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DEPARTAMENT
DE LA VICEPRESIDÈNCIA

ORDRE
VCP/17/2008, de 14 de gener, de segona modificació de l’Ordre PRE/228/2004, 
de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de 
coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per 
l’Ordre VCP/13/2007, de 24 de gener.

L’establiment d’equivalències dels títols, diplomes i certificats emesos per dife-
rents entitats i institucions dels territoris de parla catalana amb els certificats dels 
diferents nivells de català de la Secretaria de Política Lingüística ha estat una eina 
molt útil per aprofitar els esforços que s’han dut a terme en el terreny de l’extensió 
del coneixement de la llengua.

L’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, estableix els títols, diplomes i certificats 
que es consideren equivalents als certificats de la Secretaria de Política Lingüística. 
Així mateix, el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement 
del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs 
de treball de les administracions públiques de Catalunya, completa la regulació 
amb l’establiment dels requisits lingüístics per accedir a les places de la funció 
pública de les administracions catalanes. Finalment, l’Ordre VCP/13/2007, de pri-
mera modificació de l’Ordre PRE/228/2004, estableix l’equivalència amb el títol 
de graduació en educació secundària expedit a l’Aragó amb el certificat de nivell 
intermedi de la Secretaria de Política Lingüística.

Ara es considera convenient incorporar-hi unes noves modificacions. La primera 
consisteix a determinar les equivalències dels certificats de coneixements de català 
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya amb els corresponents certifi-
cats de la Secretaria de Política Lingüística i eliminar l’equivalència del Certificat 
d’assistència i aprofitament d’un curs de llenguatge administratiu amb el nivell de 
suficiència de català (C) de la Secretaria de Política Lingüística, ja que el primer 
és un certificat de competència en un llenguatge d’especialitat mentre que el segon 
acredita coneixements de llengua general.

La segona modificació consisteix a incorporar els certificats de coneixements de 
català del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada com a equivalents als 
certificats de coneixements del català de la Secretaria de Política Lingüística, ateses 
les especificitats pròpies de l’Administració de justícia, la diversitats dels col·lectius 
professionals que hi treballen, els diferents règim jurídics a què estan sotmesos, la 
seva dispersió territorial i les necessitats formatives que presenten, juntament amb 
el fet que el Departament de Justícia disposi del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada com a centre de formació propi d’aquest àmbit.

D’altra banda, es considera convenient modificar la referència actual a les titulaci-
ons de l’ensenyament reglat no universitari obtingudes a partir del mes de gener de 
1992, atès que des del curs 1978-1979 la llengua catalana va ser matèria obligatòria 
en tots els nivells d’ensenyament reglat no universitari.

En l’àmbit de la formació de persones adultes, s’incorpora l’equivalència del 
títol de graduació en educació secundària amb el certificat del nivell de suficiència 
de català (C) de la Secretaria de Política Lingüística, atès que el Decret 213/2002, 
d’1 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació curricular de la formació bàsica de les 
persones adultes, l’equipara plenament amb el que s’obté en un institut d’educació 
secundària. Igualment, es considera convenient incorporar les equivalències dels 
certificats de nivell bàsic (A2) i llindar (B1) dels centres i aules de formació de per-
sones adultes autoritzats, del Departament d’Educació amb els certificats de nivell 
bàsic de català (A bàsic) i nivell elemental de català ( A elemental) de la Secretaria 
de Política Lingüística, atès que el currículum d’aquests ensenyaments es correspon 
als respectius programes de llengua de la Secretaria de Política Lingüística, d’acord 
amb la Resolució de 14 de maig de 2007 del Departament d’Educació.

DISPOSICIONS
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La darrera modificació introduïda té com a finalitat garantir, per al reconeixement 
de l’equivalència prevista al punt 4.1 de l’apartat II de l’annex, que en els estudis de 
secundària s’han assolit els coneixements en matèria de llengua catalana.

Els motius exposats fan adient la segona modificació de l’Ordre PRE/228/2004, 
de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de 
coneixement de català de la Secretaria de Política Lingüística, per tal d’introduir-hi 
les modificacions esmentades. Així mateix es modifiquen també els usos lingüístics 
androcèntrics.

Per tot això,

ORDENO:

—1 Incorporar tres noves titulacions com a equivalents al certificat de nivell bàsic 
de català (A bàsic) en l’apartat II de l’annex, punt 1, amb el text següent:

“Escola d’Administració Pública de Catalunya
”Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic)
”Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
”Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic)
”Departament d’Educació. Centres i aules de formació de persones adultes, 

autoritzats.
”Certificat de nivell bàsic, emès a partir del curs 2006-2007”.

—2 Incorporar tres noves titulacions com a equivalents al certificat de nivell 
elemental de català (A elemental) en l’apartat II de l’annex, punt 2, amb el text 
següent:

“Escola d’Administració Pública de Catalunya
”(...) Certificat de nivell elemental de català (A elemental).”
“Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
”Certificat de nivell elemental de català (A elemental)”.
“Departament d’Educació. Centres i aules de formació de persones adultes, 

autoritzats.
”Certificat de nivell llindar, emès a partir del curs 2006-2007”.

—3 Modificar l’apartat II de l’annex, punt 3.1, que queda redactat de la manera 
següent:

“3.1 Títols de l’ensenyament reglat no universitari.
”Títol de graduació escolar (EGB), sempre que s’hagi cursat tota l’EGB a Catalunya 

i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats 
a partir del curs 1978-1979. Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, 
cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualse-
vol institut d’educació secundària públic de la manera que determina la Direcció 
General d’Innovació.

”Títol de tècnic/a auxiliar (FP1), sempre que s’hagi cursat tota l’EGB i l’FP1 a 
Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis 
esmentats a partir del curs 1978-1979. Per acreditar les condicions acadèmiques 
esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, 
per qualsevol institut d’educació secundària públic de la manera que determina la 
Direcció General d’Innovació.

”Títol de graduació en educació secundària (ESO), sempre que s’hagi cursat i 
aprovat l’assignatura de llengua catalana durant la totalitat de l’educació secun-
dària obligatòria i, com a mínim, quatre cursos de l’educació primària a centres 
de l’Aragó. Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un 
certificat expedit amb aquesta finalitat, a sol·licitud de la persona interessada, per 
l’òrgan competent que determini el govern d’Aragó.”
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—4 Incorporar dues noves titulacions com a equivalent al certificat de nivell 
intermedi de català (B) en l’apartat II de l’annex, punt 3.2, amb el text següent:

“Escola d’Administració Pública de Catalunya
”(...) Certificat de nivell intermedi de català (B)”.
“Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
”Certificat de nivell intermedi de català (B)”.

—5 Modificar l’apartat II de l’annex, punt 4.1, que queda redactat de la manera 
següent:

“Títols de l’ensenyament reglat no universitari.
”Títol de graduació en educació secundària (ESO), sempre que s’hagin cursat a 

Catalunya almenys tres cursos qualssevol de primària i tota l’ESO i s’hagi cursat i 
aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. 
Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, 
a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d’educació secundària 
públic de la manera que determina la Direcció General d’Innovació.

”Títol de graduació en educació secundària obtingut als centres i aules de formació 
de persones adultes, sempre que s’hagin cursat a Catalunya almenys vuit cursos 
qualssevol entre la primària i l’ESO, i que s’hagi cursat i aprovat l’àrea de Llengua 
catalana als centres i aules de formació de persones adultes. Per acreditar les condi-
cions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la 
persona interessada, per una escola d’adults autoritzada de la manera que determina 
la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

”Títol de batxillerat (LOGSE) sempre que s’hagin cursat a Catalunya tres cursos 
qualssevol de primària i cinc cursos qualssevol entre l’ESO i el batxillerat, i s’hagi 
cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. Per 
acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, 
a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d’educació secundària 
públic de la manera que determina la Direcció General d’Innovació.

”Títol de batxillerat (BUP), sempre que s’hagi cursat tota l’EGB i el BUP a 
Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la 
totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979. Per acreditar les con-
dicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de 
la persona interessada, per qualsevol institut d’educació secundària públic de la 
manera que determina la Direcció General d’Innovació.

”Títol de tècnic/a especialista (FP2) sempre que s’hagi cursat tota l’EGB l’FP1 i 
l’FP2 a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana 
en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979. Per acreditar les 
condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud 
de la persona interessada, per qualsevol institut d’educació secundària públic de la 
manera que determina la Direcció General d’Innovació.”

—6 En l’apartat II, punt 4.2, de l’annex, en l’epígraf de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya, incorporar-hi una nova titulació i suprimir l’equivalència 
del certificat d’assistència i aprofitament d’un curs de llenguatge administratiu, 
i incorporar una nova titulació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especia-
litzada com a equivalent al certificat de nivell de suficiència de català (C), amb el 
text següent:

“Escola d’Administració Pública de Catalunya
”Certificat d’assistència i aprofitament d’un curs de llengua catalana del nivell 

C
”Certificat de nivell de suficiència de català (C)”.
“Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
”Certificat de nivell de suficiència de català (C)”.

—7 Adaptar les titulacions que s’esmenten a l’apartat II, punt 5, de l’annex a 
formes no androcèntriques, amb el text següent:
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“5.1 Títols de l’ensenyament reglat universitari
”Títol de llicenciatura en filologia catalana.
”Títol de llicenciatura en filosofia i lletres...
”Títol de llicenciatura en traducció i interpretació...
”Títol de diplomatura en traducció i interpretació...
”5.2 Altres títols, diplomes i certificats.
”(...)
”Estudi General Lul·lià.
”Titulacions de professorat de l’Estudi General Lul·lià
”Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona
”(...)
”Certificat de professorat de llengua catalana (fins a 1982)
”(....)
”Junta Assessora per als Estudis de Català
”(...)
”Certificat de capacitació per a l’ensenyament de català a persones adultes
”(...)
”Universitats:
”Títol de professorat de llengua catalana a les Illes Balears
”Diploma de mestre/a de català. (...)”.

DISpOSICIONS fINaLS

Primera
El requisit establert en l’apartat 5 d’aquesta Ordre, que modifica la redacció de 

l’apartat II de l’annex, punt 4.1 de l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, en relació 
amb el títol de graduació en educació secundària (ESO) consistent en l’acreditació 
d’haver cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis 
mínims esmentats, no té caràcter retroactiu, essent d’aplicació a partir del curs 
2007-2008.

Segona
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 14 de gener de 2008

JOSEp-LLUíS CaROD-ROvIRa

Vicepresident

(08.018.009)

*
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DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

RESOLUCIÓ
GAP/91/2008, de 16 de gener, per la qual es dóna conformitat a l’adopció de la 
bandera del municipi de la Pobla de Mafumet.

El dia 18 de maig de 2001, l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet va acordar iniciar 
un expedient d’adopció de la bandera del seu municipi.

Aquest Ajuntament va assumir com a bandera una que consisteix en un fons blau 
clar amb un agnus Dei blanc nimbat de groc, que porta una banderola vermella 
carregada d’una creu plena blanca que està fixada a una asta rematada d’una creu 
també groga i amb un lledoner groc. Aquesta proposta es basa en la distribució dels 
elements de l’escut heràldic municipal dins la bandera.

La proposta esmentada es va sotmetre a informació pública per un període 
de 30 dies, mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis de la corporació i la 
seva publicació en el DOGC, sense que es presentés cap al·legació dins aquest 
tràmit.

En sessió de 13 de juliol de 2007, el Ple de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet 
va aprovar la descripció de la bandera municipal amb el quòrum legal establert.

En data 11 d’octubre de 2007, l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet va trametre 
al Departament de Governació i Administracions Públiques una certificació de 
l’acord d’aprovació juntament amb la còpia de l’expedient administratiu, on figura, 
entre altres documents, una memòria-informe justificativa de la correcció de la 
descripció de la bandera i la seva representació gràfica.

El 6 de novembre de 2007, la Direcció General d’Administració Local va emetre 
informe sobre l’expedient, on s’acredita la procedència de la tramitació adminis-
trativa seguida i l’adequació de la proposta aprovada per l’Ajuntament als criteris 
fixats en el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els 
símbols i el registre d’ens locals de Catalunya i les normes heràldiques.

Finalment, el 14 de desembre de 2007, l’Institut d’Estudis Catalans va emetre 
dictamen favorable sobre la proposta de bandera aprovada per l’Ajuntament, ja que 
es converteix en bandera l’escut de la localitat.

