic d’Administració
  de Mataró Ràdio        Especial - Informació

2 Mataró  Responsable Tècnic  L A 26.344,23  9.705,77  TS Mínim Tècnic Mig C
 Audiovisual emissions        electrònica/telecomunicacions 
          o equivalent amb experiència

3 Mataró Ràdio Auxiliar tècnic/a L C 15.244,67  2.615,53   FP2 o CFGS en auxiliar  C
  de so 1        tècnic/a de so

4 Mataró  Responsable L C 19.606,54  3.053,46   Batxillerat o COU o FP2 C
 Audiovisual d’Administració        o CFGS administració

5 Mataró Ràdio Auxiliar tècnic/a  L C 15.244,67  2.615,53   FP2 o CFGS en auxiliar C
  de so 2        tècnic/a de so

6 Mataró Ràdio Auxiliar tècnic/a  L C 7.622,00  1.308,10   FP2 o CFGS en auxiliar  C
  de so 3        tècnic/a de so

Llegenda:

CD Complement de Destí Escala: AE Administració especial
CE Complement específic Classe:
Règim:  TS Tècnic Superior
E Eventual FP: Forma de provisió
F Funcionari LLD Lliure designació
L Laboral C Concurs

PG-201631 (07.345.014)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.2007 54157

Administració local

MATARÓ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Mataró, sobre modificació de la relació de llocs de treball.

El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària celebrada el 30 d’oc·
tubre de 2007, ha aprovat la següent modificació de la relació de llocs de treball de 
l’Institut Municipal d’Educació, que s’acompanya com a annex.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Mataró, 23 de novembre de 2007

JOaN aNTONI BaRON ESpINaR

Alcalde

N=Núm. llocs; SB=sou base; AC=altres compl.; CP=compl.  pagues. Adm.=adm. procedencia. 

N Lloc de Treball Categoria Servei LlT  SB CE AC.. CP R Adm.  G FP J

4 Netejador/a Escoles Bressol Netejador/a E.B. Escola Bressol   segons conveni IME - -   L Local E ( E ) C P

85 Educador/a 1r. Cicle Ed. Infantil Educador/a 1r. Cicle Ed. Infantil Escola Bressol   B1 personal laboral  
     Generalitat - -   L Local B/C (A2/C1) C P

25 Conserge CEIP/CFA Conserge CEIP/CFA CEIP/CFA 56 grup E II 11   L Local E ( E ) C P

1 Conserge mantenidor  Conserge mantenidor Educació   grup E V 15   L Local E ( E ) C P

4 Conserge IES Conserge IES IES   grup E 14 14 14 L Local E ( E ) C I

1 Aux. Adm. Secretaria Acadèmica IES Aux. Administratiu/va ac. IES   grup D 12 12 12 L Local D (C2) C P

1 Recepció Secretaria Acadèmica IES Administratiu/va Of. 2ª ac IES   grup D 12 12 12 L Local D (C2) C P

2 Adm. Secretaria Acadèmica IES Administratiu/va Of. 1ª ac IES   grup C 12 12 12 L Local C (C1) C P

1 Bibliotecària Bibliotecària IES   grup B 18 18 18 L Local B (A2) C P

19 Prof. Titular secundària B Prof. Titular secundària B IES   grup B 24 24 24 L Local B (A2) C P

84 Prof. Titular secundària A Prof. Titular secundària A IES   grup A 24 24 24 L Local A (A1) C P

18 Mestre/a d’Adults  Mestre/a d’Adults CFA/PGS   grup B 21 21 21 L Local B (A2) C P

1 Auxiliar administratiu/va CFA Aux. Administratiu/va ac. CFA   grup D 12 12 12 L Local D (C2) C P

2 Mestre/a Taller Mestre/a Taller PGS   B1 personal laboral 
     Generalitat - -   L Local B/C (A2/C1) C P

2 Dinamitzador/a Dinamitzador/a Educació social  B1 personal laboral
   i comunitària   Generalitat · ·   L Local B/C (A2/C1) C P

1 Aux. administratiu/va Adm. Aux. administratiu/va U.C. Unitat Central 63 grup D V 16   L Local D (C2) C P

1 Aux. administratiu/va gestió econòmica Aux. administratiu/va U.C. Unitat Central 63 grup D V 16   L Local D (C2) C P

1 Aux. administratiu/va recursos humans Aux. administratiu/va U.C. Unitat Central 63 grup D V 16   L Local D (C2) C P

1 Administratiu/va administració Administratiu/va U.C. Unitat Central 63 grup C V 16   L Local C (C1) C P

1 Administratiu/va escoles bressol Administratiu/va U.C. Unitat Central 63 grup C V 16   L Local C (C1) C P

1 Administratiu/va gestió econòmica Administratiu/va U.C. Unitat Central 31 grup C VII 17   L Local C (C1) C P

1 Administratiu/va ingressos Administratiu/va U.C. Unitat Central 63 grup C V 16   L Local C (C1) C P

1 Administratiu/va recursos humans Administratiu/va U.C. Unitat Central 63 grup C V 16   L Local C (C1) C P

1 Administratiu/va tresoreria Tècnic/a grau mitjà/administratiu Unitat Central 23 grup B/C X 20   L Local B/C (A2/C1) C P

1 Tècnic/a Mitjà/tjana administració Tècnic/a Grau Mitjà Unitat Central 23 grup B X 20   L Local B (A2) C P

2 Tècnic/a Mitjà/tjana recursos humans Tècnic/a Grau Mitjà Unitat Central 23 grup B X 20   L Local B (A2) C P

1 Tècnic/a Mitjà/ana educació Tècnic/a Grau Mitjà Unitat Central 23 grup B X 21   L Local B (A2) C P

2 Tècnic/a Superior educació Tècnic/a Superior Unitat Central 14 grup A XIII 23   L Local A (A1) C P

1 Tècnic/a Superior gestió econòmica Tècnic/a Superior Unitat Central 12 grup A XIII 24   L Local A (A1) C P
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N Lloc de Treball Categoria Servei LlT  SB CE AC.. CP R Adm.  G FP J

1 Cap servei ed. infantil i primària Tècnic/a Superior Unitat Central  grup A XXVI 26   F Local A (A1) CS P

1 Cap servei de Gestió econòmica 
 administrativa Tècnic/a Superior Unitat Central  grup A XXVI 25   F Local A (A1) CS P
1 Director /a Tècnic/a Superior Unitat Central   segons conveni IME · ·   E Local A (A1) LD P

Abreviatures:

LLT: Lloc tipus FP: Forma provisió
R: Règim CE: Complement específic
G: Grup

Règim:
E Eventual
F Funcionari
L Laboral

Forma de provisió:
AD Accés directe
C Concurs de mèrits
LD Lliure dessignació

Jornada
P Partida
I Intensiva

PG-201628 (07.338.090)
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MATARÓ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Mataró, sobre modificació de la relació de llocs de treball.

El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària celebrada el 30 d’oc·
tubre de 2007, ha aprovat la següent modificació de la relació de llocs de treball del 
Patronat Municipal de Cultura, que s’acompanya com a annex.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Mataró, 23 de novembre de 2007

JOaN aNTONI BaRON ESpINaR

Alcalde

LLOC DE TREBALL Grup   NCD NCE

PERSONAL LABORAL
CAP DE PATRIMONI CULTURAL ............................................. A (Subgrup A1) 26 XVIII
CAP D’ACCIÓ CULTURAL .......................................................... A (Subgrup A1) 26 XVIII
CAP DE GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA ........... A (Subgrup A1) 25 XXV
RESPONSABLE D’ACCIÓ MUSEÍSTICA ................................... A (Subgrup A1) 24 XIV
RESPONSABLE D’INTERVENCIÓ ARqUEOLÒGICA ........... A (Subgrup A1) 24 XV
ARqUEÒLEG/OGA ....................................................................... A (Subgrup A1) 23 XIV
CONSERVADOR/A ........................................................................ A (Subgrup A1) 23 XIII
TÈCNIC/A DE PATRIMONI NATURAL .................................... A (Subgrup A1) 23 XIII
CAP DE MANTENIMENT I SERVEIS .........................................B (Subgrup A2) 25 XXII
TÈCNIC/A CULTURA ............................................................... A/B (Subgrup A1/A2)) 23 XIII
COORDINADOR/A TÈCNIC/A D’ARTS ESCÈNIqUES ...........B (Subgrup A2) 23 XIII
TÈCNIC/A DE CULTURA  .............................................................B (Subgrup A2) 20 X
TÈCNIC/A DE CULTURA POPULAR .........................................B (Subgrup A2) 20 Xw
TÈCNIC/A M. DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA  .......................B (Subgrup A2) 20 X
TÈCNIC/A AUXILIAR DE CULTURA ........................................C (Subgrup C1) 18 VIII
TÈCNIC/A AUXILIAR D’ARTS ESCÈNIqUES ..........................C (Subgrup C1) 18 VIII
TÈCNIC/A AUXILIAR D’INFRASTRUCTURES.......................C (Subgrup C1) 18 VIII
ADMINISTRATIU/VA  ..................................................................C (Subgrup C1) 17 VII
TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA ....................................C (Subgrup C1) 17 VI
AUXILIAR TÈCNIC/A D’ARTS ESCÈNIqUES ......................... D (Subgrup C2) 16 VII
AJUDANT DE SERVEIS (teatre) ................................................... D (Subgrup C2) 16 VI
AJUDANT DE SERVEIS ............................................................... D (Subgrup C2) 16 V
AUXILIAR ADMISTRATIU/VA .................................................. D (Subgrup C2) 15 IV
CONSERGE  .................................................................................... D (Subgrup C2) 12 IV
TAqUILLER/A ................................................................................ D (Subgrup C2) 12 IV
PORTER/A - ACOMODADOR/A .................................................. D (Subgrup C2) 12 IV

PERSONAL EVENTUAL
DIRECTOR ...................................................................................... A (Subgrup A1)

(*) Segons la formulació de l’oferta pública d’ocupació.

PG-201630 (07.338.≠092)
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MOIÀ.
SOCIETAT MUNICIPAL D’AIGÜES DE MOIÀ, SA

ANUNCI
de la Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA, sobre adopció de diversos 
acords.

El ple de la Corporació Municipal constituït en Junta General extraordinaria de 
la societat municipal d’Aigües de Moià, S.A., celebrada el dia 26 de novembre de 
2007, va prendre per unanimitat els següents acords:

1.- Modificar l’art. 5 dels Estatuts de la societat que quedarà transcrit de la següent 
forma: “La societat té el domicili social al municipi de Moià (Barcelona) carrer de 
les Joies, 16”.