Atès el que disposen els articles 37 i 38 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i els articles 39 a 41 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel 
qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, 
i d’acord amb els informes de la Direcció General d’Administració Local i de 
l’Institut d’Estudis Catalans,

RESOLC:

—1 Donar conformitat a l’adopció de la bandera del municipi de la Pobla de 
Mafumet organitzat de la manera següent:

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, blau clar, amb l’agnus 
Dei blanc reguardant, nimbat de groc, portant una banderola engolant vermella 
carregada d’una creu plena blanca i fixada en una asta groga rematada d’una creu 
també groga, tot el conjunt d’alçària 4/11 de la del drap i amplària 3/11 de la llargària 
del mateix drap i posat a 2/33 de l’asta i a 1/11 de la vora superior; i amb el lledoner 
arrencat groc de l’escut d’alçària 4/11 de la del drap i amplària 2/11 de la llargària 
del mateix drap posat a 2/33 de la vora del vol i a 1/11 de la vora inferior.

—2 Inscriure la bandera del municipi de la Pobla de Mafumet al Registre d’ens lo-
cals de Catalunya del Departament de Governació i Administracions Públiques.

—3 Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Barcelona, 16 de gener de 2008

CaRLES BaSSagaNya I SERRa

Director general d’Administració Local

(08.015.113)

*
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE
de 13 de desembre de 2007, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Lleida referent al municipi de Sort.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en la sessió de 29 de novembre 
de 2007, va adoptar, l’acord següent:

Exp.: 2007/029153/L
Modificació puntual de la Delimitació del sòl urbà, a la Bastida, al terme muni-
cipal de Sort

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, vista la proposta de la Ponència 
Tècnica, acorda:

1-. Denegar l’aprovació definitiva de la modificació puntual de la Delimitació del 
sòl urbà, a la Bastida, del municipi de Sort, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, 
pels motius de legalitat següents:

1. El sotmetiment a les determinacions pròpies del planejament urbanístic de 
rang superior: la proposta no s’adequa a l’article 3.10 del Pla territorial parcial de 
l’Alt Pirineu i Aran, en tant és necessària una actuació global unitària per aplicar 
l’estratègia assignada a aquest nucli.

2. L’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general i orgànica o el model 
d’ordenació o de classificació del sòl preestablerts constitueix revisió del planejament 
general, d’acord amb el nou apartat 5 de l’article 93.5. del Decret legislatiu 1/2005, 
en la redacció donada per l’article 13 del Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de 
mesures urgents en matèria urbanística.

Així mateix, cal indicar que la proposta tampoc s’adequa a les directrius del 
Pla director urbanístic del Pallars Sobirà, aprovat inicialment el 4 de juny de 
2006 i publicat el 10 de juliol de 2007 al DOGC, grafia l’àmbit sense edificar com 
a areal d’entorn de l’assentament, que són àmbits a l’entorn dels nuclis que han 
d’estar lliures d’edificació, a no ser que a través del Pla d’ordenació urbanística 
municipal quan es tramiti, per raons de racionalitat i coherència, inclogui els 
terrenys objecte de la modificació en sol urbà o urbanitzable. El Pla d’ordenació 
urbanística municipal pot valorar en el marc de la seva redacció i amb els estudis 
globals necessaris i criteris del Pla director urbanístic, la necessitat de creixement 
d’aquest nucli.

2-. Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l’efecte 
de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 100 del Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

3-. Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar 
recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 
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, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en 
el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte 
al DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi 
dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa 
administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 del 
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, al Servei Territorial d’Urbanisme de Lleida (avinguda de Blondel, 
54, tercera planta).
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Lleida, 13 de desembre de 2007

M. DOLORS TELLa I aLBaREDa

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida

(08.018.164)
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EDICTE
d’11 de gener de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona referents al municipi de Sitges.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en les sessions de 29 de març de 
2007 i de 15 de novembre de 2007, va adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2007/026051/B
Modificació puntual del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i 
catàleg, relativa a la finca del carrer Pau Barrabeig, 15, al terme municipal de 
Sitges

Acord de 15 de novembre de 2007
Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi 

exposen, aquesta Comissió acorda:

—1 Donar conformitat al text refós de la Modificació puntual del Pla especial 
de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg, relativa a la finca del carrer Pau 
Barrabeig, 15, de Sitges, promogut i tramès per l’Ajuntament, en compliment de 
l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
de data 29 de març de 2007.

—2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva de data 29 de març de 2007 i les 
normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 100 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Sitges.

Acord de 29 de març de 2007
Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi 

exposen, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla especial de protecció 
del patrimoni arquitectònic i catàleg, relativa a la finca del carrer Pau Barrabeig, 15, 
de Sitges, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i consegüent executivitat a la presentació d’un 
text refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional 
de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

-1.1 Cal corregir el document canviant el nombre de plantes que consten al plà-
nol O.1 Ordenació de la zona sotmesa a normativa específica del Pla especial, tot 
substituint 1 planta per 3 plantes i mantenint la qualificació actual de 9B.

—2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urba-
nístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament 
de textos, en compliment del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
305/2006, de 18 de juliol, i de l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual 
s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de 
les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la 
Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Sitges.

Contra els acords anteriors, que no posen fi a la via administrativa, es pot inter-
posar recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 
115 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, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en 
el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte 
al DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi 
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dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa 
administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Urbanisme del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta 
baixa, 08029 Barcelona, de 9:30 h. a 13:30 h.

Barcelona, 11 de gener de 2008

MERCè aLBIOL I NúñEz

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
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EDICTE
d’11 de gener de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona referent al municipi d’Avinyó.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 18 d’octubre 
de 2007, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2006/024319/B
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament a l’àmbit del futur 
sector residencial de la Coma, al terme municipal d’Avinyó

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi 
exposen, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament a l’àmbit del futur sector residencial de la Coma, d’Avinyó, promoguda 
i tramesa per l’Ajuntament.

—2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva executivitat immediata, 
tal com indica l’article 100 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament d’Avinyó.

Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar 
recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 
de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC. El 
recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat la 
resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Urbanisme del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta 
baixa, 08029 Barcelona, de 9:30 h. a 13:30 h.

Barcelona, 11 de gener de 2008

MERCè aLBIOL I NúñEz

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
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EDICTE
d’11 de gener de 2008, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques referent al municipi d’Esplugues de Llobregat.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha resolt, en data 30 d’octubre 
de 2007, l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 2007/028096/B
Modificació puntual del Pla general metropolità dels sectors on s’ubiquen els 
mercats municipals de la Plana i can Vidalet, al terme municipal d’Esplugues de 
Llobregat

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

Aprovar definitivament la modificació del Pla general metropolità dels sectors 
on s’ubiquen els mercats municipals de la Plana i can Vidalet, d’Esplugues de 
Llobregat, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, amb els benentès que, d’una 
banda, la clau 10hj s’ha d’entendre com a sistema d’habitatges dotacionals públics 
de la Llei d’urbanisme vigent, clau HD/7; i d’altra banda, que en l’ordenació dels 
respectius projectes es verificarà la coherència de la proposta volumètrica en relació 
amb la necessària separació amb les edificacions de la pròpia illa o confrontants; i 
amb la següent prescripció que s’incorpora d’ofici:

El nombre màxim d’habitatges en cada actuació s’ajustarà al que resulti d’aplicar el 
mòdul de 70 m2 al sostre d’ús residencial en cada cas previst, una vegada concretat 
el sostre de l’equipament municipal respectiu.

Contra la resolució anterior, que posa fi a la via administrativa, es pot interpo-
sar potestativament recurs 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, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Edicte al DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si passa un mes sense 
que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via 
contenciosa administrativa.

En qualsevol cas, contra la resolució esmentada també es pot interposar directa-
ment recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveuen l’article 
116 de la Llei esmentada i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC.

El recurs contenciós administratiu no es podrà interposar si s’ha interposat recurs 
de reposició fins que aquest hagi estat resolt expressament o se n’hagi produït la 
desestimació presumpta perquè hagi transcorregut el termini d’un mes, de confor-
mitat amb els articles 116.2 i 117.2 de la Llei 4/1999 esmentada.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Urbanisme del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta 
baixa, 08029 Barcelona, de 9:30 h. a 13:30 h.

Barcelona, 11 de gener de 2008

MERCè aLBIOL I NúñEz

Secretària de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya
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Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general metropolità dels sectors on s’ubiquen els mercats municipals 
de la Plana i can Vidalet, d’Esplugues de Llobregat
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EDICTE
d’11 de gener de 2008, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques referent al municipi de Sant Cugat del Vallès.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha resolt, en data 20 de 
novembre de 2007, l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 2007/028442/B
Transcripció a escala 1:1.000 del Pla general metropolità i planejament vigent a 
l’àmbit del sector A de can Cortés, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès

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

Aprovar definitivament la transcripció a escala 1:1.000 del Pla general metropolità 
i planejament vigent a l’àmbit del sector A de can Cortés, de Sant Cugat del Vallès, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament, amb el benentès que el plànol 4, “Àmbits 
de replanteig de límits parcel·laris” té caràcter informatiu.

Contra la resolució anterior, que posa fi a la via administrativa, es pot interpo-
sar potestativament recurs 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, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Edicte al DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si passa un mes sense 
que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via 
contenciosa administrativa.

En qualsevol cas, contra la resolució esmentada també es pot interposar directa-
ment recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveuen l’article 
116 de la Llei esmentada i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC.

El recurs contenciós administratiu no es podrà interposar si s’ha interposat recurs 
de reposició fins que aquest hagi estat resolt expressament o se n’hagi produït la 
desestimació presumpta perquè hagi transcorregut el termini d’un mes, de confor-
mitat amb els articles 116.2 i 117.2 de la Llei 4/1999 esmentada.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Urbanisme del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta 
baixa, 08029 Barcelona, de 9:30 h. a 13:30 h.

Barcelona, 11 de gener de 2008

MERCè aLBIOL I NúñEz

Secretària de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya
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EDICTE
d’11 de gener de 2008, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques referent al municipi de l’Hospitalet de Llobregat.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha resolt, en data 18 de 
desembre de 2007, l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 2007/029068/B
Modificació puntual del Pla general metropolità en les parcel·les d’Ikea, al sector 
Pedrosa, al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat

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

Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general metropolità en les 
parcel·les d’Ikea, al sector Pedrosa, al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament, a instàncies de l’entitat Ikea Ibérica, SA.

Contra la resolució anterior, que posa fi a la via administrativa, es pot interpo-
sar potestativament recurs 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, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Edicte al DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si passa un mes sense 
que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via 
contenciosa administrativa.

En qualsevol cas, contra la resolució esmentada també es pot interposar directa-
ment recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveuen l’article 
116 de la Llei esmentada i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC.

El recurs contenciós administratiu no es podrà interposar si s’ha interposat recurs 
de reposició fins que aquest hagi estat resolt expressament o se n’hagi produït la 
desestimació presumpta perquè hagi transcorregut el termini d’un mes, de confor-
mitat amb els articles 116.2 i 117.2 de la Llei 4/1999 esmentada.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Urbanisme del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta 
baixa, 08029 Barcelona, de 9:30 h. a 13:30 h.

Barcelona, 11 de gener de 2008

MERCè aLBIOL I NúñEz

Secretària de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya
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EDICTE
de 16 de gener de 2008, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques referent al municipi de Santa Coloma de Queralt.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha resolt, en data 15 de 
novembre de 2006, l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 2005/020114/T
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament en relació amb la 
Unitat d’actuació 4, al terme municipal de Santa Coloma de Queralt

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

Aprovar definitivament, a l’efecte de l’article 95 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, la Modificació puntual 
de les Normes subsidiàries de planejament en relació amb la Unitat d’actuació 4, 
de Santa Coloma de Queralt, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, amb la incor-
poració d’ofici de la prescripció següent:

S’afegeix al redactat de l’article 106 les condicions generals i les condicions es-
pecials de la Resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua de 28 de juliol de 1987.

Contra la resolució anterior, que posa fi a la via administrativa, es pot interpo-
sar potestativament recurs 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, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Edicte al DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si passa un mes sense 
que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via 
contenciosa administrativa.

En qualsevol cas, contra la resolució esmentada també es pot interposar directa-
ment recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveuen l’article 
116 de la Llei esmentada i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC.

El recurs contenciós administratiu no es podrà interposar si s’ha interposat recurs 
de reposició fins que aquest hagi estat resolt expressament o se n’hagi produït la 
desestimació presumpta perquè hagi transcorregut el termini d’un mes, de confor-
mitat amb els articles 116.2 i 117.2 de la Llei 4/1999 esmentada.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Urbanisme del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta 
baixa, 08029 Barcelona, de 9:30 h. a 13:30 h.