2.- Modificar la composició del Consell d’Administració de la societat municipal 
Aigües de Moià SA amb els següents canvis:

Baixes:
Joaquim Forcada Diez, Ferran Llusà Pascual, Núria Rojas Aibar i Núria Freixanet 

Fontseca, Xavier Aliberch Homs.
Altes:
Josep Antoni Martínez Góngora, Carles Padrós Valldeoriola, Alfons Rossell 

Roig, Enric Teréncio Arisa.

3.- Publicar els presents acords en el BOP i en el DOGC així com en els diaris 
La Vanguardia i El Periódico.

El que es fa públic per general coneixement i al·legacions que s’hi puguin pre·
sentar en el termini d’un mes comptador al dia següent de la publicació. A manca 
d’al·legacions, esdevindrà aprovat amb carácter definitiu.

Moià, 3 de desembre de 2007

JOSEp MONTRàS ROVIRa

Alcalde i President de la Junta General de la Societat Municipal d’Aigües
de Moià, S.A.

PG-201649 (07.339.161)
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MONT-RAS

EDICTE
de l’Ajuntament de Mont-ras, sobre contractació de personal.

D’acord amb el que disposen els articles 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, 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, es fan públiques les següents contrac·
tacions per raó de màxima urgència:

· Decret 74/2007, de 7 de setembre, pel qual es contracta, per raó de màxima 
urgència, la senyora Glòria Sánchez Moncayo com a educadora de la llar d’infants 
municipal “El Gira·sol” de Mont·ras, mitjançant un contracte d’interinitat, des del 
7 de setembre de 2007 fins a la cobertura definitiva del lloc de treball.

- Decret 75/2007, de 13 de setembre, pel qual es contracta, per raó de màxima 
urgència, la senyora Glòria Bellido Sánchez com a netejadora, mitjançant un con·
tracte d’interinitat, per substituir la senyora Maria Giurchita, des del 13 de setembre 
de 2007 fins al 24 d’octubre de 2007, ambdós inclosos.

- Decret 77/2007, de 17 de setembre, pel qual es contracta, per raó de màxima 
urgència, la senyora María Ángeles Pérez Romero com a netejadora, mitjançant 
un contracte d’interinitat, per substituir la senyora Maria Giurchita, des del 17 de 
setembre de 2007 fins al 24 d’octubre de 2007, ambdós inclosos.

- Decret 81/2007, de 21 de setembre, pel qual es contracta, per raó de màxima 
urgència, la senyora Marcela Alejandra Fidalgo Jeanneret com a educadora de la 
llar d’infants municipal “El Gira·sol” de Mont·ras, mitjançant un contracte d’inte·
rinitat, per substituir les senyores Marta Aymerich Pocurull, Marta Riera Brugat i 
Meritxell Gaspà Llobet, des del 21 de setembre de 2007 fins al 15 de novembre de 
2007, ambdós inclosos.

- Decret 87/2007, d’1 d’octubre, pel qual es contracta, per raó de màxima urgència, 
la senyora Ana María Martínez Toledo com a auxiliar educadora de la llar d’infants 
municipal “El Gira·sol” de Mont·ras, mitjançant un contracte d’interinitat, per 
substituir les senyores, Marta Aymerich Pocurull, Marta Riera Brugat i Meritxell 
Gaspà Llobet, des de l’1 fins al 31 d’octubre de 2007, ambdós inclosos.

· Decret 88/2007, de 2 d’octubre, pel qual es contracta, per raó de màxima urgència, 
la senyora María Elena Martínez Samblas com a netejadora, mitjançant un contracte 
d’interinitat, des del 2 d’octubre de 2007 fins al 30 de juny de 2008.

· Decret 89/2007, de 2 d’octubre, pel qual es contracta, per raó de màxima urgència, 
la senyora Maria Giurchita com a netejadora, mitjançant un contracte d’interinitat, 
des del 2 d’octubre de 2007 fins al 30 de juny de 2008.

· Decret 97/2007, de 25 d’octubre, pel qual es contracta, per raó de màxima ur·
gència, la senyora María Ángeles Pérez Romero com a netejadora, mitjançant un 
contracte d’interinitat, des del 25 d’octubre de 2007 fins al 30 de juny de 2008.

· Decret 98/2007, de 25 d’octubre, pel qual es contracta, per raó de màxima 
urgència, la senyora Manuela Santos Sánchez com a netejadora, mitjançant un 
contracte d’interinitat, des de l’1 d’octubre de 2007 fins a la cobertura definitiva 
del lloc de treball.

- Decret 100/2007, de 31 d’octubre, pel qual es nomena, per raó de màxima 
urgència, la senyora Mar Servià Imbers, funcionària interina per ocupar la plaça 
vacant d’arquitecte de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament.

- Decret 109/2007, de 30 de novembre, pel qual es contracta, per raó de màxima 
urgència, la senyora Núria Pérez Romero com a conserge del CEIP Torres Jona·
ma, mitjançant un contracte d’interinitat, des de l’1 de desembre de 2007 fins a la 
cobertura definitiva del lloc de treball.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
potestativament recurs de reposició davant l’Alcaldia d’aquest Ajuntament en el 
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termini d’un mes a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions d’aquest 
edicte al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació, o bé directament recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini 
de dos mesos a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions d’aquest edicte 
al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al tauler d’anuncis de la corporació, d’acord amb el que disposen els articles 116 i 
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, 
es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Mont·ras, 5 de desembre de 2007

MERCè CaTaLà ORTIz

Alcaldessa

PG-201849 (07.344.083)
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NAVÀS.
PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA D’AVIS

ANUNCI
del Patronat de la Residència d’Avis de Navàs, sobre contractació de personal.

Per Decret de la Presidència del Patronat de la Residència d’Avis núm. 69/2007, 
de 23 de novembre, s’ha procedit a la transformació del contracte de treball subjecte 
al règim laboral, amb caràcter temporal i a temps complert (40 hores setmanals), en 
contracte laboral indefinit, a partir del dia 28 de novembre de 2007, en els termes de 
la Llei 63/1997, de data 26 desembre, de foment de la contractació indefinida.

Aquesta conversió afecta a la treballadora Sra. Josefa Rosell Torner, titular del 
NIF núm. 77271603-K, per ocupar el lloc de treball de bugadera adscrita a la Re·
sidència d’Avis.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Navàs, 30 de novembre de 2007

MaRIa àNgELa ESTRUCh I CaRBONELL

Acaldessa presidenta

PG-201744 (07.344.049)
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OLESA DE BONESVALLS

EDICTE
de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls, sobre aprovació d’un plec de clàusules.

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada 
el dia 6 de novembre de 2007, el Plec de clàusules administratives particulars que 
han de regir la contractació de les obres “ Projecte de rehabilitació del Barri de 
l’Hospital- Fase 6, 1era ( fase 1 ) carrer Fitó d’Olesa de Bonesvalls “, per procedi·
ment obert i mitjançant concurs.

Publicat en el BOP núm.268, de 8.11.07 i DOGC núm. 5007, de 13.11.07, les ba·
ses del concurs i, atès que, arrel de la presentació d’una al·legació de la Cambra de 
Contractistes d’Obres de Catalunya pel que fa a la classificació del contractista, el 
Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls en sessió celebrada el dia 30 de novembre 
de 2007, ha acordat la modificació de la clàusula 14 “ Classificació del contractista, 
amb la conseqüent suspensió del procediment i la nova obertura de la licitació.

S’exposa al públic mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de l’ajuntament, per a un 
termini de vint dies, a comptar a partir del dia següent al de la darrera publicació 
d’aquest edicte en els mitjans exposats, als efectes que es pugui examinar l’expe·
dient i presentar-hi les reclamacions que es considerin adients i s’ajustin a Dret, de 
conformitat amb l’establert a l’art.277 de la Llei 2/2003, de 28 d’abril, text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Simultàniament, s’anuncia la convocatòria de concurs per a l’adjudicació de les 
obres, si bé la licitació s’ajornarà quan resulti necessari, en el supòsit de què es 
formulin reclamacions contra el plec de clàusules administratives particulars.

Les dades del concurs són:

1.-Organ de contractació.
Ple de l’Ajuntament.

2.· Objecte del contracte
La realització, per procediment obert, mitjançant la forma de concurs, de les 

obres compreses en el Projecte de Rehabilitació del Barri de l’Hospital- Fase 6, 
1era ( fase 1 ) carrer Fitó d’Olesa de Bonesvalls

3.· Modalitat d’adjudicació
Concurs

4.· Pressupost base de la licitació.
El pressupost de contracta de l’obra ascendeix a 448.555,22 euros (IVA inclòs ) 

millorable a la baixa.

5.·Garanties
Provisional: 8.971,10 euros.
Definitiva: 4 per cent de pressupost d’adjudicació.

6.· Classificació del contractista.
Grup A. Moviments de terres i perforacions.Subgrup.1 ( Categoria “ d “)
Grup E. Hidràuliques. Subgrup 1. ( Categoria “ c “ )
Grup G. Vials i postes. Subgrup 3. ( Categoria “ d “).
Grup I. Instal·lacions elèctriques. Subgrup 6 ( Categoria “ c “ ).

7.·Plec de Clàusules
Es poden examinar a la secretaria de la Corporació durant el termini de presentació 

de proposicions, en horari d’oficina, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i 
a la pàgina web municipal www.olesadebonesvalls.net
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8.· Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls
b) Domicili: Plaça de la Vila, 1
c) Localitat i codi postal: Olesa de Bonesvalls-08795
d) Telèfon: 93.898.40.08
e) Fax: 93.898.40.07
f) Web: www.olesadebonesvalls.net
g) Data límit d’obtenció de documentació: dia abans de finalitzar el termini per 

a presentar les ofertes.
h) Projecte: Copisteria COPIFLASH Vilafranca del Penedès.

8.·Presentació d’ofertes.
a) Data límit de presentació de propostes: vint-i-sis dies naturals comptadors des 

del dia següent al de la data de la última publicació de l’anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si 
el darrer dia és dissabte o festiu, es prorrogarà al primer dia hàbil següent de 9 a 
14 hores.

b) Documentació a presentar: la especificada en la base 18 del Plec de clàusules 
administratives.

c) Lloc de presentació: a les Oficines de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls.

9.· Constitució de la Mesa i obertura de pliques.
L’obertura de pliques tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Ajuntament a les 12:00 

hores del dimecres hàbil següent al que finalitzi el termini de presentació de pro·
posicions.

Olesa de Bonesvalls, 4 de desembre de 2007

JOaN paRERa I SERRaMIà

Alcalde

PG-201754 (07.344.059)
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OLOT

EDICTE
de l’Ajuntament d’Olot, sobre contractació de consultoria i assistència tècnica.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 28/11/2007, va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant concurs per procediment restringit, per a 
l’adjudicació del contracte de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del 
Pla Parcial Urbanístic “El Serrat”, així com el plec de clàusules economicoadminis·
tratives i tècniques 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, s’exposa al públic perquè 
en el termini de vint 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 
el concurs.

OBJECTE DEL CONCURS.- Adjudicació del contracte de consultoria i assistència 
tècnica per a la redacció del Pla Parcial Urbanístic “El Serrat”

TIPUS DE LICITACIÓ.- 75670,21€ (IVA inclòs)

TERMINI.- 4 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

PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: A la Secretaria de l’Ajuntament d’Olot 
durant el termini de VINT DIES HÀBILS a comptar des del dia següent 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 dissabte, aquest es 
prorrogarà fins al primer dia hàbil següent.

Cada licitador presentarà la proposició en un sobre tancat i firmat pel licitador o 
persona que el representi i haurà d’indicar la designació del concurs, nom i cognoms 
del que signi la instància i el caràcter amb que ho fa de forma llegible.

Aquest sobre contindrà la documentació que s’estableix en la clàusula novena del 
plec de condicions, així com la sol·licitud segons el model (annex 1 del plec).

Olot, 3 de desembre de 2007

LLUíS SaCREST VILLEgaS

Alcalde

PG-201764 (07.339.217)
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PALAMÓS

EDICTE
de l’Ajuntament de Palamós, sobre licitació d’un contracte de gestió de serveis.

En compliment d’allò que disposa l’article 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, s’exposa la públic durant un termini de vint dies el Plec de clàusules 
administratives particulars del contracte de gestió del servei de retirada i trasllat 
de vehicles de la via pública i dipòsit. Simultàniament es publica el següent anunci 
de licitació, amb l’advertiment que la tramitació d’aquesta se suspendrà si resulta 
necessari per haver-se presentat reclamacions contra el plec.

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Palamós.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 12/2007.

2.· Objecte del contracte:
a) Descripció del objecte: prestació del servei de retirada, trasllat i dipòsit de 

vehicles de les vies públiques del municipi.
b) Termini: 4 anys.

3.· Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: anticipada i ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

4.· Pressupost base de licitació. Import total:
115.000€ (IVA inclòs), per al primer any.

5.· Garanties:
a) Garantia Provisional: 2% del preu base de licitació.
b) Garantia Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació corresponent al primer any.

6.· Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Palamós.
b) Domicili: carrer Major 56.
c) Localitat i codi postal: 17230 Palamós.
d) Telèfon: 972 60 05 18
e) Telefax: 972 31 61 10
f) Data límit per a l’obtenció d’informació i documentació: el dia anterior al 

darrer dia hàbil per a la presentació de proposicions.

7.· Requisits específics del contractista:
Els contractistes hauran d’acreditar els requisits de solvència tècnica i econòmica 

i financera tal com s’especifica a la clàusula XIII del plec.

8.· Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals següents a la darrera publicació de 

l’anunci en el BOP o en el DOGC .
b) Documentació a presentar: sobres A i B tal com indica la clàusula XIII del 

plec.
c) Lloc de presentació:
1.- Entitat: Ajuntament de Palamós.
2.- Domicili: carrer Major 56.
3.- Localitat i codi postal: 17230 Palamós.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 3 

mesos.
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9.· Obertura de les ofertes:
Tindrà lloc el desè dia hàbil següent al de la data de finalització del termini per a 

la presentació de proposicions, a les 13 hores, a la sala de sessions de l’Ajuntament. 
Si l’acte coincidís en dissabte tindria lloc el primer dia hàbil següent.

10.- Altres informacions:
Si els licitadors presenten la seva oferta per correu hauran de complir els requisits 

formals previstos per l’article 80 del Reglament general de la Llei de contractes de 
les administracions públiques.

11.- Despeses d’anuncis:
Aniran a càrrec de l’adjudicatari.

12.- Els interessats podran consultar el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques a la pàgina web següent: www.
palamos.cat.

Palamós, 21 de novembre de 2007

M. TERESa FERRéS aVILa

Alcaldessa

PG-201804 (07.344.074)
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PALAMÓS

EDICTE
de l’Ajuntament de Palamós, sobre aprovació definitiva de la revisió d’un projecte 
d’obres (codi: 50703).

Es fa públic que en no haver-se formulat reclamacions durant el termini d’infor·
mació pública, ha quedat definitivament aprovada en data 29 de novembre de 2007, 
la revisió del Projecte d’obres ordinàries de reforma del nou local del Departament 
de Joventut al carrer Santa Marta, 6.

Contra la referida aprovació els afectats i altres interessats poden deduir-ne recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat del contenciós-adminsitratiu de Girona 
en el termini de dos mesos, amb independència d’això també poden interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan autor de l’acte 
en el termini d’un mes, sense perjudici que s’exerceixi qualsevol altra acció que 
s’estimi procedent.

La documentació, pot ésser consultada qualsevol dia laborable de les 9.00 a les 
14 hores a les dependències del Departament d’Urbanisme de la Casa de la Vila, 
situades al carrer Major, 56.

Palamós, 30 de novembre de 2007

M. TERESa FERRéS áVILa

Alcaldessa

PG-201803 (07.344.073)
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LA POBLA DE MAFUMET

EDICTE
de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, sobre contractació de personal.

Aquesta Alcaldia per Decret del dia de la data ha resolt prorrogar, per un termini 
de tres mesos, els contractes laborals formalitzats amb la Sra. Elisabeth Vallverdú 
i Vidal i la Sra. Expectación Moya Sánchez, contractades com a personal laboral 
temporal per via de màxima urgència per a prestar els seus serveis com a personal 
de neteja adscrit a les dependències del Casal Cultural, amb una jornada de 20 
hores/setmanals, per un termini de tres mesos i amb efectes econòmics i adminis·
tratius del dia 1 de desembre de 2007.

El que es fa públic de conformitat amb l’establert a l’article 94.3 del Decret 
214/1990, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de 
les entitat locals i l’article 291.3 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.

La Pobla de Mafumet, 30 de novembre de 2007

JOaN MaRIa SaRDà I paDRELL

Alcalde

PG-201781 (07.339.235)
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PUIGCERDÀ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Puigcerdà, sobre provisió de places.

L’Ajuntament de Puigcerdà convoca concurs-oposició de dos places de Caporal de 
la Policia local, del grup de titulació D, de conformitat amb les Bases específiques 
que es publicaran al BOP, en el qual es seguiran publicant els successius anuncis.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar des 
del següent al de la publicació de les Bases d’aquesta convocatòria, al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona.

Puigcerdà, 3 de desembre de 2007

JOaN pLaNELLa I CaSaSayaS

Alcalde

PG-201800 (07.344.069)
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PUIGCERDÀ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Puigcerdà, sobre provisió de places.

L’Ajuntament de Puigcerdà convoca concurs-oposició de nou places d’Agent de 
la Policia local, del grup de titulació D, de conformitat amb les Bases específiques 
que es publicaran al BOP, en el qual es seguiran publicant els successius anuncis.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar des 
del següent al de la publicació de les Bases d’aquesta convocatòria, al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona.

Puigcerdà, 3 de desembre de 2007

JOaN pLaNELLa I CaSaSayaS

Alcalde

PG-201763 (07.339.216)
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RODA DE TER

ANUNCI
de l’Ajuntament de Roda de Ter, sobre aprovació definitiva de la revisió d’un 
projecte d’obres.

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió del dia 8 d’octubre de 2007, es 
va aprovar inicialment la revisió, pel que fa al pressupost, del projecte anomenat 
d’”escales al pont vell i condicionament de l’entorn”, el qual ha estat exposat al 
públic per mitjà d’anunci publicat al BOP núm. 250 del dia 18 d’octubre de 2007, 
al DOGC núm. 4995 del dia 25 d’octubre de 2007 i al tauler d’anuncis, durant el 
termini de trenta dies; sense que durant aquest període de temps s’hagi presentat 
cap mena d’al·legació ni reclamació i en conseqüència amb l’apartat 2n de l’esmen·
tat acord, aquest projecte amb l’expedient tramitat a l’efecte, es considera aprovat 
definitivament.

La qual cosa es fa pública per al coneixement general i en compliment de l’art. 
38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Roda de Ter, 3 de desembre de 2007

aNTONI LLaCh I VIDaL

Alcalde

PG-201778 (07.339.232)
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SALLENT

EDICTE
de l’Ajuntament de Sallent, sobre contractació de personal.

Per Decret d’Alcaldia Presidència de data 30 de novembre de 2007, es contrac·
ta a la Sra. Sandra Garcia Martínez, com a Dinamitzadora Cultural, a jornada 
complerta, en regim laboral contractat des del dia 3 de desembre de 2007 i per un 
període de 6 mesos.

Sallent, 30 de novembre de 2007

JORDI MOLTÓ I BIaRNéS

Alcalde

PG-201746 (07.344.053)
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SALLENT

EDICTE
de l’Ajuntament de Sallent, sobre contractació de personal.

Per Decret d’Alcaldia Presidència de data 30 de novembre de 2007, es contracta 
a la Sra. Annelis Elisabeht Burgos , com Ajudant de cuina, a partir del dia 1 de 
desembre, per a substituir a la Anna Jimenez Sanchez, o fins al 31 de desembre 
de 2007, i a la Sra. Ana Jimenez Navas, com a Ajudant de cuina des del dia 1 al 31 
de desembre de 2007, i a la Sra. Carmen Cobos, com Auxiliar de Geriatria, per a 
substituir a la Sra, Juana Martinez en procés d’I.T., a partir del dia 3 de desembre 
d’enguany.

Sallent, 30 de novembre de 2007

JORDI MOLTÓ BIaRNéS

Alcalde

PG-201745 (07.344.050)
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SALOU

ANUNCI
de l’Ajuntament de Salou, sobre aprovació inicial de la modificació d’un pla ur-
banístic.

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària duta a terme el dia 26 d’abril de 2007, 
va adoptar entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la proposta de modificació 
puntual del POUM, referent a l’ordenació volumètrica específica, clau 13d9, a l’àmbit 
del PAU-CS.14, presentada per COMCRIS 2001, S.L., que té per objecte modificar 
el POUM en base a la protecció de part dels sòls edificables del PAU-CS.14 que 
determina el Pla Especial de Protecció dels Hàbitats de Sorral a tràmit.

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 Ge-
neralitat de Catalunya, prenent com a referència l’última d’aquestes publicacions, 
per tal que es puguin formular al·legacions que es tinguin per convenients.

Salou, 4 de desembre de 2007

FRaNCISCO aLIJO MOyaNO

Secretari

PG-201898 (07.344.099)
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SANT ADRIÀ DE BESÒS

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, sobre modificació d’unes normes urba-
nístiques.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió ordinaria de data 22 de 
novembre de 2007, va adoptar la resolució següent:

“Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de l’article 311 de les Normes 
Urbanístiques del Pla General Metropolità pel que fa al terme municipal de Sant 
Adrià de Besòs, relatiu a l’admissió de l’ús religiós en zona industrial.