Barcelona, 16 de gener de 2008

MERCè aLBIOL I NúñEz

Secretària de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya
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aNNEx

Normes urbanístiques de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament en relació 
amb la Unitat d’actuació 4, al terme municipal de Santa Coloma de Queralt
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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ
JUS/101/2008, de 17 de gener, per la qual es fa públic un encàrrec de gestió entre el De-
partament de Justícia i el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) (JU-24/08).

En data 10 de gener de 2008, es va signar un encàrrec de gestió entre el Depar-
tament de Justícia i el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, per a la realització 
de la gestió del servei d’economats dels centres penitenciaris Brians 1 i Brians 2 de 
Sant Esteve Sesrovires i Quatre Camins de la Roca del Vallès.

Atès el que preveu l’article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,

RESOLC:

Donar publicitat a l’encàrrec de gestió entre el Departament de Justícia i el Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció (JU-24/08), que es transcriu com a annex a aquesta 
Resolució.

Barcelona, 17 de gener de 2008

JOaN MaURI I MaJÓS

Secretari general

aNNEx

Encàrrec de gestió entre el Departament de Justícia i el Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció.

A Barcelona, a la seu del Departament de Justícia a 10 de gener de 2008.

Reunits

D’una part, el Sr. Joan Mauri i Majós, secretari general, en representació del 
Departament de Justícia, en virtut de la Resolució JUS/60/2006, d’11 de gener, de 
delegació de competències de la consellera del Departament de Justícia en diversos 
òrgans del Departament en matèria de gestió econòmica i contractació administra-
tiva (DOGC núm. 4558, de 25.1.2006),

I de l’altra part, el gerent del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, senyor 
Adolf Cabruja i Martínez, en virtut de la resolució del Consell d’administració de 
delegació de signatura, de data 16 de març de 2005,

Manifesten

Primer
La Constitució espanyola de 1978, en el seu article 25.2, reconeix a les persones 

condemnades a penes privatives de llibertat, el dret a un treball remunerat i els be-
neficis corresponents de la Seguretat Social, l’accés a la cultura i al desenvolupament 
integral de la personalitat, orientats vers la reeducació i la reinserció social.

Segon
Segons el Decret 3482/83, de 28 de desembre, de traspàs de serveis de l’Estat a la 

Generalitat de Catalunya en matèria d’administració penitenciària, la Generalitat 
de Catalunya va assumir, a partir de l’1 de gener de 1984, les competències relatives 
a l’execució en matèria penitenciària.

Tercer
El CIRE és una entitat de dret públic, creada per la Llei 5/1989 de 12 de maig 

(DOGC núm. 1143, de 17.5.1989), amb personalitat jurídica pròpia i adscrita al De-



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.20086628

Disposicions

partament de Justícia, que té com a objectiu primordial satisfer el dret al treball dels 
presos i els penats internats en establiments penitenciaris a Catalunya, mitjançant 
la creació de llocs de treball productius sotmesos a la normativa laboral.

Quart
El CIRE, en tant que ens instrumental de l’Administració de la Generalitat, està 

dotat per aquesta de mitjans personals i materials (en especial, tallers productius en 
àrees com, entre d’altres, la confecció, fusteria, impremta, manipulat, muntatge i 
serralleria) que, amb vistes a l’assoliment dels seus objectius de reinserció laboral de 
les persones internades en centres penitenciaris, el fan apte per al desenvolupament 
i execució d’encàrrecs que li puguin formular els diferents departaments o entitats 
de l’Administració de la Generalitat.

Cinquè
L’article 3, apartat 1, lletra l) del Text refós de la Llei de contractes de les admi-

nistracions públiques, aprovada pel Reial decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
disposa que queden fora de l’àmbit de la Llei de contractes els encàrrecs de gestió 
que es realitzin a les entitats i a les societats el capital de les quals sigui totalment 
de titularitat pública i sobre les quals l’Administració que efectua l’encàrrec ostenti 
un control anàleg al que exerceix sobre els seus propis serveis, sempre que aquestes 
societats i entitats duguin a terme la part essencial de la seva activitat amb l’entitat 
o entitats que les controlen.

Per tot això exposat, el Departament de Justícia formula al CIRE un encàrrec de 
gestió amb el contingut i en els termes i condicions que consten en les següents

Clàusules

Primera
El Departament de Justícia encarrega al CIRE la gestió del servei d’economats 

dels centres penitenciaris Brians 1, Brians 2 (ambdós centres amb la mateixa adre-
ça: ctra. de Martorell a Capellades, km 23, de Sant Esteve de Sesrovires) i Quatre 
Camins (ctra. del Masnou a Granollers, km 13,425 de la Roca del Vallès).

Segona
El CIRE durà a terme l’encàrrec de conformitat amb les prescripcions fixades 

en els annexos d’aquest instrument .
En l’execució de l’encàrrec correspon al CIRE dirigir, organitzar i supervisar las 

feines i tasques que se’n derivin, coordinar i aplicar la infrastructura i els mitjans 
materials necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques, i implementar les 
tècniques d’avaluació pertinents sobre els resultats assolits.

Igualment, el CIRE serà el responsable dels equips de protecció individual del 
seu personal i del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, així 
com de la formació del personal en matèria de seguretat i salut en el treball.

Tercera
L’encàrrec es durà a terme en el període de temps comprès entre la data de publi-

cació en el DOGC del present instrument i el 31 de desembre de 2011.

Quarta
El Departament de Justícia, a través dels serveis competents, ha de facilitar al 

CIRE tota la informació que requereixi per a la correcta execució de l’encàrrec.

Cinquena
El Departament de Justícia transferirà al CIRE la quantitat màxima d’1.606.749,51 eu-

ros (IVA inclòs), amb càrrec a la partida pressupostària JU03 D/227008900/2130.
A aquests efectes, el CIRE haurà de trametre a l’òrgan o òrgans gestors que 

consten a les prescripcions de l’annex les factures corresponents amb periodicitat 
trimestral.

Les factures seran examinades pels responsables dels òrgans gestors del De-
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partament de Justícia i, en el cas que s’hi detecti alguna incorrecció o quelcom no 
procedent, ho comunicaran al CIRE a fi que es facin les esmenes pertinents.

Un cop conformada la factura o factures, els òrgans gestors del Departament 
de Justícia realitzaran els tràmits oportuns davant el Departament d’Economia i 
Finances, per tal que es faci efectiva la transferència de fons que pertoqui.

Sisena
Totes les accions que es desenvolupin en el marc d’aquest encàrrec de gestió 

hauran de figurar amb els logotips del Departament de Justícia i del CIRE.
Així mateix, tant el Departament de Justícia com el CIRE es comunicaran amb la 

suficient antelació la realització d’actes públics de difusió i promoció que es duguin 
a terme amb ocasió del desenvolupament del present encàrrec de gestió.

Setena
El CIRE s’abstindrà de realitzar cap tractament de les dades de caràcter personal de 

què disposi com a conseqüència de la realització del present encàrrec, llevat del que 
sigui estrictament necessari per al seu desenvolupament i execució, tot sotmetent-se 
a les prescripcions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades. En especial, s’abstindrà de cedir a tercers aquestes dades o els arxius que 
les contenen, i guardarà confidencialitat estricta sobre les mateixes.

Vuitena
El Departament de Justícia i el CIRE designaran un representant cadascun, 

per tal de dur a terme el seguiment de l’execució i desenvolupament del present 
encàrrec.

Novena
Aquest encàrrec de gestió entrarà en vigor a partir de la data de la seva publi-

cació al DOGC i estarà vigent fins el dia 31 de desembre de 2011, sens perjudici 
que el Departament de Justícia pugui acordar-ne la pròrroga per a un nou període 
temporal.

En el cas que el Departament de Justícia no estigui interessat en la continuació 
de l’encàrrec de gestió ho comunicarà al CIRE amb una antelació mínima de dos 
mesos a la finalització de la seva vigència.

Desena
En tot allò que no estigui previst en aquest instrument, resultaran d’aplicació les 

disposicions del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’estatut de l’em-
presa pública catalana, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, i 
de la Llei 13/89, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Onzena
Aquest instrument serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya.

Subscriuen el present instrument de formalització d’encàrrec de gestió el secretari 
general del Departament de Justícia i el gerent del CIRE.

Pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

El secretari general

Pel Centre d’Iniciatives per a la Reinserció

El gerent

Els annexos d’aquest conveni estan disponibles a la pàgina web http://www.gencat.
cat/justicia/departament.

(08.017.037)
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RESOLUCIÓ
JUS/102/20088, de 17 de gener, per la qual es fa públic un encàrrec de gestió entre 
el Departament de Justícia i el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) 
(JU-270/07).

En data 5 de juny de 2007, es va signar un encàrrec de gestió entre el Departa-
ment de Justícia i el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, per a la realització del 
subministrament de sobres, segons comanda feta pels òrgans judicials i fiscalies 
dels partits judicials de Figures, la Bisbal d’Empordà, Girona, Blanes, Sant Feliu 
de Guíxols, Santa Coloma de Farners, Olot, Ripoll i Puigcerdà.

Atès el que preveu l’article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,

RESOLC:

Donar publicitat a l’encàrrec de gestió entre el Departament de Justícia i el Cen-
tre d’Iniciatives per a la Reinserció (JU-270/07), que es transcriu com a annex a 
aquesta Resolució.

Barcelona, 17 de gener de 2008

JOaN MaURI I MaJÓS

Secretari general

aNNEx

Encàrrec de gestió entre el Departament de Justícia i el Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció.

A Girona, a la seu dels Serveis Territorials del Departament de Justícia a 5 de 
juny de 2007.

Reunits

D’una part, la Sra. Carme Sitjes i Bosch, directora dels serveis territorials del 
Departament de Justícia de Girona, en representació del Departament de Justícia, en 
virtut de la Resolució JUS/61/2006, del 12 de gener, de delegació de competències 
del secretari general del Departament de Justícia en diversos òrgans del Departa-
ment en matèria de gestió econòmica i contractació administrativa (DOGC núm. 
4558, de 25.1.2006),

I de l’altra part, el gerent del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, senyor 
Adolf Cabruja i Martínez, en virtut de la resolució del Consell d’administració de 
delegació de signatura, de data 16 de març de 2005,

Manifesten

Primer
La Constitució espanyola de 1978, en el seu article 25.2, reconeix a les persones 

condemnades a penes privatives de llibertat, el dret a un treball remunerat i els be-
neficis corresponents de la Seguretat Social, l’accés a la cultura i al desenvolupament 
integral de la personalitat, orientats vers la reeducació i la reinserció social.

Segon
Segons el Decret 3482/83, de 28 de desembre, de traspàs de serveis de l’Estat a la 

Generalitat de Catalunya en matèria d’administració penitenciària, la Generalitat 
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de Catalunya va assumir, a partir de l’1 de gener de 1984, les competències relatives 
a l’execució en matèria penitenciària.

Tercer
El CIRE és una entitat de dret públic, creada per la Llei 5/1989 de 12 de maig 

(DOGC núm. 1143, de 17.5.1989), amb personalitat jurídica pròpia i adscrita al De-
partament de Justícia, que té com a objectiu primordial satisfer el dret al treball dels 
presos i els penats internats en establiments penitenciaris a Catalunya, mitjançant 
la creació de llocs de treball productius sotmesos a la normativa laboral.

Quart
El CIRE, en tant que ens instrumental de l’Administració de la Generalitat, està 

dotat per aquesta de mitjans personals i materials (en especial, tallers productius en 
àrees com, entre d’altres, la confecció, fusteria, impremta, manipulat, muntatge i 
serralleria) que, amb vistes a l’assoliment dels seus objectius de reinserció laboral de 
les persones internades en centres penitenciaris, el fan apte per al desenvolupament 
i execució d’encàrrecs que li puguin formular els diferents departaments o entitats 
de l’Administració de la Generalitat.

Cinquè
L’article 3, apartat 1, lletra l) del Text refós de la Llei de contractes de les admi-

nistracions públiques, aprovada pel Reial decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
disposa que queden fora de l’àmbit de la Llei de contractes els encàrrecs de gestió 
que es realitzin a les entitats i a les societats el capital de les quals sigui totalment 
de titularitat pública i sobre les quals l’Administració que efectua l’encàrrec ostenti 
un control anàleg al que exerceix sobre els seus propis serveis, sempre que aquestes 
societats i entitats duguin a terme la part essencial de la seva activitat amb l’entitat 
o entitats que les controlen.

Per tot això exposat, el Departament de Justícia formula al CIRE un encàrrec de 
gestió amb el contingut i en els termes i condicions que consten en les següents.

Clàusules

Primera
Els Serveis Territorials del Departament de Justícia de Girona encarrega al CIRE 

els subministrament de sobres, segons comanda feta pels òrgans judicials i fiscalies 
dels partits judicials de Figures, la Bisbal d’Empordà, Girona, Blanes, Sant Feliu 
de Guíxols, Santa Coloma de Farners, Olot, Ripoll i Puigcerdà.

Segona
El CIRE durà a terme l’encàrrec de conformitat amb les prescripcions fixades 

en l’annex d’aquest instrument.
En l’execució de l’encàrrec correspon al CIRE dirigir, organitzar i supervisar les 

feines i tasques que se’n derivin, coordinar i aplicar la infraestructura i els mitjans 
materials necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques, i implementar les 
tècniques d’avaluació pertinents sobre els resultats assolits.

Igualment, el CIRE serà el responsable dels equips de protecció individual del 
seu personal i del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, així 
com de la formació del personal en matèria de seguretat i salut en el treball.

Tercera
L’encàrrec es durà a terme en el període de temps comprès entre la data de pu-

blicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del present instrument 
i el 31 de desembre de 2007.

Quarta
El Departament de Justícia, a través dels serveis competents, ha de facilitar al 

CIRE tota la informació que requereixi per a la correcta execució de l’encàrrec.
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Cinquena
El Departament de Justícia transferirà al CIRE la quantitat màxima de 

29.997,28 euros (IVA inclòs), amb càrrec a la partida pressupostària JU0509 
D/220000100/2111.

A aquests efectes, el CIRE haurà de trametre a l’òrgan o òrgans gestors que 
consten a les prescripcions de l’annex les factures corresponents a mesura que els 
subministraments siguin lliurats.

Les factures seran examinades pels responsables dels òrgans gestors del De-
partament de Justícia i, en el cas que s’hi detecti alguna incorrecció o quelcom no 
procedent, ho comunicaran al CIRE a fi que es facin les esmenes pertinents.

Un cop conformada la factura o factures, els òrgans gestors del Departament 
de Justícia realitzaran els tràmits oportuns davant el Departament d’Economia i 
Finances, per tal que es faci efectiva la transferència de fons que pertoqui.

Sisena
Totes les accions que es desenvolupin en el marc d’aquest encàrrec de gestió 

hauran de figurar amb els logotips del Departament de Justícia i del CIRE.
Així mateix, tant el Departament de Justícia com el CIRE es comunicaran amb la 

suficient antelació la realització d’actes públics de difusió i promoció que es duguin 
a terme amb ocasió del desenvolupament del present encàrrec de gestió.

Setena
El CIRE s’abstindrà de realitzar cap tractament de les dades de caràcter personal de 

què disposi com a conseqüència de la realització del present encàrrec, llevat del que 
sigui estrictament necessari per al seu desenvolupament i execució, tot sotmetent-se 
a les prescripcions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades. En especial, s’abstindrà de cedir a tercers aquestes dades o els arxius que 
les contenen, i guardarà confidencialitat estricta sobre les mateixes.

Vuitena
El Departament de Justícia i el CIRE designaran un representant cadascun, 

per tal de dur a terme el seguiment de l’execució i desenvolupament del present 
encàrrec.

Novena
Aquest encàrrec de gestió entrarà en vigor a partir de la data de la seva publi-

cació al DOGC i estarà vigent fins el dia 31 de desembre de 2007, sens perjudici 
que el Departament de Justícia pugui acordar-ne la pròrroga per a un nou període 
temporal.

En el cas que el Departament de Justícia no estigui interessat en la continuació 
de l’encàrrec de gestió ho comunicarà al CIRE amb una antelació mínima de dos 
mesos a la finalització de la seva vigència.

Desena
En tot allò que no estigui previst en aquest instrument, resultaran d’aplicació les 

disposicions del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’estatut de l’em-
presa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, i 
de la Llei 13/89, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Onzena
Aquest instrument serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya.

Subscriuen el present instrument de formalització d’encàrrec de gestió la direc-
tora dels Serveis Territorials del Departament de Justícia a Girona, i el gerent del 
CIRE.

Pels Serveis Territorials del Departament de Justícia a Girona
La directora
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Pel Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
El gerent

Els annexos d’aquest conveni estan disponibles a la pàgina web http://www.
gencat.cat/justicia/departament.

(08.017.061)

*
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DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ

ORDRE
EDU/16/2008, de 17 de gener, per la qual es creen les juntes de directors i direc-
tores de centres de formació de persones adultes dependents del Departament 
d’Educació.

L’extensa xarxa de centres de formació de persones adultes que existeix arreu 
del país, fa convenient, per a la seva bona administració, articular mecanismes 
de coordinació, referits a aspectes específics d’ordenació educativa i de la seva 
organització i funcionament, de forma semblant a l’existent per a d’altres centres 
dependents del Departament d’Educació.

Per tot això,

ORDENO:

Article 1
Objecte

L’objecte d’aquesta Ordre és la creació de les juntes de directors i directores de cen-
tres de formació de persones adultes dependents del Departament d’Educació.

Article 2
Naturalesa jurídica

Les juntes de directors i directores de centres de formació de persones adultes 
dependents del Departament d’Educació són uns òrgans consultius i d’assessorament 
del Departament d’Educació en aquells temes de caràcter general que incideixin en 
l’organització i funcionament dels centres de formació de persones adultes.

Article 3
Tipus de juntes

1. S’han de constituir les juntes següents:
a) Les juntes territorials de directors i directores de centres de formació de 

persones adultes.
b) La junta central de directors i directores de centres de formació de persones 

adultes.
2. Es poden constituir juntes de zona d’acord amb el procediment previst a 

l’article 11 d’aquesta Ordre.

Article 4
Funcions de la junta central

La junta central té les funcions següents:
a) Servir de canal d’informació i proposta entre la conselleria i els centres de 

formació de persones adultes.
b) Elaborar estudis, informes i propostes relatius a la formació de persones 

adultes.
c) Tractar els temes d’organització i funcionament dels centres de formació de 

persones adultes.
d) Aconsellar i assessorar els òrgans directius de la conselleria en els temes que 

aquests els presentin.
e) Elevar estudis i suggeriments sobre temes educatius que els siguin propis.

Article 5
Composició de la junta central

5.1 La junta central estarà integrada per:
Dos representants de cadascuna de les juntes territorials de Barcelona I (ciutat), 

Barcelona II (comarques), Maresme-Vallès Oriental, Baix Llobregat-Anoia i Vallès 
Occidental.
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Un representant de cadascuna de les juntes territorials de Girona, Lleida, Tarragona 
i Terres de l’Ebre.

El director general d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, que 
la convocarà i presidirà.

5.2 El nomenament ho serà per un període de quatre anys, renovable per períodes 
d’igual durada. Cada dos anys es renovarà la meitat dels membres.

5.3 En funció dels temes a tractar, poden ser convidats a les sessions les persones 
pertinents del Departament d’Educació.

Article 6
Funcionament de la junta central

6.1 La junta central pot funcionar en ple i en comissions.
6.2 Les comissions i el seu sistema de funcionament els establirà la mateixa 

junta. El director general d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats 
podrà designar un representant a cada comissió.

Article 7
Periodicitat de la junta central

La junta central es reunirà, amb caràcter ordinari, dues vegades durant el curs 
escolar i de manera extraordinària sempre que ho consideri necessari el director 
general d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, o ho demani un 
terç dels seus representants.

Article 8
Funcions de les juntes territorials

Les juntes territorials tenen les funcions següents:
a) Tractar els temes d’organització i funcionament dels centres de formació de 

persones adultes dependents del Departament d’Educació.
b) Aconsellar i assessorar el director o directora dels serveis territorials en els 

temes que aquest o aquesta els presentin.
c) Elevar estudis i suggeriments sobre temes educatius que els siguin propis.

Article 9
Composició de les juntes territorials

9.1 En l’àmbit de cada servei territorial, el conjunt de representants dels di-
rectors i directores dels centres de formació de persones adultes dependents del 
Departament d’Educació constituiran les juntes territorials.

9.2 Cadascuna de les juntes territorials es compon:
a) Pels directors i directores, en nombre mínim de 2 i màxim de 4 representants 

de cada una de les juntes de zona i elegits per aquestes. El nombre dels representants 
de cada junta l’establirà el director o directora dels serveis territorials amb criteris 
de proporcionalitat.

De no estar constituïdes les juntes de zona, el director o directora dels serveis 
territorials convocarà l’elecció dels representants, per zones, i amb criteris de pro-
porcionalitat, d’entre els directors i directores dels centres de formació de persones 
adultes dependents del Departament d’Educació.

b) El director o directora dels serveis territorials o persona en qui delegui, que 
la convocarà i presidirà.

c) L’inspector o la inspectora en cap, o persona en qui delegui.
d)També hi podran participar els inspectors i inspectores del servei territorial 

o altres persones que, pel seu càrrec i/o representativitat, es consideri necessari 
convocar en funció de les matèries a tractar.

Un dels directors o directores designats actuarà com a secretari o secretària.
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Article 10
Periodicitat de les juntes territorials

La junta territorial es reunirà, amb caràcter ordinari, una vegada cada trimestre del 
curs escolar i, de manera extraordinària, sempre que ho consideri necessari el director 
o directora dels serveis territorials, o ho demani un terç dels seus representants.

Article 11
Constitució i distribució de les juntes de zona

11.1 Correspon al director o a la directora general d’Ensenyaments Professio-
nals, Artístics i Especialitzats, mitjançant resolució publicada en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, autoritzar la constitució de les juntes de zona de 
directors i directores de centres de formació de persones adultes.

11.2 Correspon al director o a la directora de cadascun dels serveis territorials 
decidir el nombre de juntes de zona a constituir, en atenció a criteris geogràfics i 
demogràfics i segons els nombre i distribució dels centres de formació de persones 
adultes dependents del Departament d’Educació.

Article 12
Composició de les juntes de zona

Les juntes de zona estaran integrades per la totalitat dels directors i directores dels 
centres de formació de persones adultes dependents del Departament d’Educació 
de la zona respectiva.

Quan el director o la directora dels serveis territorials o bé un inspector o inspec-
tora d’educació en representació seva, assisteixi a una sessió de la junta de zona, 
la presidirà.

Article 13
Funcions de les juntes de zona

13.1 Les juntes de zona tenen les següents funcions:
a) Elaborar estudis, informes i propostes sobre temes educatius específics dels 

centres de formació de persones adultes de la zona.
b) Servir de canal d’informació i proposta en relació a la junta territorial que li 

correspongui.
13.2 Les juntes de zona poden funcionar en ple i en comissions. El director o 

la directora dels serveis territorials pot designar un representant de l’Administració 
a cada comissió.

Article 14
Delegació en les juntes

Quan una persona membre de les juntes previstes en aquesta disposició no pugui 
assistir a una sessió a la qual hagi estat convocada, podrà delegar la seva represen-
tació en un altre director o directora que pertanyi a la mateixa junta.

Article 15
Òrgans col·legiats

Per als aspectes no considerats en aquesta Ordre, el funcionament de les juntes 
s’ajustarà a les previsions que per als òrgans col·legiats fa la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.

DISpOSICIÓ aDDICIONaL

Als únics efectes de possibilitar la participació prevista en aquesta Ordre i men-
tre restin aules no adscrites, aquestes s’entenen assimilades a un centre, i el o la 
responsable d’aula s’entén assimilat a director o directora.
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DISpOSICIÓ TRaNSITòRIa

La primera renovació de la junta central es farà als dos anys de la seva constitució 
i afectarà als directors o directores que es determini mitjançant sorteig.

DISpOSICIONS fINaLS

Primera
Es faculta la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Es-

pecialitzats per a què dicti les Resolucions necessàries per al desenvolupament i 
execució d’aquesta ordre.

Segona
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 de gener de 2008

ERNEST MaRagaLL I MIRa

Conseller d’Educació

(08.017.043)
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RESOLUCIÓ
EDU/96/2008, de 17 de gener, per la qual es dóna publicitat de la concessió de les 
beques i els ajuts a l’estudi per al curs acadèmic 2006-2007.

Mitjançant el Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i Ciència 
i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a la gestió de les 
beques i ajuts a l’estudi corresponents al curs acadèmic 2006-2007, subscrit en data 
5 d’octubre de 2006, s’estableix la col·laboració d’ambdues parts.en el procés de 
gestió, concessió i pagament de les beques i ajuts a l’estudi.