Segon.- Sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes, la modifica·
ció puntual del Pla General Metropolità, mitjançant edictes al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, a un dels diaris de més divulgació de la província i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Tercer.· Sol·licitar informes als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials i concedir audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini 
amb el del municipi que és objecte del pla”.

L’expedient es pot consultar al Servei de Territori de l’Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs, ubicat a la Plaça de la Vila, 12 de Sant Adrià de Besòs, entre les 9 i les 14 
hores i a la web de l’Ajuntament: www.sant-adria.net

Sant Adrià de Besòs, 4 de desembre de 2007

JOaN CaLLaU I BaRTOLí

Regidor de l’Àrea de Territori

PG-201691 (07.339.168)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.200754178

Administració local

SANT BOI DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, sobre aprovació definitiva d’un projecte 
d’obres.

Per decret número AALC070098 de l’alcaldia, de data 27 de setembre de 2007 
es considera aprovat definitivament el Projecte d’obra municipal ordinària per a 
la remodelació de les voreres del c/ Blai Net i de la millora de les cruïlles amb els 
carrer Dídac Priu, Mn. Antoni Solanas i Enric Granados (X116/U675/2007/011), 
que va ser aprovat inicialment mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 
25-5-2007, per manca d’al·legacions en el tràmit d’informació pública.

Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu inter·
posar 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 recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta 
sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat 
de forma presumpta.

Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Sant Boi de Llobregat, 3 d’octubre de 2007

M. aNTONIa BaRRagáN pRIETO

Tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Actuació Política de Serveis Generals

PG-201741 (07.344.044)
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SANT BOI DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, sobre aprovació definitiva d’un projecte 
d’obres.

Per decret número AALC070097 de l’alcaldia, de data 27 de setembre de 2007 es 
considera aprovat definitivament el Projecte d’obra municipal ordinària per a la remo·
delació de les voreres del c/ Mn. Jacint Verdaguer i de la millora de les cruïlles amb 
els carrers Bonaventura Aribau, Dídac i Mn. Antoni Solanas (X116/U675/2007/012), 
que va ser aprovat inicialment mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 
25-5-2007, per manca d’al·legacions en el tràmit d’informació pública.

Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu inter·
posar 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 recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta 
sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat 
de forma presumpta.

Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Sant Boi de Llobregat, 4 d’octubre de 2007

M. aNTONIa BaRRagáN pRIETO

Tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Actuació Política de Serveis Generals

PG-201742 (07.344.046)
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SANT BOI DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, sobre aprovació d’unes bases.

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el dia 10 de 
desembre de 2007, va adoptar el següent acord:

“PRIMER.- Aprovar inicialment les bases particulars que han de regular l’ator·
gament de subvencions per donar suport i fomentar determinades activitats i ac·
tuacions d’àmbit econòmic, social i de medi ambient, realitzades durant l’exercici 
2007, segons el text annex al present acord.

SEGON.- Convocar simultàniament concurs públic per a la concessió de sub·
vencions per donar suport i fomentar determinades activitats i actuacions d’àmbit 
econòmic, social i de medi ambient, realitzades durant l’exercici 2007, amb plena 
submissió a les bases reguladores de la concessió de les subvencions esmentades. 
La convocatòria restarà condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra 
les bases particulars i l’estimació de les quals hagi comportat un canvi en les seves 
determinacions.

El termini i la forma de presentació de les sol·licituds resten recollits a l’article 4 de 
les bases particulars, i en el seu cas als annexes de cadascuna de les subvencions.

Amb caràcter general, el termini de presentació de les sol·licituds serà els mesos 
de gener i febrer següents a l’exercici en que tinguin lloc les activitats, comporta·
ments o situacions.

TERCER.- Sotmetre a informació pública les bases particulars reguladores de 
l’atorgament de subvencions per donar suport i fomentar determinades activitats i 
actuacions d’àmbit econòmic, social i de medi ambient, realitzades durant l’exer·
cici 2007, per un termini mínim de 20 dies hàbils, als efectes de presentació d’al-
legacions i reclamacions, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de la l’Ajuntament, i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les bases esmentades s’entendran definitivament aprovades si no es formula cap 
al·legació ni reclamació durant el període d’informació pública.

qUART.- Autoritzar la despesa que es derivi de les subvencions que s’atorguin, 
d’acord amb les esmentades bases, fins un màxim de 88.000 euros.”

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Sant Boi de Llobregat, 10 de desembre de 2007

MaRIa aNTONIa BaRRagáN pRIETO

Tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals

PG-202089 (07.346.008)
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SANT CARLES DE LA RÀPITA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, sobre contractació de serveis.

Havent-se aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 8 de novembre 
de 2007 el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el concurs 
públic, a convocar per l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita per a l’adjudicació 
d’un contracte de serveis que te per objecte l’adjudicació dels serveis consistents 
en els treballs de neteja dels edificis i equipaments municipals de Sant Carles de la 
Ràpita i sotmetre’l a informació pública per un termini de vint dies, amb la publi·
cació 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
a) Descripció de l’objecte: prestació dels serveis consistents en la neteja dels 

diferents edificis i equipaments del municipi de Sant Carles de la Ràpita.
b) Duració del contracte: 2 anys.
3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ :
- Import total: 226.610,64.-Euros (IVA inclòs), a la baixa.
5. GARANTIES:
a) La provisional: 9.064,43. €(2% del pressupost de licitació).
b) La definitiva: 4% del preu d’adjudicació.
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: 977 740 100
e) Telefax: 977 744 387
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a l’11 de gener del 2008, 

de 9 hores a 14 hores.
7. REqUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA
a) Classificació del contractista: 
GRUP: U; SUBGRUP: 1; CATEGORIA: A
8. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES O DE LES SOL·LICITUDS DE PAR·

TICIPACIÓ
a) Data límit de presentació: fins a l’11 de gener del 2008, de 9 hores a 14 ho·

res.
b) Documentació per presentar: la que es ressenya en el plec de condicions 

particulars.
c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament
1. Entitat: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
2. Domicili: Pl. Carles III, 13.
3. Localitat i codi postal: Sant Carles de la Ràpita 43540.
9. OBERTURA DE LES OFERTES

Segons es ressenya en el plec de condicions particulars.
Lloc i Hora: segons es ressenya en el plec.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.200754182

Administració local

10. ALTRES INFORMACIONS: les que es ressenyen en el plec de condicions 
particulars.

11. DESPESES DELS ANUNCIS: a càrrec de l’adjudicatari.

Sant Carles de la Ràpita, 5 de desembre de 2007

MIqUEL aLONSO I hERRERa

Alcalde

PG-201911 (07.344.119)
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SANT FELIU DE LLOBREGAT

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, sobre adopció de diversos acords.

El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 de novembre de 2007 va 
adoptar, entre d’altres, els següents acords:

PRIMER. Resoldre les al·legacions formulades pel Grup municipal d’ICV-
EA representada pel Sr. Jordi San José i Buenaventura (E2007020135 de data 
16.11.2007) i el Sr. Santi Hernández en representació de 655 veïns del barri de La 
Salut (E2007020089 de data 16.11.2007) efectuades durant el tràmit d’informació 
pública, en el sentit de desestimar ambdues al.legacions al tractar-se de formulacions 
teòriques als diferents esports que es puguin practicar en el nou equipament i no a 
consideracions tecnico·jurídiques del projecte.

SEGON. Aprovar definitivament el projecte executiu Pavelló Poliesportiu PAV-2 
al barri de Les Grases de Sant Feliu de Llobregat”, el qual ha estat redactat pel cap 
de l Departament de Projectes de l’Ajuntament i Estudi Campanya i Vinyeta Serveis 
d’Arquitectura SL, entrat a l’Ajuntament mitjançant instància E2007020294 de data 
20.11.2007 i que ascendeix a un pressupost de 3.160.599,53 €, IVA inclòs.

TERCER.- Notificar el present acord al Sr. Jordi San José Buenaventura, en repre·
sentació del Grup Municipal d’ICV –EA i al Sr. Santi Hernández en representació de 
655 veïns del barri de La Salut, que ha formulat al.legacions, i a la Mancomunitat de 
Municipis de l’àrea Metropolitana de Barcelona que ha redactat el projecte i procedir 
a publicar l’edicte de l’aprovació definitiva al BOP, al DOGC i inserint anunci al 
butlletí municipal, de conformitat al previst a l’article 38.2 del ROAS .

L’expedient pot ser consultat a les oficines de l’Àrea de Serveis Territorials ubi·
cades al carrer Església núm. 7, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, hi cap 
la interposició, amb caràcter potestatiu de recurs de reposició davant l’òrgan que 
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la recepció 
d’aquesta notificació. No obstant, es podrà interposar directament recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al 
de la recepció d’aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa o presumpte dels recurs de reposició referit podeu 
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Adminis·
trativa abans esmentada, 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 que 
el referit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta. No 
obstant això, podreu interposar-se qualsevol altre si ho considereu convenient.

Sant Feliu de Llobregat, 28 de setembre de 2007

JUaN aNTONIO VázqUEz CORTaDO

Alcalde president

PG-201707 (07.339.182)
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SANT POL DE MAR

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, sobre contractació de personal.

Mitjançant 13 acords de la Junta de Govern Local adoptats en sessions celebrades 
en dates 2 i 31 d’agost, 20 de setembre i 9 i 22 de novembre de 2007 i mitjançant 
decret de l’Alcaldia de data 20 d’agost de 2007 s’acordà la contractació, en règim 
laboral, per raó de la màxima urgència, del següent personal durant el període i 
amb les funcions que s’indiquen:

NOM I COGNOMS PERIODE JORNADA CATEGORIA

PERE FONT SAGRISTÀ ...................................................... 18-8-2007 fins final procés selectiu COMPLETA Auxiliar administració general
DOMINGOS M. MAGALHAES OLIVEIRA .................... 22-8-2007 fins final obra o servei COMPLETA Peó
LAUREÀ VICEDO FERRER .............................................. 7-9-2007 fins final procés selectiu T.P. 4 hores setmanals Professor de música
NEUS ROSSELL PUNSOLA ............................................... 3-9-2007 fins final procés selectiu T.P. 20 hores setmanals Auxiliar administració general
EVA FABREGAT ARTERO ................................................ 3-9-2007 fins final curs escolar 2007-08 COMPLETA Tècnic auxiliar llar d’infants
SÍLVIA SERRA LLUVERAS.............................................. 3-9-2007 fins final procés selectiu COMPLETA Tècnica auxiliar llar d’infants
DÈLIA PONT GARRIGA .................................................... 3-9-2007 a 31-8-2008 T.P. 15 hores setmanals Tècnica auxiliar llar d’infants
LAURA SÁNCHEZ SÁNCHEZ .......................................... 3-9-2007 fins final procés selectiu COMPLETA Tècnica educació infantil
MONTSERRAT DOSIL SAMON ....................................... 1-9-2007 fins final procés selectiu COMPLETA Tècnica educació infantil
MARTA FOREST FELIU .................................................... 21-9-2007 fins final curs escolar 2007-08 COMPLETA Tècnica auxiliar llar d’infants
FRANCESC SERRAN BROSSA ........................................ 9-11-2007 fins final substitució COMPLETA Oficial paleta
MERITXELL FERRER qUIÑONERO .............................. 5-10-2007 fins final substitució T.P. 9,75 hores setmanals Professora de música
DAVID XIBERTA REBOLLO ............................................. 26-11-2007 fins final curs escolar 2007-08 T.P. 9 hores setmanals Professor de música
CRISTINA BOSCH PRAT ................................................... 20-11-2007 fins final substitució T.P. 7,5 hores setmanals Arxivera

Sant Pol de Mar, 26 de novembre de 2007

MaNUEL MOMBIELa SIMON

Alcalde

PG-201695 (07.345.078)
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SANT VICENÇ DELS HORTS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, sobre contractació de personal.

Per resolució del primer tinent d’alcaldia de data 27 de novembre de 2007 i d’acord 
amb allò que disposa l’article 291 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, es dóna 
compte de la contractació temporal per raó d’urgència del senyor Jordi Ferreres 
Garcia, amb la categoria de conserge.

Es fa públic per a coneixement general.

Sant Vicenç dels Horts, 3 de desembre de 2007

CaRLOS CháFER CaSTILLa

Primer tinent d’alcaldia

PG-201902 (07.344.107)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.200754186

Administració local

SORA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sora, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres.

El Ple de l’Ajuntament, el dia 4 de desembre de 2007 ha aprovat definitivament, 
amb el mateix contingut amb què fou inicialment aprovat, atès que no s’ha presen·
tat cap al·legació durant el termini d’informació pública, el projecte tècnic titulat 
Millora de la xarxa d’aigua potable del municipi de Sora, 3ª fase, part A, així com 
el seu l’estudi bàsic de seguretat i salut.

La qual cosa es fa pública, de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició, en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent al de la última publicació d’aquest edicte en el BOP i en el DOGC.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé direc·
tament contra aquest acord, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la última inserció 
d’aquest edicte en el BOP i en el DOGC.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci admi·
nistratiu · silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució - el termini per a 
la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des 
de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

Sora, 5 de desembre de 2007

EUDaLD paRCERISaS CaMpRUBí

Alcalde

PG-201805 (07.344.076)
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TEIÀ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Teià, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres.

De conformitat amb l’acord adoptat, es fa públic que el Projecte de Regulació de 
la vorera i nou Mur de tancament cantonada Sant Francesc d’Assis i carrer Josep 
Puigoriol, redactat per l’enginyer municipal Sr. J. Mn. Sanchez-Colorado Gou, de 
data agost de 2006, amb un pressupost de contracta de 61.399,81 €, IVA inclòs, 
aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 14 de 
setembre de 2007, ha quedat definitivament aprovat amb data 20 de novembre de 
2007, atès que durant el període d’exposició al públic segons publicacions realitza·
des en el BOP núm. 238 de data 4 d’octubre de 2007, DOGC núm. 4986 de data 11 
d’octubre de 2007 i fixació en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, no s’han presentat 
reclamacions ni al·legacions.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement

Teià, 3 de desembre de 2007

aNDREU BOSCh I RODOREDa

Alcalde

PG-201770 (07.339.224)
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VIDRERES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Vidreres, sobre licitació d’un contracte administratiu de ser-
veis.

Anunci de licitació d’un contracte administratiu de serveis per l’adjudicació dels 
treballs forestals a les zones verdes de la Urbanització Aiguaviva Parc, al terme 
municipal de Vidreres.

—1 Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Vidreres.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.

—2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Adjudicació de contracte administratiu de serveis per 

a l’execució dels treballs forestals a les zones verdes de la Urbanització Aiguaviva 
Parc al terme municipal de Vidreres.

b) Els treballs a realitzar venen detallats en el Plec de prescripcions tècniques.
c) Divisió per lots i número: no escau.
d) Lloc d’execució: Vidreres
e) Termini d’execució: 3 mesos

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

—4 Pressupost a oferir:

El pressupost es presentarà oferint un preu per metre quadrat de superfície forestal 
i un preu per a superfície no forestal. Els preus s’oferiran amb l’IVA inclòs.

La superfície de zones verdes a netejar és de 380.000 m2.

A efectes d’aquesta contractació s’entèn per “superfície forestal”: la superfície 
de terrenys poblats per espècies arbòries i arbustives, i per “superfície no forestal”: 
la de terrenys lliures de vegetació arbòria.

—5 Garanties:
Provisional: S’eximeix la constitució de garantia provisional.
Definitiva: 4% del preu d’adjudicació.

—6 Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Vidreres.
b) Domicili: C/ Catalunya, 29.
c) Localitat i codi postal: Vidreres. 17411.
d) Telèfon: 972 850 025.
e) Fax: 972 850 050.
f) Data límit per a l’obtenció de documents i informació: fins a l’últim dia per a 

la presentació d’ofertes.

—7 Requisits específics del contractista:
a) Els establerts en els plecs de clàusules administratives 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 o en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

b) Documentació que s’ha de presentar: la que detalla la clàusula 16a del plecs 
de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: el que s’indica al punt 6 d’aquest anunci.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.2007 54189

Administració local

—9 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 tercer dia posterior a l’últim 
dia en què s’admeti la presentació de proposicions o, si aquest és festiu, el primer 
dia hàbil següent, comptat a partir de l’endemà del d’acabament del termini de 
presentació de proposicions.

—10 Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudi·

catari.

Vidreres, 5 de desembre de 2007

MONTSERRaT BRUgUéS MaSÓ

Secretària accidental

PG-201977 (07.345.008)
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VILABERTRAN

EDICTE
de l’Ajuntament de Vilabertran, sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres.

El Ple de l’Ajuntament de Vilabertran, en sessió extraordinària celebrada el dia 12 
de novembre de 2007, va aprovar inicialment el Projecte titulat “Projecte d’amplia·
ció del cementiri municipal de Vilabertran” a l’arquitecte JAUME COROMINAS 
BLANCH del despatx de E.P. ENGINYERIA GRUP7, S.L. de Figueres

El present expedient restarà exposat al públic durant el termini de trenta dies a 
partir de l’endemà de la seva publicació al B.O.P, al DOGC i al tauler d’anuncis 
durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. En el cas 
de no presentar-se cap reclamació durant el termini assenyalat, el present acord 
es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat d’haver d’adoptar un nou 
acord, i es procedirà a la seva publicació.

Acord que es fa públic d’acord amb el que disposa els articles 37 i 38 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals i l’article 235 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.

Vilabertran, 22 de novembre de 2007

MaRTí aRMaDà I pUJOL

Alcalde president

PG-201756 (07.344.061)
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VILABERTRAN

EDICTE
de l’Ajuntament de Vilabertran, sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres.

El Ple de l’Ajuntament de Vilabertran, en sessió extraordinària celebrada el dia 12 
de novembre de 2007, va aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de l’accés 
al solar del nou CEIP de Vilabertran a l’arquitecte LA FACTORIA SINÒPTICA, 
S.L. representada per Miquel POCH CLARA i Jordi SALVATIERRA HERRERO 
de Girona.

El present expedient restarà exposat al públic durant el termini de trenta dies a 
partir de l’endemà de la seva publicació al B.O.P, al DOGC i al tauler d’anuncis 
durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. En el cas 
de no presentar-se cap reclamació durant el termini assenyalat, el present acord 
es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat d’haver d’adoptar un nou 
acord, i es procedirà a la seva publicació.

Acord que es fa públic d’acord amb el que disposa els articles 37 i 38 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals i l’article 235 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.

Vilabertran, 26 de novembre de 2007

MaRTí aRMaDà I pUJOL

Alcalde president

PG-201755 (07.344.060)
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VILABERTRAN

EDICTE
de l’Ajuntament de Vilabertran, sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres.

El Ple de l’Ajuntament de Vilabertran, en sessió extraordinària celebrada el dia 
12 de novembre de 2007, va aprovar inicialment el Projecte de pavimentació d’accés 
directe al Monestir de Santa Maria de Vilabertran i a la zona d’aparcament des de 
la carretera N-260 redactat per l’enginyer de Camins, Canals i Ports BARTOMEU 
SOLEY i ESPUÑA.

El present expedient restarà exposat al públic durant el termini de trenta dies a 
partir de l’endemà de la seva publicació al B.O.P, al DOGC i al tauler d’anuncis 
durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. En el cas 
de no presentar-se cap reclamació durant el termini assenyalat, el present acord 
es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat d’haver d’adoptar un nou 
acord, i es procedirà a la seva publicació.

Acord que es fa públic d’acord amb el que disposa els articles 37 i 38 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals i l’article 235 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.

Vilabertran, 26 de novembre de 2007

MaRTí aRMaDà I pUJOL

Alcalde president

PG-201757 (07.344.062)
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VILAJUÏGA

EDICTE
de l’Ajuntament de Vilajuïga, sobre modificació d’un plec de clàusules.

El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 12-12-2007, va acordar la modificació 
del plec de clàusules econòmiques i administratives que han de regir la contractació 
del projecte Centre Cívic Punt de Trobada 1ª fase.

De conformitat amb el que determina l’article 277 del Decret legislatiu 2/2003 
de 28 d’abril, s’obre un nou termini d’informació pública de 20 dies hàbils, comp·
tats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el DOGC, a fi que el 
plec modificat pugui ser examinat i en el seu cas presentar les al·legacions que es 
considerin convenients.

Vilajuïga, 12 de desembre de 2007

pERE TRIaS I ROCa

Alcalde president

PG-202099 (07.346.040)
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VILASSAR DE MAR

EDICTE
de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, sobre aprovació inicial d’un pla de millora 
urbana.

Per Decret de l′Alcaldia núm. 638/2007, de 3 de desembre, s’ha adoptat la resolució 
que en la seva part dispositiva diu així: 

1r. Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació de volums de 
la parcel·la situada al Camí Ral, 42 de Vilassar de Mar, redactat per l’arquitecte 
Sergio Porté i promogut pels senyors Jesús Turró Homedes i Montserrat Arau 
Armengou.

2n.· Sotmetre l’expedient del Pla de Millora Urbana aprovat inicialment a in·
formació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la publicació d’anuncis 
en el taulell d’anuncis de la Casa Consistorial, Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat i un diari de premsa periòdica de més divulgació en 
l’àmbit municipal.

Es publica als efectes continguts al cos de l’acord.