Segons aquest conveni, el Departament d’Educació de la Generalitat ha de 
procedir a seleccionar, adjudicar i pagar les beques i els ajuts a l’estudi objecte de 
l’acord, la convocatòria dels quals és estatal, així com a la corresponent inspecció, 
verificació, control i, en el seu cas, resolució dels recursos administratius que es 
puguin interposar.

Per l’Ordre ECI/1568/2006, de 8 de maig, es convoquen ajuts per a l’alumnat amb 
necessitat específica de recolzament educatiu, per al curs acadèmic 2006-2007.

Per l’Ordre ECI/2118/2006, de 16 de juny, es convoquen beques i ajuts a l’estudi 
de caràcter general, per al curs acadèmic 2006-2007, per a l’alumnat de nivells 
postobligatoris no universitaris.

Per l’Ordre ECI/2684/2006, de 13 de juliol, es convoquen ajuts per al segon cicle 
d’educació infantil, per al curs acadèmic 2006-2007.

Per tot això, de conformitat amb el que estableix l’article 18.3, apartat c), de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,

RESOLC:

Publicar en el DOGC que els llistats complets dels beneficiaris de les beques 
i els ajuts a l’estudi de caràcter general per a l’alumnat de nivells postobligatoris 
no universitaris, dels ajuts per a l’alumnat de segon cicle d’educació infantil i dels 
ajuts per a l’alumnat amb necessitat específica de recolzament educatiu, per al curs 
acadèmic 2006-2007, es troben exposats als taulers d’anuncis dels serveis centrals 
i territorials del Departament d’Educació.

Contra la Resolució de concessió o denegació de les beques i els ajuts, 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, 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, segons el que disposen els articles 116 
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 17 de gener de 2008

ISaBEL DaRDER

Directora general d’Atenció a la Comunitat Educativa

(08.017.042)

*
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DEPARTAMENT
DE CULTURA I MITJANS
DE COMUNICACIÓ

ORDRE
CMC/14/2008, de 15 de gener, per la qual s’aproven els preus de la visita pública 
del Museu d’Art de Girona i dels serveis complementaris que s’hi presten.

L’Ordre CLT/301/2003, de 13 de juny, va aprovar els preus de la visita pública 
i dels serveis complementaris que es presten al Museu d’Art de Girona (DOGC 
núm. 3920, de 8.7.2003).

Atesa la necessitat d’actualitzar les tarifes, d’ampliar la gratuïtat de la visita per 
a nous col·lectius com el personal docent de Catalunya i incrementar els supòsits 
d’aplicació de la tarifa reduïda, així com d’adaptar l’Ordre a la nova oferta d’acti-
vitats del Museu;

Atesa la proposta de la Direcció General del Patrimoni Cultural i vist l’informe 
favorable de la Intervenció Delegada i de l’Assessoria Jurídica del Departament 
d’Economia i Finances;

D’acord amb l’article 23 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya,

ORDENO:

Article 1
Preu de la visita pública

1.1 S’aproven els preus de la visita pública del Museu d’Art de Girona, que 
queden establerts de la manera següent:

Tarifa normal: 2 euros.
Tarifa reduïda: 1,50 euros.
1.2 La tarifa reduïda s’aplica a les persones següents:
a) Pensionistes.
b) Aturats/ades.
c) Nois/Noies entre 17 i 18 anys.
d) Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, en un grau reconegut 

igual o superior al 33 per cent.
e) Membres d’associacions, d’entitats i institucions que hagin establert amb el 

museu un conveni amb finalitat cultural i/o promocional.
f) Titulars del carnet d’estudiant.
g) Titulars del Carnet Jove.
h) Titulars del carnet familiar.
i) Membres d’una família monoparental (la formada per un pare/mare sol/a amb 

infants menors de dotze anys, sempre que aquests convisquin amb aquell/a i en 
depenguin econòmicament i exclusivament).

j) Grups organitzats de més de 20 persones.
1.3 La visita pública al Museu d’Art de Girona és gratuïta per a les persones 

següents:
a) Majors de 65 anys.
b) Menors de 16 anys (16 anys inclosos).
c) Membres de l’International Council of Museums (ICOM).
d) Membres de l’Associació d’Amics del Museu d’Art.
e) Membres d’associacions, d’entitats i d’institucions que hagin establert amb el 

museu un conveni amb finalitat cultural i/o promocional.
f) Grups d’estudiants acompanyats de professorat i estudiants universitaris/àries 

degudament acreditats/des.
g) Personal docent de Catalunya, de qualsevol ensenyament del sistema educatiu 

oficial, degudament acreditat.
1.4 La visita pública al Museu d’Art de Girona és gratuïta per a tot el públic 

els dies següents:
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a) El primer diumenge de cada mes.
b) El dia de la celebració de la Nit dels Museus.
c) El 23 d’abril (Sant Jordi).
d) El 18 de maig (Dia Internacional dels Museus).
e) Els dos diumenges de la setmana Girona, Temps de Flors.
f) El 25 de juliol (Sant Jaume).
g) L’11 de setembre (Diada Nacional).
h) El 29 d’octubre (Sant Narcís).

Article 2
Campanyes de promoció de la visita pública

2.1 El Museu d’Art de Girona pot establir campanyes de promoció de la visita 
pública mitjançant conveni amb associacions, entitats o institucions. Aquestes 
campanyes consisteixen en l’aplicació de la tarifa reduïda o de la visita pública 
gratuïta a les persones membres de les associacions, entitats o institucions, durant 
el termini que s’estableixi, que no pot ser superior a un any.

2.2 Els convenis de les campanyes de promoció han d’establir les condicions 
d’aplicació, i com a mínim, les següents:

a) Determinació del tipus de tarifa que s’aplicarà (reduïda o gratuïta) i especifi-
cació de les persones a les que serà aplicable. Es pot establir un nombre màxim de 
persones beneficiàries, en còmput global de la campanya o mensual.

b) Contraprestació econòmica o d’un altre tipus de l’associació, entitat o insti-
tució.

c) Durada de la campanya.
2.3 En l’estudi econòmic que s’ha d’adjuntar als convenis de les campanyes de 

promoció ha de constar la quantificació dels ingressos que el Museu deixarà d’obtenir 
per l’aplicació de la tarifa reduïda o gratuïta i la quantificació de la contraprestació 
o beneficis que aquest rebrà de l’aplicació de la campanya, que han de ser, almenys, 
equivalents als ingressos que deixarà d’obtenir.

Article 3
Preu de la visita combinada “Gironamuseus”

S’aprova el preu de la visita del Museu d’Art de Girona integrada en la visita 
combinada “Gironamuseus”, que és d’1 euro. Aquest preu s’aplica quan la visita 
al Museu sigui la segona o posterior de les que es realitzin als museus inclosos en 
la visita combinada.

Article 4
Preu de les visites guiades i les activitats

4.1 S’aproven els preus de les visites guiades al Museu d’Art de Girona i els 
preus de les activitats i els tallers que s’hi organitzen que no s’hagin de satisfer a 
empreses concessionàries, que són els següents:

4.1.1 Preu de les visites guiades i activitats per a públic general:
a) Visita de grup amb guia: 120 euros per guia i 1,50 euros per persona (excepte 

que els membres del grup es puguin acollir als supòsits de visita pública gratuïta 
previstos en l’article 1.3).

b) Visites guiades dinamitzades:
Preu normal: 4 euros per persona.
Preu per als membres de l’Associació d’Amics del Museu: 2 euros per persona.
Visita gratuïta per als menors de 16 anys (16 anys inclosos).
c) Visites i activitats familiars:
Preu normal: 2 euros per persona (inclosos els menors d’edat).
Preu per als membres de l’Associació d’Amics del Museu: 1 euro per persona.
4.1.2 Preu de les visites i activitats per a públic escolar:
a) Activitats i tallers en les dependències del Museu:
Grups fins a 20 alumnes: 66 euros per grup.
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Grups de 21 alumnes o més: 3,30 euros per alumne/a.
b) Activitats amb itineraris per la ciutat de Girona:
Grups fins a 20 alumnes: 132 euros per grup.
Grups de 21 alumnes o més: 6,60 euros per alumne/a.
c) Anem a l’escola. Activitats i tallers que el Museu realitza a les escoles: 125 

euros per grup.
4.2 S’aprova el preu per l’ús individual d’audioguia, que és d’1 euro i que s’ha 

d’afegir al preu de la visita pública corresponent.

Article 5
Preu dels cursos i seminaris

S’aproven els preus dels cursos i dels seminaris que organitza el Museu d’Art 
de Girona que no s’hagin de satisfer a empreses concessionàries, que són els se-
güents:

a) Cursos i seminaris:
Preu normal: 6 euros per hora i assistent.
Preu per als membres de l’Associació d’Amics del Museu: 3 euros per hora i 

assistent.
b) Cursos i seminaris que el Museu ofereix a institucions o entitats públiques: 

600 euros per curs.

Article 6
Preu de reproduccions fotogràfiques i per usos de les reproduccions

6.1 S’aprova el preu per reproduccions fotogràfiques, que és de 18 euros, per 
diapositiva o per CD-R.

6.2 S’aprova el preu per l’ús de reproduccions d’imatges del Museu amb finalitats 
lucratives o de difusió, que és de 31 euros.

DISpOSICIÓ DEROgaTòRIa

Es deroga l’Ordre CLT/301/2003, de 13 de juny, per la qual s’aproven els preus 
de la visita pública i dels serveis complementaris que es presten al Museu d’Art 
de Girona.

DISpOSICIÓ fINaL

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de gener de 2008

JOaN MaNUEL TRESSERRaS I gaJU

Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

(08.014.148)
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ORDRE
CMC/15/2008, de 10 de gener, per la qual s’aproven els preus de la visita pública 
del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i dels serveis complementaris 
que s’hi presten.

L’Ordre de 8 de juliol de 1998, per la qual es fixen els preus de la visita pública 
dels museus que gestionen el Departament de Cultura i les seves entitats autònomes 
i dels serveis complementaris que s’hi presten, va establir, entre d’altres, els preus 
de visita i serveis del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Aquesta 
Ordre va ser modificada posteriorment per diverses normes.

Atesa la necessitat d’actualitzar els preus vigents, de preveure la gratuïtat de la 
visita per a nous col·lectius com el personal docent de Catalunya, d’incrementar els 
supòsits d’aplicació de la tarifa reduïda, així com d’establir el preu de nous serveis 
del Museu;

Atesa la proposta del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i de la 
Direcció General del Patrimoni Cultural, i vist l’informe favorable de la Intervenció 
Delegada i de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances;

D’acord amb l’article 23 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya,

ORDENO:

Article únic
1.1 S’aproven els preus de la visita pública del Museu de la Ciència i de la 

Tècnica de Catalunya i dels serveis complementaris que s’hi presten d’acord amb 
el que consta a l’annex d’aquesta Ordre.

1.2 Els imports que resultin de l’aplicació dels percentatges de descompte 
s’arrodoneixen de la manera següent:

a) La xifra de les unitats de cèntim d’euro, si és compresa entre l’1 i el 5, s’ar-
rodoneix al 5.

b) La xifra de les unitats de cèntim d’euro, si és compresa entre el 6 i el 9, s’arro-
doneix al 0 i s’augmenta en una unitat la xifra de les desenes de cèntim d’euro.

DISpOSICIÓ DEROgaTòRIa

Es deroguen els preus del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya previstos 
en les disposicions següents i totes les referències que s’hi fan a aquest Museu:

Ordre de 8 de juliol de 1998, per la qual es fixen els preus de la visita pública dels 
museus que gestionen el Departament i les seves entitats autònomes i dels serveis 
complementaris que s’hi presten.

Ordre de 22 de novembre de 2000, de modificació de l’Ordre de 8 de juliol de 
1998.

Ordre CLT/39/2003, de 23 de gener, per la qual s’estableix la visita pública gra-
tuïta dels monuments i dels museus que gestionen el Departament de Cultura i les 
entitats que en depenen per a les persones majors de 65 anys.