Vilassar de Mar, 3 de desembre de 2007

JOaqUIM FERRER TaMayO

Alcalde

PG-201777 (07.339.231)
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VILASSAR DE MAR

EDICTE
de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, sobre aprovació inicial de la modificació d’un 
reglament.

El Ple de l′Ajuntament en la sessió del dia 22 de novembre de 2007, acordà aprovar 
inicialment la modificació de la disposició transitòria tercera del Reglament de la 
Policia local (Regulació específica de distincions personal de la Policia Local):

Es sotmet aquest acord al tràmit d’informació pública de 30 dies, mitjançant 
publicació del present edicte en el Tauler d’Anuncis de la casa Consistorial, en el 
Butlletí Oficial de Província i en el Diari Oficial de la Generalitat, durant els quals 
les persones interessades podran presentar les reclamacions i suggeriments que 
considerin oportuns. En el supòsit que no se’n formulessin, la modificació del 
reglament es considerarà definitivament aprovada.

Vilassar de Mar, 3 de desembre de 2007

JOaqUIM FERRER TaMayO

Alcalde

PG-201775 (07.339.229)
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VILASSAR DE MAR

EDICTE
de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, sobre aprovació inicial de la modificació 
d’un projecte.

El Ple de l′Ajuntament en la sessió del dia 22 de novembre de 2007, acordà aprovar 
inicialment la modificació del projecte de Targeta Bus’65.

Es sotmet aquest acord al tràmit d’informació pública de 30 dies mitjançant la 
publicació del present edicte en Tauler d’Anuncis de la casa Consistorial, en el Butlletí 
Oficial de Província i en el Diari Oficial de la Generalitat. Si en aquest termini no 
es presenten al·legacions es considerarà definitivament aprovat.

Vilassar de Mar, 3 de desembre de 2007

JOaqUIM FERRER TaMayO

Alcalde

PG-201776 (07.339.230)

*
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CONSELL GENERAL
D’ARAN

CONSELH GENERAU D’ARAN

EDICTE
del Consell General d’Aran, sobre l’aprovació d’un projecte tècnic.

El Conselh de Govèrn, en sessió ordinària de 12 de novembre de 2007, va apro·
var inicialment el plec de prescripcions tècniques del projecte de condicionament 
i conservació preventiva de l’espai de la imatge romànica del Crist de Mijaran de 
conformitat amb el “Projecte museogràfic i de seguretat del Crist de Mijaran” (IN·
TERREG IIIA Chemins Art Roman), redactat pel Sr. Ignasi Millet Buenaventura 
de la empresa “STEM. Servicio tècnico y equipamientos para museos”, l’import 
total del qual puja a vint-i-nou mil euros (29.000,00 €), IVA inclòs; la qual cosa 
es fa pública d’acord amb l’article 219 LMC, per un termini de quinze, a l’efecte 
de possibles reclamacions i/o al·legacions. Si transcorregut aquest termini no es 
produeixen ni reclamacions ni al·legacions, s’entendrà el projecte definitivament 
aprovat, sense necessitat d’ulterior acord.

Vielha, 12 de novembre de 2007

FRaNCéS BOya aLòS

Síndic d’Aran

PG-201774 (07.339.228)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.200754198

Administració local

CONSELH GENERAU D’ARAN

EDICTE
deth Conselh Generau d’Aran, sus era aprobacion d’un projècte tecnic.

Eth Conselh de Govèrn, en session ordinària de 12 de noveme de 2007, aprovèc 
iniciaument eth plec de prescripcions tecniques deth projècte de condicionament 
e conservacion preventiva der espaci dera imatge romanica deth Crist de Mijaran 
cossent damb eth “Projècte moseografic e de seguretat deth Crit de Mijaran” (IN·
TERREG IIIA Chemins Art Roman), redactat peth Sr. Ignasi Millet Buenaventura 
dera empresa “STEM. Servici tecnic e equipaments entà musèus”, er impòrt totau 
deth quau puge a vint-e-nau mil èuros (29.000,00 €), IVA includit; era quau causa 
se hè publica cossent damb er article 219 LMC, per un tèrme de quinze dies, ar 
efècte de possibles reclamacions e/o allegacions. Se passat aguest tèrme non se 
produsissen reclamacions ne allegacions, s’entenerà eth projècte definitiuament 
aprovat, sense necessitat d’ulterior acòrd.

Vielha, 12 de noveme de 2007

FRaNCéS BOya aLòS

Sindic d’Aran

PG-201774 (07.339.228)

*
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CONSELLS
COMARCALS

CERDANYA

EDICTE
del Consell Comarcal de la Cerdanya, sobre modificació del pressupost.

Aprovat inicialment pel Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya en sessió or·
dinària de 3 de desembre de 2007 l’expedient de modificació del pressupost de la 
Corporació 1/2007, s’exposa al públic en la Secretaria d’aquesta Corporació durant 
el termini de quinze dies, a comptar de l’endemà de la publicació de l’últim anunci 
en els Butlletins Oficials de la Província de Girona i Lleida i al Diari Oficial de la 
Generalitat, a l’efecte que s’hi puguin presentar al·legacions. L’expedient de modifi·
cació es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no es presenten 
al·legacions, i es procedirà a la seva publicació, a nivell de capítols.

Puigcerdà, 4 de desembre de 2007

JOaN pOUS I pORTa

President

PG-201801 (07.344.070)
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CERDANYA

EDICTE
del Consell Comarcal de la Cerdanya, sobre aprovació del pressupost i la plantilla 
de personal.

Aprovat inicialment pel Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya en sessió 
ordinària de 3 de desembre de 2007 el pressupost de la Corporació per l’exercici 
2008, i la plantilla del personal de la Corporació, s’exposa al públic en la Secretaria 
d’aquesta Corporació durant un termini de quinze dies a comptar de l’endemà de 
la publicació de l’últim anunci en els Butlletins Oficials de la Província de Girona 
i Lleida i al Diari Oficial de la Generalitat, a l’efecte que s’hi puguin presentar al-
legacions. I es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no se’n 
presenten.

Puigcerdà, 4 de desembre de 2007

JOaN pOUS I pORTa

President

PG-201802 (07.344.071)
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OSONA

ANUNCI
del Consell Comarcal d’Osona, sobre provisió de places.

Per acord de la Comissió Permanent del Ple de data 5 de desembre de 2007, s’ha 
convocat i s’han aprovat les bases per a la selecció i provisió d’un lloc de treball 
de tècnic mig de l’oficina de turisme, en la categoria escala administració especial 
– subescala tècnica- tècnic de grau mig, equivalent al subgrup A2 (abans grup B), 
adscrit a l’organització especial Osona Turisme, mitjançant contracte laboral no 
permanent per obra i servei determinat, pel període d’uns vuit mesos aproxima·
dament.

El termini per presentar sol·licituds serà de deu dies hàbils a partir de la publicació 
d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Els candidats que presentin sol·licitud i no acreditin el coneixement dels idiomes 
català i/o castellà hauran de realitzar una prova de nivell el dia 9 de gener de 2008 
a les 9:30 hores a la seu del Consell Comarcal.

La resta d’aspirants i els que superin les proves d’idiomes, si s’escau, el dia 11 de 
gener de 2008 a les 9:30 hores a la seu del Consell Comarcal d’Osona, hauran de 
realitzar els exercicis següents:

Primer exercici: Consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal per tal d’acre·
ditar que es disposa d’uns coneixements bàsics dels recursos turístics de la comarca 
d’Osona. La durada màxima de la prova per aspirant serà de quinze minuts.

Es valorarà el contingut de la resposta donada i la capacitat de relació de l’as·
pirant.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts, quedant eliminats automàticament 
els aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 5 punts.

Segon exercici: Consistirà en mantenir una entrevista amb el Tribunal, o persona 
que es designi, primer amb l’idioma anglès i després amb el francès, durant el termini 
màxim de quinze minuts, per així valorar els coneixements d’aquests idiomes en 
el context de l’atenció al públic en una oficina de turisme.

Aquest exercici és eliminatori i qualificaran com a apte o no apte. L’aspirant que 
no obtingui la qualificació d’apte quedarà eliminat automàticament.

Així mateix, la resolució esmentada disposava que el Tribunal que realitzarà les 
proves estarà format pels membres següents:

Titular: Sra. Sandra Fumaña i Casals
Suplent: Sra. Cristina Codina i Lara
Titular: Sra. Laura Raurell Verdera
Suplent: Sra. Núria Serrallonga
Titular: Sr. Jaume Portús i Arimany
Suplent: Sra. Anna Mayans i Masoliver

Es fa públic pel seu general coneixement i als efectes del que estableix l’article 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

Vic, 10 de desembre de 2007

aNNa pORTET CaBRaFIga

Gerent

PG-202082 (07.346.004)
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SELVA

EDICTE
del Consell Comarcal de la Selva, sobre provisió de places.

Edicte sobre convocatòria d’un lloc de treball.

El president del Consell Comarcal de la Selva, el dia 3 de desembre de 2007, 
ha aprovat les bases per a la convocatòria d’un lloc de treball d’educador/a social. 
Aquestes s’exposen al públic pel termini de 20 dies, a fi i efecte que les persones 
interessades puguin presentar les reclamacions, suggeriments i al·legacions que 
considerin oportú.

Al mateix temps, es convoca el concurs corresponent. Les instàncies es presen·
taran durant el termini de 26 dies naturals, comptats a partir del següent en què 
aparegui l’últim anunci de la convocatòria d’aquest concurs en el DOGC i en el 
BOP. Aquest termini es podrà modificar en cas de presentar-se reclamacions o al-
legacions a les esmentades bases.

L’expedient i la documentació són a disposició dels interessats i poden consultar·
se al Consell Comarcal de la Selva, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores (P. Sant 
Salvador, 25-27 / Santa Coloma de Farners).

Santa Coloma de Farners, 3 de desembre de 2007

ROBERT FaURIa I DaNéS

President

PG-201772 (07.339.226)
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SELVA

EDICTE
del Consell Comarcal de la Selva, sobre provisió de places.

Edicte sobre la convocatòria de tres llocs de treball

El president del Consell Comarcal de la Selva, el dia 3 de desembre de 2007, 
ha aprovat les bases per a la convocatòria de tres places de treballador/a social. 
Aquestes s’exposen al públic pel termini de 20 dies, a fi i efecte que les persones 
interessades puguin presentar les reclamacions, suggeriments i al·legacions que 
considerin oportú.

Al mateix temps, es convoca el concurs corresponent. Les instàncies es presen·
taran durant el termini de 26 dies naturals, comptats a partir del següent en què 
aparegui l’últim anunci de la convocatòria d’aquest concurs en el DOGC i en el 
BOP. Aquest termini es podrà modificar en cas de presentar-se reclamacions o al-
legacions a les esmentades bases.