DISpOSICIÓ fINaL

Aquesta Ordre entra en vigor l’1 de juny de 2008, excepte la previsió de gratuïtat 
de la visita del Museu per al personal docent continguda en l’apartat A.6.1.i) de 
l’annex, la qual entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.
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Barcelona, 10 de gener de 2008

JOaN MaNUEL TRESSERRaS I gaJU

Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

aNNEx

A) Visita pública
A.1 Preus generals:
Terrassa: 3,5 euros.
Colònia Sedó: 3 euros.
A.2 Preus reduïts:
Terrassa: 2,5 euros.
Colònia Sedó: 2 euros.
Els preus reduïts s’apliquen a les persones següents:
a) Pensionistes.
b) Nois/noies entre 7 i 18 anys.
c) Titulars del carnet d’estudiant.
d) Titulars del carnet jove o del carnet +25.
e) Titulars del carnet familiar.
f) Membres d’una família monoparental (la formada per un pare/mare sol/a 

amb infants menors de dotze anys, sempre que aquests convisquin amb aquell/a i 
en depenguin econòmicament i exclusivament).

g) Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, en un grau reconegut 
igual o superior al 33%.

h) Membres d’associacions, d’entitats i d’institucions que hagin establert amb el 
Museu un conveni de col·laboració amb finalitat cultural i/o promocional. Aquests 
convenis poden establir preus reduïts diferents als esmentats, però el descompte 
no pot ser superior al 50% del preu general.

i) Membres d’entitats nacionals i internacionals relacionades amb la conservació 
del patrimoni científic, tècnic i industrial català.

j) Visites en grup sempre que s’efectuï amb anterioritat la reserva de dia i hora 
de visita al Museu i que el grup sigui de 20 persones o més.

A.3 Preus especials per a grups escolars:
Els grups escolars gaudeixen d’un descompte del 20% sobre el preu reduït de 

visita pública del Museu.
A.4 Preus especials per a grups turístics:
A.4.1 Les agències de viatges, els operadors turístics i d’altres majoristes que 

realitzin prèviament reserves de grup gaudeixen d’un descompte del 10% sobre el 
preu reduït de visita pública del Museu.

A.4.2 En el cas d’adquisicions de 500 entrades o més s’aplica un descompte 
del 20% sobre el preu reduït de visita pública del Museu. Aquestes entrades s’han 
d’adquirir d’una sola vegada i només poden ser utilitzades durant els sis mesos 
següents a la seva adquisició.

A.5 Preus per a visites fora de l’horari habitual:
El Museu pot autoritzar la realització de visites fora de l’horari habitual d’obertura a 

grups de més de 40 persones. El preu de visita del Museu és de 10 euros/persona.
A.6 Visita gratuïta
A.6.1 La visita pública és gratuïta per a les persones següents:
a) Majors de 65 anys.
b) Menors de 7 anys.
c) Aturats/ades.
d) Membres de l’International Council of Museums (ICOM).
e) Membres d’associacions, d’entitats i d’institucions que hagin establert amb el 

museu un conveni de col·laboració amb finalitat cultural i/o promocional.
f) Membres de l’Associació de Museòlegs de Catalunya.
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g) Membres de les associacions d’amics del Museu de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya i dels museus integrats en el seu sistema territorial.

h) Estudiants universitaris/àries degudament acreditats/ades.
i) Personal docent de Catalunya, de qualsevol ensenyament del sistema educatiu 

oficial, degudament acreditat.
j) Personal de la Generalitat de Catalunya.
k) Membres del Club Súper 3, que han d’estar acompanyats d’una persona adulta.
l) Titulars d’un passi permanent del Museu.
m) Persona acompanyant de grups de més de 20 persones.
n) Totes les persones visitants els dies 23 d’abril, 18 de maig i 11 de setembre; el 

dia de la festa major del municipi corresponent, el primer diumenge de cada mes, 
i un màxim de sis dies a lliure elecció del Museu.

A.6.2 La Direcció del Museu pot lliurar el passi permanent del Museu a les 
persones següents:

a) Persones col·laboradores amb les activitats del Museu.
b) Persones relacionades amb els mitjans de comunicació.
c) Alts càrrecs o personal directiu d’administracions i entitats públiques.
A.6.3 Així mateix, la Direcció del Museu pot permetre la visita gratuïta a per-

sones o grups que ho sol·licitin, en ocasions determinades, de forma excepcional. 
L’exempció del preu s’ha de fonamentar en motius socioeconòmics o per la realització 
d’estudis o treballs d’investigació.

B) Campanyes de promoció de la visita pública
B.1 El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya pot establir campanyes 

de promoció de la visita pública mitjançant conveni amb associacions, mitjans de 
comunicació, entitats o institucions. Aquestes campanyes consisteixen en l’apli-
cació de la tarifa reduïda prevista a l’apartat A.2 o en la visita pública gratuïta a les 
persones membres de les associacions, entitats o institucions durant el termini que 
s’estableixi, que no pot superior a un any.

B.2 Els convenis de les campanyes de promoció han d’establir les condicions 
d’aplicació, i com a mínim, les següents:

a) Determinació del tipus de tarifa que s’aplicarà (reduïda o gratuïta) i especifi-
cació de les persones a les quals serà aplicable. Es pot establir un nombre màxim 
de persones beneficiàries, en còmput global de la campanya o mensual.

b) Contraprestació econòmica o d’un altre tipus de l’associació, entitat o institució.
c) Durada de la campanya.
B.3 En l’estudi econòmic que s’ha d’adjuntar als convenis de les campanyes 

de promoció ha de constar la quantificació dels ingressos que el Museu deixarà 
d’obtenir per l’aplicació de la tarifa reduïda o la gratuïta i la quantificació de la 
contraprestació o beneficis que rebrà el Museu de l’aplicació de la campanya, que 
han de ser, almenys, equivalents als ingressos que deixarà d’obtenir.

C) Serveis complementaris
C.1 Preus de les visites guiades
Els preus de les visites guiades que no s’hagin de satisfer a empreses concessi-

onàries són els següents:
a) Visita convencional:
Preu general: 5 euros/persona.
Grups (mínim 15 persones): 3 euros/persona.
Grups escolars (mínim 15 alumnes): 2 euros/persona.
b) Visita teatralitzada:
Grups (mínim 15 persones): 5,5 euros/persona.
Grups escolars (mínim 15 persones): 3 euros/persona.
Aquests preus s’afegeixen al preu de la visita pública corresponent.
C.2 Preus de cursos, seminaris i tallers per a persones adultes
Els preus dels cursos, seminaris i tallers per a persones adultes que no s’hagin 

de satisfer a empreses concessionàries són els següents:
a) Cursos, seminaris i tallers de divulgació:
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Fins a 10 hores: 3 euros/persona/hora.
De 10 a 20 hores: 2,5 euros/persona/hora.
De més de 20 hores: 2 euros/persona/hora.
b) Cursos, seminaris i tallers científics:
Fins a 10 hores: 7,5 euros/persona/hora.
De 10 a 20 hores: 6 euros/persona/hora.
De més de 20 hores: 5 euros/persona/hora.
C.3 Preus dels tallers escolars
Els preus dels tallers escolars que no s’hagin de satisfer a empreses concessio-

nàries són els següents:
a) Tallers de curta durada (mínim 15 alumnes) : 2 euros/persona/hora.
b) Tallers d’un dia sencer (mínim 15 alumnes) : 6 euros/persona.
c) Tallers que s’organitzen com a complement d’exposicions temporals: 1 euro/

persona/hora.
C.4 Preus de reproduccions fotogràfiques
a) Preu per còpia en blanc i negre
Fins a 18x24: 10 euros.
24x30: 15 euros.
30x40: 20 euros.
50x60: 30 euros.
b) Preu per diapositiva:
24x36 mm: 10 euros.
6x6 cm: 15 euros.
6x9 cm: 20 euros.
c) Preu per còpia en color:
Fins 18x24: 15 euros.
24x30: 20 euros.
30x40: 25 euros.
50x60: 35 euros.
d) Preu per còpia digital:
Segons mida píxels
128x192: 5 euros.
256x384: 8 euros.
512x768: 10 euros.
1024x1536: 12 euros.
2048x3072: 15 euros.
Si les fotografies o reproduccions tenen finalitats lucratives o de difusió, el preu 

es duplica.
C.5 Preus especials per a grups turístics
Les agències de viatges, els operadors turístics i d’altres majoristes que realitzin 

prèviament reserves de grup gaudeixen d’un descompte del 10% sobre els serveis 
complementaris que contractin previstos als apartats C.1 i C.2.

D) Serveis combinats
D.1 Preu de visites combinades
El preu de la visita combinada de la seu central del Museu a Terrassa i de la 

Colònia Sedó és de 4 euros.
També el Museu pot establir entrades combinades amb d’altres museus o mo-

numents quan s’hagi establert un conveni de col·laboració, aplicant un descompte 
màxim del 60% sobre el preu general de visita del Museu.

D.2 Preu de visita pública i serveis combinats
El Museu pot establir entrades combinades entre la visita pública del Museu i 

un o diversos dels serveis complementaris previstos a l’apartat C, tret de les repro-
duccions fotogràfiques, amb un descompte màxim del 40% de la suma dels preus 
corresponents.

(08.010.164)

*
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DEPARTAMENT
DE TREBALL

RESOLUCIÓ
TRE/4060/2007, de 3 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
de l’Acord de revisió salarial per al període 1.5.2006-30.4.2007 del Conveni col·lectiu 
de treball de l’empresa Hotel Melià Barcelona (codi de conveni núm. 0810521).

Vist el text de l’Acord de revisió salarial per al període 1.5.2006-30.4.2007 del 
Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Hotel Melià Barcelona, subscrit pels 
representants de l’empresa i pels dels seus treballadors el dia 17 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; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de 
reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat 
pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de 
Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament 
de Treball, i altres normes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord de revisió salarial per al període 1.5.2006-
30.4.2007 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Hotel Melià Barcelona 
(codi de conveni núm. 0810521) al Registre de convenis dels Serveis Territorials 
del Departament de Treball a Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 3 de desembre de 2007

ELISENDa gIRaL I MaSaNa

Directora dels Serveis Territorials a Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

aCORD
de revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Hotel Melià 
Barcelona per al període 1.5.2006-30.4.2007

Assistents
Per l’empresa: Francisco Crespi Recasens i Pilar Carro Blanco.
Pel Comitè d’Empresa: Tomás Berni García, Joaquín Carrasco Sáez, Carlos Acín 

Domínguez, Javier Acín Domínguez, Juan Nisa Chavero, Javier Uriarte López, Pedro 
Ripoll Fernández, José Manuel de Julián Bonilla i Esteban Becerra Sánchez.

A la ciutat de Barcelona, a les 10 hores del dia 17 de maig de 2006, es reuneixen 
al centre de l’Hotel Melià Barcelona les representacions esmentades i d’acord amb 
el següent ordre del dia:

Punt únic:
Revisió salarial període 1 de maig de 2006 a 30 d’abril de 2007.
Iniciada la sessió es passa a tractar el punt de l’ordre del dia tal i com segueix.
En compliment del Pacte d’empresa de 2004, s’actualitza la revisió salarial per 

al període d’1 de maig de 2006 a 30 d’abril de 2007, en els termes recollits en el 
Pacte esmentat, per la qual cosa el salaris vigents fins al 30 d’abril de 2006 s’han 
d’augmentar en un 4%.

A aquest efecte s’annexa a l’Acta la taula salarial vigent a partir de l’1 de maig 
de 2006.

Sense més assumptes per tractar s’aixeca aquesta reunió a les 11 hores, en 
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el lloc i data més amunt indicats, i s’estén la present Acta que és signada pels 
assistents.

Taules salarials
Salari 2006 = base 2005 + 4%

B: base.
 B
Nivell 1
Cap de personal ..........................1.542,30
Cap d’administració ...................1.542,30
Cap de recepció ..........................1.542,30
Primer conserge ..........................1.542,30
Cap cuina ....................................1.542,30
Primer maître ..............................1.542,30
Governanta .................................1.542,30
Cap ser. tècnics ...........................1.542,30
Primer bàrman ............................1.542,30
Metge ............................................. 621,06

Nivell 2
Segon c. recepció ........................1.368,48
Segon maître ...............................1.368,48
Segon c. cuina .............................1.368,48
Cap de sector ...............................1.368,48
Caixer ..........................................1.368,48
Segon conserge ...........................1.368,48
C. contract. i reserves .................1.368,48
Segon c. serv. tècnic ...................1.368,48
ATS ................................................ 546,75

Nivell 3
Cafeter ......................................... 1.328,63
Cambrer ...................................... 1.328,63
Cuiner ......................................... 1.328,63
Conserge ..................................... 1.328,63
E. economat ................................ 1.328,63
E. llenceria .................................. 1.328,63
E. argenteria ................................ 1.328,63
Cap de partida .............................1.328,63
Of. primera compt. i adm. ..........1.328,63
Reboster ...................................... 1.328,63
Tenidor ctes. client. .....................1.328,63
Ajudant consergeria ....................1.282,67
Conserge nit ................................1.282,67
Facturista ....................................1.282,67
Of. manteniment .........................1.282,67
Recepcionista ..............................1.282,67
Subgovernanta ............................1.282,67
Telefonista primera .....................1.282,67

Nivell 4
Aux. administració ..................... 1.132,20
Ajudant recepció ......................... 1.132,20
Ajudant cambrer ......................... 1.132,20
Cambrera de pisos ...................... 1.132,20
Mosso habitacions ...................... 1.132,20
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B
Telefonista segona ....................... 1.132,20
Ajudant cuina .............................. 1.132,20
Porter accessos............................ 1.132,20
Mosso muntatges ........................ 1.132,20
Mosso equipatges ....................... 1.132,20
Ajudant economat ....................... 1.132,20
Netejador/a .................................. 1.132,20
Rentaplats ................................... 1.132,20
Mosso neteja ............................... 1.132,20
Personal de llenceria ................... 1.132,20
Porter cotxes ............................... 1.132,20
Grum ........................................... 1.132,20
Ajudant cafeter ........................... 1.132,20

Nivell 5 bis
Auxiliar d’hoteleria ....................... 877,75
Plusos
Transport .......................................... 25,81
Manutenció ......................................40,04

 (08.017.058)
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SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
TRE/4062/2007, de 28 de desembre, per la qual s’aproven les instruccions per a la 
presentació de la justificació de costos i la liquidació econòmica de les subvencions 
dels contractes programa sectorials per a la formació de treballadors/ores ocu-
pats/ades, d’acord amb l’article 18 de la Resolució TRI/3407/2006, de 20 d’octubre, 
per la qual se n’aprova la convocatòria, en aplicació de l’Ordre TRI/376/2004, de 
25 d’octubre.

Atès que l’article 18 de la Resolució TRI/3407/2006, de 20 d’octubre (DOGC 
núm. 4751, de 31.10.2006), per la qual s’aprova la convocatòria de 2006 per a la 
concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació con-
tínua sectorials adreçats a la formació de treballadors/ores ocupats/ades, mitjançant 
la subscripció de contractes programa que promou el Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya, en aplicació de l’Ordre TRI/376/2004, de 25 d’octubre, 
per la qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir les subvencions 
destinades als contractes programa per a la formació de treballadors/ores que 
promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 4249, 
de 28.10.2004), preveu que les instruccions de justificació de costos i liquidació 
econòmica de les subvencions convocades seran aprovades mitjançant resolució 
del director del Servei d’Ocupació de Catalunya i publicades a la pàgina d’Internet 
del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya;

En ús de les facultats que em són conferides,

RESOLC:

Article únic
Aprovar les instruccions per a la presentació de la justificació de costos i la 

liquidació econòmica de les subvencions dels contractes programa sectorials per 
a la formació de treballadors/ores ocupats/ades, d’acord amb l’article 18 de la Re-
solució TRI/3407/2006, de 20 d’octubre, per la qual se n’aprova la convocatòria, 
en aplicació de l’Ordre TRI/376/2004, de 25 d’octubre, i que s’adjunten a l’annex 
d’aquesta Resolució.

Barcelona, 28 de desembre de 2007

JOaN JOSEp BERBEL SáNChEz

Director

aNNEx

Instruccions per a la presentació de la justificació de subvencions dels contractes 
programa sectorials 2006

I. Introducció
La publicació del Reial decret 1046/2003, d’1 d’agost, pel qual es regula el subsis-

tema de Formació Professional Contínua, marca l’inici d’un nou sistema de gestió 
de la formació contínua. Es pretén facilitar a les empreses el desenvolupament de 
programes de formació per als seus treballadors mitjançant un procés àgil, flexible 
i senzill, que els permeti planificar i desenvolupar la formació que necessitin sense 
haver d’ajustar-se a les convocatòries anuals. Per una altra part, es pretén incidir en els 
principals dèficits i mancances formatives dels treballadors en activitats professionals 
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de caràcter sectorial i intersectorial, així com en les necessitats més específiques de 
les empreses i entitats d’economia social o dels treballadors autònoms.

L’Ordre ministerial TAS/2783/2004, de 30 de juliol, en desplegament de l’es-
mentat Reial decret, estableix les bases per a la concessió de subvencions públiques 
mitjançant contractes programa per a la formació de treballadors.

A Catalunya, l’Ordre TRI/376/2004, de 25 d’octubre, per la qual s’estableixen 
les bases reguladores que han de regir les subvencions destinades als contractes 
programa per a la formació de treballadors/ores que promou el Consorci per a la 
Formació Contínua de Catalunya, disposa que per procedir a la liquidació final 
de la subvenció, el beneficiari ha d’emplenar i remetre a l’òrgan que determinin 
les convocatòries, d’acord amb les instruccions que es facilitin a aquest efecte, els 
impresos normalitzats següents:

a) La certificació de finalització del pla, amb especificació de cada acció formativa 
realitzada de la qual se n’hagi comunicat l’inici en el moment oportú.

b) La documentació justificativa que acrediti com a mínim els costos relatius a 
les accions formatives subvencionades.

c) Justificant d’haver ingressat l’import corresponent a la diferència entre la 
quantitat justificada i la rebuda en concepte de bestreta, si s’escau.

Per això, en aquestes instruccions, d’una banda, s’incorporen els models 
normalitzats de certificació de finalització del pla i dels costos incorreguts 
i, per una altra, es faciliten uns criteris que pretenen orientar en relació amb 
l’acreditació dels cursos realitzats i les despeses de les accions de formació 
objecte de subvenció.

II. Marc normatiu

1. Marc normatiu.
1.1 La normativa en la qual s’emmarquen les presents instruccions és la se-

güent:
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 

18.11.2003).
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791, de 31.12.2002).
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 (BOE núm. 176, de 
25.7.2006).

Reial decret 1046/2003, d’1 d’agost, pel qual es regula el subsistema de formació 
professional contínua (BOE núm. 219, de 12.9.2003).

Ordre TAS/2783/2004, de 30 de juliol, per la qual s’estableixen les bases regu-
ladores per a la concessió de les subvencions mitjançant contractes programa per 
a la formació de treballadors.

Ordre TRI/376/2004, de 25 d’octubre, del conseller de Treball i Indústria, per la 
qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir les subvencions destinades 
als contractes programa per a la formació de treballadors/ores que promou el Consorci 
per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 4249, de 28.10.2004), modi-
ficada per l’Ordre TRI/254/2005, de 25 de maig (DOGC núm. 4403, de 10.6.2005), 
i per l’Ordre TRI/367/2005, de 22 d’agost (DOGC núm. 4456, de 26.8.2005).

Resolució TRI/3407/2006, de 20 d’octubre (DOGC núm. 4751, de 31.10.2006), per 
la qual s’aprova la convocatòria de 2006 per a la concessió de subvencions públiques 
per al finançament de plans de formació contínua sectorials adreçats a la formació 
de treballadors/ores ocupats/ades, mitjançant la subscripció de contractes programa 
que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Resolució TRE/3510/2007, de 5 de novembre (DOGC núm. 5014, de 22.11.2007), 
per la qual s’amplia el termini d’execució dels contractes programa sectorials 
per a la formació de treballadors ocupats que preveu l’article 5 de la Resolució 
TRI/3407/2006, de 20 d’octubre.
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1.2 Sens perjudici de l’anterior, és convenient ressaltar la necessitat de complir les 
normes pertinents de la Unió Europea tant en publicitat com en matèria de despeses 
subvencionables, així com tenir en compte diverses consideracions respecte a la 
justificació de determinats costos, establertes pel Reglament (CE) núm. 1685/2000 
(modificat pel Reglament (CE) núm. 448/2004).

III. Aspectes generals

2. Aspectes generals.
Dins de les novetats que afecten els processos de gestió dels contractes programa 

respecte al sistema definit en el III Acord Nacional de Formació Contínua, desta-
quen els següents aspectes a tenir en compte a la presentació de la documentació 
de liquidació:

a) Termini d’execució dels contractes programa.
b) Definició d’entitat beneficiària.
c) Execució per part de totes les entitats beneficiàries compromeses.
d) Rendiments financers.

3. Termini d’execució dels contractes programa.
Els contractes programa, d’acord amb el que estableix l’article 3 de l’Ordre 

TRI/376/2004, de 25 d’octubre, podran tenir una durada anual o plurianual de fins 
a un màxim de dos anys.

4. Definició d’entitat beneficiària.
4.1 L’article 26.3 de l’Ordre TRI/376/2004, de 25 d’octubre, disposa que és el 

beneficiari qui ha d’emplenar i remetre els impresos normalitzats, d’acord amb les 
instruccions que s’estableixin a aquest efecte, per procedir a la liquidació final de 
la subvenció.

4.2 D’acord amb l’article 30.6 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, la presentació de la documentació l’ha de realitzar l’entitat benefi-
ciària sol·licitant, i els documents que afecten tot el pla han d’estar signats pel seu 
representant legal acreditat.

4.3 L’Ordre TRI/376/2004, de 25 d’octubre, estableix com a entitat beneficiària 
el titular directe de la subvenció i les entitats associades i les agrupades, d’acord 
amb les definicions següents:

a) Entitat associada: és una entitat de les reconegudes com a beneficiàries d’una 
subvenció per l’article 11.2 de la Llei general de subvencions. L’esmentat precepte 
exigeix a aquestes entitats, perquè puguin arribar a convertir-se en beneficiàries 
d’una subvenció, que siguin membres associats del beneficiari i que es comprome-
tin a executar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la 
subvenció; l’esmentat compromís ha d’estar recollit en la resolució de concessió.

b) Entitat agrupada: és una entitat de les reconegudes com a beneficiàries d’una 
subvenció per l’article 11.3 de la Llei general de subvencions. En aquest cas, cada 
entitat agrupada s’uneix a altres per constituir el que la Llei denomina una agrupa-
ció. A aquesta agrupació, malgrat que no té personalitat jurídica, la Llei li reconeix 
l’estatus de beneficiari d’una subvenció. Les entitats agrupades han d’estar recollides 
en la Resolució de concessió.

4.4 De conformitat amb els punts anteriors, en els impresos de certificació i 
de justificació de costos s’han d’identificar cadascuna de les entitats beneficiàries 
que assumeixen cadascun dels costos.

5. Execució per part de totes les entitats beneficiàries compromeses.
5.1 Tal com s’ha indicat en l’apartat anterior, els articles 11.2 i 11.3 de la Llei 

general de subvencions estableixen que també tindran la condició de beneficiari 
els membres associats/agrupats del beneficiari que es comprometin a executar la 
totalitat o part de les activitats que fonamenten la subvenció, entenent com a tals 
qualsevol activitat necessària per al desenvolupament del pla amb els límits esta-
blerts en la normativa vigent.
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5.2 El compromís assumit per cada entitat associada/agrupada ha de constar 
expressament en la resolució de concessió.

5.3 L’import del compromís assumit per cadascuna de les entitats associades/
agrupades suposa el límit de costos finançables a justificar, per a cada una d’elles, 
com a resultat de la realització de l’activitat finançada.

6. Rendiments financers.
6.1 D’acord amb l’article 19.5 de la Llei general de subvencions, els rendiments 

financers que es generin pels fons lliurats als beneficiaris incrementaran l’import 
de la subvenció concedida i s’han d’aplicar a l’activitat subvencionada.

6.2 En el “Certificat resum de costos” (imprès CC) es recull, d’una banda, 
l’import dels rendiments financers nets generats per la subvenció i, per una altra, si 
l’esmentat import s’ha aplicat a l’activitat formativa. En cas contrari, els rendiments 
financers s’han de reintegrar.

6.3 Els beneficiaris podran incrementar en certificació el nombre de participants 
de les accions aprovades en la reformulació amb els esmentats rendiments.

IV. Liquidació final

7. Termini d’execució dels contractes programa.
D’acord amb l’article únic de la Resolució TRE/3510/2007, de 5 de novembre 

(DOGC núm. 5014, de 22.11.2007), que amplia el termini establert en l’article 5 de 
la Resolució TRI/3407/2006, de 20 d’octubre, els plans de formació incorporats als 
contractes programa es podran executar entre el 30 de setembre de 2006 i el 31 de 
març de 2008, sempre que s’hagin iniciat abans del 31 de desembre de 2007.

8. Documentació que cal presentar.
8.1 Conforme al que estableix l’Ordre TRI/376/2004, de 25 d’octubre, per procedir 

a la liquidació final de la subvenció, el beneficiari ha d’emplenar i remetre en els im-
presos normalitzats i conforme a les instruccions que s’estableixin a aquest efecte:

a) La certificació de finalització del pla, amb especificació de cada acció formativa 
realitzada de la qual se n’hagués comunicat l’inici en el moment oportú.

b) La documentació justificativa que acrediti com a mínim els costos relatius a 
les accions formatives subvencionades.

c) Justificació d’haver ingressat l’import corresponent a la diferència entre la 
quantitat justificada i la rebuda en concepte de bestreta, si s’escau, així com els 
rendiments financers no aplicats.