L’expedient i la documentació són a disposició dels interessats i poden consultar·
se al Consell Comarcal de la Selva, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores (P. Sant 
Salvador, 25-27 / Santa Coloma de Farners).

Santa Coloma de Farners, 3 de desembre de 2007

ROBERT FaURIa I DaNéS

President

PG-201773 (07.339.227)

*



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.200754204

Administració local

DIPUTACIONS

BARCELONA

ANUNCI
de la Diputació de Barcelona, sobre provisió de places.

Anunci del Servei de Planificació de Recursos Humans de la Diputació de 
Barcelona sobre convocatòries de nomenament interí.

La Diputació de Barcelona, mitjançant decret de la presidència delegada de 
l’Àrea Coordinació i de Govern Local de data 22 de novembre de 2007, convoca 
procés selectiu per proveir, mitjançant nomenament interí, els llocs que es detallen 
tot seguit:

. S-62/07 - GEÒGRAF/A

. S-63/07 - TÈCNIC/A SUPERIOR SISTEMES INFORMACIÓ TERRITORI·
AL
. S-64/07 - TÈCNIC/A GESTIÓ PROGRAMES PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
OCUPACIÓ
. S-65/07 - TÈCNIC/A MITJÀ/ANA SISTEMES D’INFORMACIÓ TERRITO·
RIAL (2 llocs)
. S-67/07 - TÈCNIC/A SUPERIOR DE SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT
. S-68/07 - TÈCNIC/A GESTIÓ DE COMUNICACIÓ
. S-70/07 - TÈCNIC/A D’ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE GESTIÓ (2 
llocs)

d’acord amb allò que disposa l’article 94 i següents del Decret 214/1990, de 30 
de juliol, de la Generalitat de Catalunya.

Les bases de les convocatòries han estat publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, núm. 286, de data 29 de novembre de 2007, s’han exposat 
al tauler d’edictes de la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació 
de Barcelona, c/ Minerva, 4, i es poden consultar igualment a Internet: a l’adreça 
http://www.diba.cat.

Les sol·licituds per prendre part en els corresponents processos selectius s’han de 
recollir i presentar a les oficines de registre de la Diputació de Barcelona (c/ d’Urgell, 
187 - Edifici del Rellotge; Recinte de l’Escola Industrial - Barcelona; pg. de la Vall 
d’Hebron, 171 - Llars Mundet - Edifici Serradell Trabal - Barcelona; i c/ Londres, 
55 - Barcelona, o bé al Registre General de la Diputació, Rbla. de Catalunya, 126, 
planta baixa - Barcelona).

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà als deu dies naturals comptadors 
a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci de la convocatòria en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de novembre de 2007

JOSEp M. ESqUERDa I ROSET

Secretari

PG-201799 (07.344.068)
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GIRONA

ANUNCI
de la Diputació de Girona, sobre acceptació de delegació de competències.

Per tal de donar compliment al que disposen l’article 7.2 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (RDLeg. 2/2004, de 5 de març) i l’article 106.3 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es fa públic 
que el Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 16 d’octubre de 2007, ha pres 
l’acord d’acceptació de delegació de competències que s’indica a continuació:

“PRIMER.- ACCEPTAR les delegacions acordades pels plenaris dels ajuntaments 
que s’indiquen a continuació, a favor de la Diputació de Girona, de les facultats de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals que igualment s’especifiquen:

• Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
INSPECCIÓ DE:
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Data d’aprovació del plenari: 31 de juliol de 2007
• Ajuntament de la Flaçà
INSPECCIÓ DE:
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Data d’aprovació del plenari: 19 de juliol de 2007
• Ajuntament de les Preses
RECAPTACIÓ EN VIA DE CONSTRENYIMENT I PERÍODE EXECUTIU 

DE:
- Impost sobre béns immobles
- Impost sobre activitats econòmiques
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
- Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
· Taxes
- Preus públics
- Contribucions especials
· Execucions subsidiàries
· Quotes d’urbanització
- Altres ingressos
INSPECCIÓ DE:
· impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Data d’aprovació del plenari: 26 de juliol de 2007
• Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí
INSPECCIÓ DE:
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Data d’aprovació del plenari: 8 de març de 2007
• Ajuntament de Sant Pere Pescador
INSPECCIÓ DE:
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Data d’aprovació del plenari: 28 d’agost de 2007
• Ajuntament de Sarrià de Ter
RECAPTACIÓ EN VIA DE CONSTRENYIMENT I PERÍODE EXECUTIU 

DE:
· impost sobre béns immobles
· impost sobre activitats econòmiques
- impost sobre vehicles de tracció mecànica
· impost sobre construccions, instal·lacions i obres
- impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
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· Taxes
- Preus públics
- Contribucions especials
· Execucions subsidiàries
· Quotes d’urbanització
- Altres ingressos
GESTIÓ I RECAPTACIÓ, VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA DE:
· Expedients sancionadors per infraccions de trànsit vial, segons l’establert a 

l’Ordenança Municipal de Circulació i Seguretat Vial i a l’Ordenança Municipal 
de l’estacionament controlat de vehicles a la via pública (aparcament horari i pa·
gament únic)

· Expedients sancionadors per infraccions d’ordenances i reglaments munici·
pals

· Expedients sancionadors derivats d’expedients de protecció de la legalitat 
urbanística

INSPECCIÓ DE:
· impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Data d’aprovació del plenari: 31 de juliol de 2007
Les funcions esmentades es duran a terme a través de l’organisme autònom Xarxa 

Local de Tributs (XALOC), ens instrumental constituït a aquest efecte, i en els 
termes que quedin concretats en el conveni a subscriure entre les entitats delegant 
i delegada, d’acord amb el model tipus aprovat.

Girona, 26 de novembre de 2007

ENRIC VILERT I BUTChOSa

President

PG-201730 (07.339.214)

*
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ALTRES
ORGANISMES

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE SERVEIS
D’ALELLA, EL MASNOU I TEIÀ

EDICTE
de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià, sobre 
modificació d’un reglament.

Aprovada inicialment pel Consell General de la Mancomunitat Intermunicipal de 
Serveis d’Alella, El Masnou i Teià, en sessió ordinària de data 29 d’octubre de 2007, 
la MODIFICACIO DEL REGLAMENT D’ÚS I UTILITZACIÓ DE LA DEIXA·
LLERIA MÒBIL, s’exposa al públic pel termini de 30 dies hàbils, a comptar de la 
publicació d’aquest edicte en el BOP, a l’efecte que durant aquest període es pugui 
examinar i presentar les al·legacions i les reclamacions que s’estimi pertinents.

En el suposat que no siguin presentades al·legacions ni reclamacions, l’acord 
d’aprovació inicial passarà a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.

Teià, 20 de novembre de 2007

aNDREU BOSCh I RODOREDa

President

PG-201740 (07.344.043)
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Administració local

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA LA PLANA

ANUNCI
de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la Plana, sobre adjudicació d’un 
contracte de subministrament.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Número d’expedient: 16/2007.

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Concurs.
b) Descripció de l’objecte: contracte de subministrament de bosses i
fundes compostables
d) Data de publicació de l’anunci de licitació: BOE núm. 144, de 16 de juny de 

2007; BOPB núm. 96, de 21 d’abril de 2007; DOUE S103/2007 de 1 de juny de 2007 
(enviat a publicar el 30 de maig de 2007).

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

4. Pressupost base de licitació. Import total: 368.859,88 euros, IVA inclòs.

5. Adjudicació.
a) Data: 7 de novembre de 2007.
b) Contractista: SPORA, Consultoria Ambiental, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d’adjudicació: 368.859,88 euros per quatre anys, a la baixa.

Malla, 23 de novembre de 2007

LLUíS VERDagUER I VIVET

President

PG-202142 (07.345.066)
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TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

EDICTE
de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu 
(exp. 383/2007).

La Secretaria de la Sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,

HACE SABER: que por CONVIVENCIA CIVICA CATALANA se ha inter·
puesto recurso contencioso administrativo al cual le ha correspondido el número 
383/2007, contra el Decreto 142/2007, de 26 de junio, del Departament d’Educació, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de la educación primaria .

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 así mismo, 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 la demanda.

Barcelona, 29 de noviembre de 2007

La secretaria, firma ilegible

PG-201789 (07.344.066)
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Administració de justícia

AUDIÈNCIES PROVINCIALS

EDICTE
de la Secció Quinzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions 
de procediment ordinari (exp. 95/2005).

RAFAEL SEGUER BENAGES, Secretario Judicial de la Sección Decimoquinta 
de la AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

HAGO SABER: que por esta Sección y en el Rollo nº 622/2006-2ª correspon·
diente al recurso de apelación de los autos de Procedimiento ordinario nº 95/2005 
del Juzgado Primera Instancia 3 Arenys de Mar promovidos por VICTORIANO 
NICOLÁS GARCIA MARRERO contra JOSÉ MARÍA ROSSELL RECASENS, 
MIGUEL RIFA SOLER, GRUPO HOTELES PLAYA, S.A. y COMPAÑÍA HO·
TELERA DEL ATLÁNTICO, S.A. se ha dictado en ocho de noviembre de dos mil 
siete la sentencia que contiene la siguiente parte dispositiva: “FALLAMOS:

ESTIMAMOS parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Victoriano 
Nicolás García Marrero contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia nº 3 de Arenys de Mar con fecha 1 de junio de 2006, cuya parte dispositiva 
obra transcrita en los antecedentes de la presente; y en su consecuencia condenamos 
a los demandados COMPAÑÍA HOTELERA DEL ATLÁNTICO, S.A., Miguel 
Rifá Soler y Jose María Rossell Recasens a pagar solidariamente al actor, Victo·
riano Nicolás García Marrero, el precio adeudado por la compra de las acciones y 
participaciones de las sociedades COTEL, S.L., CANHALSA, INVERSIONES 
INMOBILIARIAS, S.L., ATLANTICA DE RESTAURACIÓN, S.A. y VIAJES 
PARAISO, S.A., que asciende a un total de 317.164.000 Ptas. (1.906.254,13 euros), 
más los intereses legales devengados desde la fecha de vencimiento de cada uno 
de los aplazamientos de pago pactados, conforme a lo expuesto en el fundamento 
jurídico quinto, así como al pago de la suma de 149.196 Ptas.; y absolvemos a la 
demandada GRUPO HOTELES PLAYA, S.A. de las pretensiones contra ella 
ejercitadas en la demanda; Todo ello sin hacer expresa condena en costas, ni en 
primera instancia ni en esta alzada.”

Y para que sirva de notificación en forma a la demandada-apelada incompare·
cida y en ignorado paradero COMPAÑÍA HOTELERA DEL ATLÁNTICO, S.A. 
, expido el presente Edicto.

Barcelona, 23 de noviembre de 2007

El secretario judicial, firma ilegible

PG-201791 (07.344.067)
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Administració de justícia

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància de Solsona, sobre actuacions de judici ordinari 
(exp. 300/2006).

MARIA PILAR BALLABRIGA CASES, Secretari del Jutjat de Primera Ins·
tància i Instrucció de Solsona.

DONO FE I TESTIMONI: que a les actuacions de referència hi consta sentència 
on l’encapçalament i part dispositiva de la mateixa son els següents

Ordinari 300/06

Solsona, 18 de juny de 2.007.

SENTÈNCIA NÚM. 70

Vistes davant meu, Domingo Calvet Artigues, Jutge substitut d’aquest Jutjat, ac·
tuacions de judici ordinari en les que és part demandant MONTSERRAT GARCÍA 
SETÓ representada per la Procuradora Sra. Pérez i defensada per la Lletrada Sra. 
Santaeulària i part demandada NEMCAR, S.A.

FALLO

que estimant íntegrament la demanda interposada per MONTSERRAT GARCÍA 
SETÓ he de condemnar i condemno a NEMCAR, S.A. a què en el termini de qUINZE 
DIES a comptar de la fermesa d’aquesta sentència atorgui escriptura de compra·
venda en favor de l’actora com a compradora de la finca registral 059/16 inscrita al 
Registre de la Propietat de Solsona tom 620, llibre 29, foli 109, amb l’advertiment 
de què si no ho fa s’atorgarà pel titular d’aquest Jutjat en la seva substitució. Es fa 
exprés pronunciament en costes que hauran de ser suportades per la demandada.

Per aquesta sentència que no és ferma i contra la què es pot interposar recurs 
d’apel·lació en termini de cinc dies, ho pronuncio, mano i signo.

I per a que serveixi de notificació a NEMCAR SA, expedeixo i signo el pre·
sent.

Solsona, 16 de juliol de 2007

La secretaria judici, signatura il·legible

PG-192461 (07.339.102)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Barcelona, sobre procediment de peça 
de separació de mesures cautelars coetànies (exp. 706/2007).

Secretaria Judicial Maria Teresa Torres Puertas

En Barcelona, a diecinueve de noviembre de dos mil siete

SE HACE SABER:

que en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución con el siguiente 
tenor literal:

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO: que estimando parcialmente la solicitud de medidas cautelares “in 
audita parte” formulada por la representación procesal de la COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS DEL PASSEIG MANUEL GIRONA Nº 17 DE BARCELONA, 
contra los IGNORADOS HEREDEROS O HERENCIA YACENTE DE RONALD 
BULL CARLES-TOLRA, acuerdo la medida cautelar de anotación preventiva 
de la demanda en el Registro de la Propiedad Nº 8 de Barcelona respecto a dicha 
finca, inscrita al Tomo 658, Libro 225, Folio 146, Finca nº 7.833, y, siempre que por 
la solicitante se preste la caución de seiscientos euros (600.-) en el plazo de DIEZ 
DIAS en las formas que prevé la ley, líbrese el mandamiento oportuno al Registro 
de la Propiedad nº 8 de Barcelona a los efectos acordados.

Notifíquese la presente resolución a la parte solicitante, así como a los deman·
dados, haciéndoles saber a estos últimos que en el plazo de veinte días contados 
a partir del siguiente a su notificación, podrán en su caso formular oposición a la 
medida cautelar aquí acordada.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

“

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a Ignorados herederos o herencia yacente de 
Ronald Bull Carles-Tolra se extiende el presente.

Barcelona, 19 de noviembre de 2007

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-201510 (07.344.032)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5029 – 14.12.2007 54213
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Mataró, sobre procediment de judici de 
faltes (exp. 288/2005).

Jose Antonio Saborido Couso, Secretario Judicial del Juzgado Instrucción 1 
Mataró (ant.IN-3) , por el presente hago saber: que en este Juzgado se siguen au·
tos de Juicio de Faltas bajo el número 288/2005, sobre hurto en los que con fecha 
28/06/2006 se ha dictado sentencia, cuyo fallo íntegramente establece:

FALLO

que debo condenar y condeno a Roger Jurgen Mosses Cusco como autor cri·
minalmente responsable de una falta de estafa a la pena de 30 DÍAS de MULTA 
CON UNA CUOTA DIARIA DE 6 EUROS, ascendiendo a un total 180 euros y 
responsabilidad personal subsidiaria establecida en el artículo 53 del cp. Asimismo 
se le condena a pagar a la Gasolinera Alcampo de Mataró la cantidad de 15,02 euros, 
en concepto de responsabilidad civil, y el pago de las costas procesales.

Y para que sirva de notificación en legal forma mediante edictos a Roger Jurgen 
Mosses Cusco , libro el presente que firmo.

Mataró, 22 de noviembre de 2007

El secretario judicial, firma ilegible

PG-201670 (07.339.156)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 46 de Barcelona, sobre actuacions de judici 
verbal (exp. 216/2006).

CEDULA DE NOTIFICACION

En autos de juicio Juicio verbal (desahucio por falta de pago) Sección D2 segui·
dos en este Juzgado con el núm. 216/2006 a instancia de CORAM BUILDINGS 
S L ,representada por Javier MUndet Salvierra, contra Ignacio Jose Soler Esteban 
se ha dictado sentencia cuyo encabeza miento y fallo es del tenor literal siguiente:

“ SENTENCIA NUM 92/2006 .En Barcelona a 24 de abril de 2006. VIstos por 
RAMON VIDAL CAROU, Magistrado-Juez del Juzgado de 1 ª Instancia n 46 de 
Barcelona, los presentes autos señalados con el nº 216/06-D2 ,seguidos por los tramites 
del Juicio Verbal ( desahucio por falta de pago) a instancia de CORAM BUIEL·
DINGS SL , representado por el procurador JAVIER MUNDET SALAVIERRA 
contra Ignacio Jose Soler Esteban, se procede a dictar la seguiente resolucion.

FALLO

que con estimacion de la demanda presentada por CORAM BUILDINGS SL debo 
declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento de la finca sita en la calle 
lleida 17 3º 2ª de barcelona , condenando a Ignacio Soler Esteban a que la desaloje 
y la deje libre y a disposicion de la parte actora, con apercibimiento de lanzamiento 
en otro caso, asi como a condenarle a que abone la cantidad de 1272,58 euros por 
rentas impagadas al tiempo de presentarse la demanda , mas la devengadas hastala 
fecha y las que puedan devengarse en el futuro hasta el totla cumplimiento de esta 
sentencia , todo ello con mas los intereses legales que le correspondan .

Se condena en costas a la parte demandada.

Contra la presente resolucion pueden lar partes interponer en el plazo de cinco 
dias y ante este mismo juzgado, recurso de apelacion ante la Ilma Audiencia pro·
vincial deBarcelona si bien conforme el art 449 lec , no se le admitira a tramite al 
demandado si no maniefiesta y acredita tener satisfechaslas rentas vencidas y las 
que con arreglo al contrato deba pagar por adelantado.

Asi poresta mi sentencia, de la que se llevara testimonio a los autos con archivo 
del original en el Libro de Sentencias , la pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificacion en forma al los demandado D Ignacio SolerEs·
teban en paradero desconocido, expido el presente edicto.

Barcelona, 28 de noviembre de 2007

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-201405 (07.344.031)
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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. 645/2007).

SE HACE SABER:

que en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución con el siguiente 
tenor literal:

En Barcelona, a veintiséis de Noviembre de 2.007.

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 645/07-2ª, seguidos ante estAe Juzgado a instancia 
de LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., 
representada por el Procurador D. Carlos Pons de Gironella y dirigidos por el Letrado 
D. Dalmacio Moseguí Gracia, contra D. ROBERTO BUENACHE ESTRADA, en 
situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad, y dicta la presente 
sentencia en base a los siguientes:

FALLO

Estimo íntegramente la demanda formulada por el Procurador D. Carlos Pons 
de Gironella, en nombre y representación de LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., contra D. ROBERTO BUENACHE ES·
TRADA, y en consecuencia:

1º.- Condeno a dicho demandado a abonar a la demandante la suma de 930,22 
Euros, por los conceptos que la demanda comprende.

2º.- Condeno a dicho demandado a abonar a la demandante los intereses legales de 
la suma mencionada, a computar desde la fecha de presentación de la demanda, in·
crementados en dos puntos desde la fecha de esta resolución, hasta su total pago.

3º.- Condeno al demandado al pago de las costas causadas en este procedimi·
ento.

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 DIAS siguientes al de su notificación.

Unase la presente al libro de sentencias de este Juzgado, dejando en las actuaci·
ones 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 NOTIFICACIÓN a D/ña. ROBERTO BUENACHE ESTRA·
DA en ignorado paradero se extiende el presente.

Barcelona, 29 de noviembre de 2007

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-201514 (07.339.173)
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JUTJATS MERCANTILS

EDICTE
del Jutjat Mercantil núm. 2 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari 
(exp. 318/2005).

Juzgado Mercantil 2 Barcelona
Juicio 318/2005 Procedimiento Ordinario
Parte demandante: Ediciones El Jueves, SA
Parte demandada: Maria Teresa Salado Ruiz y Mónica Salado Ruiz
Sobre demandas de responsab. contra Administradores

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte 
demandada, por providencia de fecha 26 de Julio de 2006 el Sr. Juez, de conformi·
dad con lo dispuesto en el artículo 497 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 dictada en las presentes actuaciones (poner la parte 
demandada a quien se notifica) y cuyo encabezamiento y fallo, es del tenor literal 
siguiente:

En Barcelona a veinte de junio de dos mil seis.

Encabezamiento: Vistos por Don. José María Ribelles Arellano, Magistrado 
del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio 
ordinario registrados con el nº 318/2005, seguidos a instancia de Don. Álvaro Fer·
rer Pons, Procurador de los Tribunales y de Ediciones el Jueves SA, contra Doña. 
María Teresa Salado Ruiz y Mónica Salado Ruiz, declaradas en rebeldía, sobre 
reclamación de cantidad.

Fallo: que Estimando la demanda interpuesta por Don. Álvaro Ferre Pons, Pro·
curador de los Tribunales y de Ediciones El Jueves SA, contra Doña María Teresa 
Salado Ruiz, debo condenar y condeno a la parte demandada al pago 9.934,73 
euros, más los intereses legales de dicha cantidad desde la interpelación judicial, 
condenándole, asimismo, al pago de las costas procesales. Contra esta sentencia 
cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días ante este Juzgado y 
para la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a la parte demandada Maria Teresa 
Salado Ruiz y Mónica Salado Ruiz en paradero desconocido y declarada en situación 
procesal de rebeldía, expido el presente.

Barcelona, 31 de julio de 2006

El secretario en sustitución, firma ilegible

PG-166898 (07.331.064)
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