8.2 La documentació que s’ha de presentar, en el termini de dos mesos després 
de la finalització del pla, és la següent:

a) Documentació acreditativa de la realització de les accions formatives objecte 
del contracte programa en les condicions i termes que s’haguessin aprovat. Les dades 
dels grups i els participants formats s’han de recollir en els impresos següents:

Certificació de finalització de contracte programa (imprès DS20).
Comunicació d’acció formativa finalitzada (imprès DS15).
b) Documentació acreditativa dels costos incorreguts. El beneficiari ha d’aportar 

la documentació justificativa que acrediti els costos relatius a les accions formatives 
subvencionades objecte del contracte programa. Les dades dels costos incorreguts 
s’han de recollir en els impresos següents:

Certificat resum de costos (imprès CC).
Justificació dels costos directes (impresos GPD, GDD, GAD, FD).
Justificació dels costos associats (impresos GPA, GDA, GAA, FA).
Declaració d’altres costos associats (imprès DM20).
Certificat de percepció d’altres ajudes (imprès DM2).
8.3 Els models d’impresos de certificació i justificació de costos estan publicats 

a la pàgina web del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (www.
gencat.cat) i a la pàgina web del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 
(www.conforcat.cat).
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9. Termini per presentar la documentació.
La documentació s’ha de presentar en el termini màxim de dos mesos després de la 

finalització del pla de formació. Per tant, cada contracte programa disposa d’un termini 
per a la presentació de la documentació, en funció de la seva data de finalització.

10. Suport material per presentar la documentació.
10.1 Els impresos de certificació i justificació s’han de presentar mitjançant l’eina 

informàtica de certificació i justificació de costos del Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya.

10.2 S’han de presentar també en suport paper aquells impresos que requereixen 
signatura original, així com els documents de justificació de costos.

11. Entitat responsable de presentar la documentació.
11.1 La presentació de la documentació, d’acord amb el que estableix la Llei 

general de subvencions, l’ha de realitzar l’entitat sol·licitant.
11.2 El certificat de finalització de l’acció formativa (imprès DS20) i el certificat 

de costos (imprès CC) han d’estar signats pel seu representant legal acreditat.
12. Gestió de la documentació presentada.
Un cop revisada la documentació aportada per l’interessat, així com la informació 

obtinguda en les actuacions de seguiment i control, si s’escau, l’òrgan competent 
posarà en coneixement dels beneficiaris les insuficiències observades perquè en el 
termini de 20 dies siguin esmenades.

Examinada la documentació aportada per esmenar les esmentades insuficiències, 
o transcorregut el termini sense que s’haguessin presentat, l’òrgan concedent dictarà 
l’acord d’iniciació del procediment de reintegrament, de conformitat amb el que es-
tableix l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

13. Incompliment de la taxa mínima de participació de la dona.
13.1 L’incompliment de la taxa mínima de participació de la dona en el conjunt de 

cada pla formatiu, d’acord amb el que disposa l’article 10.2 de l’Ordre TRI/376/2004, 
suposarà la minoració de l’import justificat per a la totalitat del pla en la proporció 
que s’indica en el gràfic següent.

Tram de taxa  Minoració a aplicar sobre 
d’incompliment (1) import a liquidar (4)
D’1% a 2,5%(2)(3) 1%
De 2,51 a 5%(2) 2%
De 5,01% a 7,5% 4%
De 7,51% a 10% 7%
De 10,01% a 15% 10%
De 15,10% a 20% 15%
De 20,01% a 30% 25%
De 30,01% a 45% 40%
Més de 45% 50%

(1) La taxa d’incompliment s’obté per diferència entre la taxa de participació 
exigida i la taxa de participació de dones obtinguda en la Certificació del pla.

(2) Aquests trams no són d’aplicació a sectors amb una taxa d’ocupació igual o 
inferior al 10 %.

(3) Aquest tram no és d’aplicació als sectors amb una taxa d’ocupació igual o 
inferior al 15 %.

(4) Dins de cada tram de la taxa d’incompliment, la minoració es realitzarà de 
forma proporcional al percentatge d’incompliment que es tracti.

13.2 El càlcul dels percentatges descrits es realitzarà prenent com a referència 
la taxa més baixa d’ocupació anual de la dona en el període d’execució del contracte 
programa.
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14. Cofinançament del Fons Social Europeu.
En el desplegament del contracte programa s’ha de mantenir el col·lectiu de 

participants cofinançats que justifica la subvenció cofinançada pel FSE que consta 
en la Resolució de concessió.

V. Certificació

15. Certificació.
15.1 De conformitat amb el que estableix l’Ordre TRI/376/2004, la liquidació 

econòmica de les subvencions concedides s’ha de realitzar en funció dels participants 
que han finalitzat la formació i les hores lectives efectivament realitzades, d’acord 
amb els costos finançables per participant i hora de formació.

15.2 Les dades relatives als grups i participants de les accions formatives re-
alitzades amb càrrec a la subvenció atorgada s’han de recollir en els impresos de 
certificació (DS20 i DS15).

16. Certificació de la finalització del pla. Impresos DS20 i DS15.
16.1 Estableix l’Ordre TRI/376/2004 que per procedir a la liquidació final de la 

subvenció el beneficiari ha d’emplenar i remetre en l’imprès normalitzat i conforme 
a les instruccions que s’estableixin a aquest efecte la certificació de finalització del 
pla, amb especificació de cada acció formativa realitzada de la qual se n’hagués 
comunicat l’inici en el moment oportú.

16.2 L’imprès que recull la “Certificació de finalització” del contracte programa 
és el DS20.

16.3 L’imprès que recull la “Comunicació d’acció formativa finalitzada” és el 
DS15, i conté la informació relativa a:

a) Les accions formatives realitzades.
b) Els participants d’aquestes.

17. Imprès DS20: certificació de finalització.
Les instruccions per emplenar l’imprès DS20 són les següents:
a) Capçalera:
Identificació de l’entitat sol·licitant: s’ha de consignar el nom amb el qual es va 

registrar la sol·licitud i el número de CIF.
Número de contracte programa: s’ha d’indicar el número de contracte programa 

assignat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en presentar la sol-
licitud per a la convocatòria 2006 (CS2006XXXX).

S’ha de consignar el nom, els cognoms i el NIF del representant legal.
La certificació del pla s’ha de formalitzar amb la data, la signatura original del 

representant legal acreditat i el segell de l’entitat sol·licitant. En el cas que es com-
plimenti més d’un full, cadascun d’ells ha d’estar signat pel representant legal.

b) Resum de les accions formatives realitzades amb càrrec a la subvenció:
S’han d’enumerar les accions formatives realitzades, mantenint el número i 

denominació d’aprovació del pla.
El nombre de grups ha de coincidir amb el nombre d’impresos DS15 enviats per 

a l’esmentada acció formativa.

18. Imprès DS15: comunicació d’acció formativa finalitzada.
S’ha d’omplir un DS15 per a cada grup d’una acció formativa. Les instruccions 

per emplenar el DS15 són les següents:
a) Capçalera:
Número de contracte programa: s’ha d’indicar el número de contracte programa 

assignat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en presentar la sol-
licitud per a la convocatòria 2006 (CS2006XXXX).

Identificació de l’entitat sol·licitant: s’ha de consignar el nom i número de CIF 
de l’entitat sol·licitant.

Identificació de l’entitat beneficiària: s’ha de consignar el nom i número de CIF 
de l’entitat sol·licitant/associada/agrupada que assumeix l’execució del curs, d’acord 
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amb la definició que es realitza en el punt 3, de l’apartat III. Aspectes generals, 
d’aquestes instruccions.

Acció formativa número/denominació: s’ha de consignar el número i la denomi-
nació de l’acció formativa, mantenint les assignades en la signatura del contracte 
programa, que ha de coincidir amb els indicats en la comunicació d’inici (S-10) i 
en el llistat de participants (S-20).

Grup número: s’ha de consignar el número de grup que ha de coincidir amb el 
número de grup assignat en la comunicació d’inici (S-10) i en el llistat de participants 
(S-20). No pot duplicar-se dins d’una mateixa acció formativa.

b) Dades del grup:
S’han d’emplenar obligatòriament els camps següents:
Responsable de la formació impartida: s’ha de consignar el nom i cognoms del 

responsable, i un número de telèfon de contacte.
Formador/tutor: s’ha d’identificar amb el nom i cognoms, i el NIF.
Data inici/data finalització: s’han d’emplenar els apartats del dia, mes i any amb 

el format següent: dd-mm-aaaa. Les esmentades dates han de coincidir amb les 
comunicades en el document de “Comunicació d’inici d’accions” (S10).

Participants totals: s’ha de reflectir el nombre total de participants que constin 
en el grup (hagin o no finalitzat), i que han de coincidir amb els comunicats en el 
document S-20, Llistat inicial d’assistents.

Modalitat d’impartició: s’ha de marcar a la casella corresponent la modalitat 
amb la qual s’ha impartit la formació del grup. No es pot marcar més d’una casella 
a la vegada.

Durada de l’acció formativa: s’han de consignar les hores totals de durada amb 
les quals s’ha impartit el grup, desglossades segons la modalitat:

Modalitat presencial: s’han de reflectir les hores teòriques i les pràctiques.
Modalitat a distància: s’han reflectir les hores de tutories presencials i/o les hores 

de tutories a distància.
Modalitat teleformació: s’han de reflectir les hores impartides mitjançant sistema 

de teleformació.
Modalitat mixta: s’han de reflectir les hores de les jornades presencials o telefor-

mació i les hores de tutories presencials o de tutories a distància.
Lloc de desenvolupament i horari de la formació: s’ha de consignar la raó social 

i/o nom comercial del lloc en el qual s’han impartit les hores de formació. A més, 
s’ha de consignar l’adreça actualitzada i completa, localitat, comarca i codi postal. 
Aquestes dades només són obligatòries per a aquells grups impartits amb anterioritat 
a l’exigència de remetre el document de “Comunicació d’inici d’accions” (S10).

Igualment, s’ha de consignar l’hora d’inici i la de finalització del grup, distingint 
sessió de matí (de 00.01 a 15.00) o tarda (de 15.01 a 00.00). Aquestes dades només 
són obligatòries per a aquells grups impartits amb anterioritat a l’exigència de 
remetre el document de “Comunicació d’inici d’accions” (S10).

En el cas que la formació s’hagi realitzat en diferent horari, depenent del dia de la 
setmana, s’ha d’indicar en el DS15 l’esmentada circumstància en l’apartat habilitat 
a aquest efecte, i s’ha d’adjuntar un annex al grup que detalli l’horari d’impartició, 
així com els dies de la setmana en els quals es desenvolupa.

S’ha d’especificar el lloc, horari i dies d’impartició depenent de la modalitat de 
la formació:

Jornades presencials: per a aquells grups de modalitat presencial o mixta.
Tutories presencials: per a aquells grups de modalitat a distància o mixta.
Tutories a distància: per a aquells grups de modalitat a distància o mixta.
Teleformació: per a aquells grups de modalitat teleformació o mixta.
c) Centre d’impartició:
La disposició addicional cinquena de l’Ordre TRI/376/2004, de 25 d’octubre, 

disposa que les accions formatives seran executades per centres col·laboradors 
degudament homologats pel Servei d’Ocupació de Catalunya. També podran 
participar en l’execució de les accions entitats, institucions o empreses que, els 



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.20086656

Disposicions

tres últims anys, hagin col·laborat en el desenvolupament d’accions formatives 
previstes en els contractes programa adreçades a treballadors/ores ocupats/ades, 
mitjançant subcontractació amb les entitats beneficiàries d’aquestes subvenci-
ons, inclosa la cessió d’instal·lacions per desenvolupar les esmentades accions 
formatives.

Per tal de certificar el compliment d’aquesta obligació, si escau, s’ha d’emplenar 
la casella que correspongui (SÍ o NO).

d) Dades dels participants iniciats:
Cognoms i nom: s’han de consignar els dos primers cognoms de cadascun dels 

participants i el nom complet, tal com figura en els documents oficials, evitant les 
abreviatures.

NIF treballador: s’ha de consignar el número del Document Nacional d’Identitat 
i la lletra del NIF. En el cas de treballadors estrangers es consignarà el NIE.

Discapacitat/ada: s’entén com a tal tota persona amb discapacitats greus producte 
de danys físics, mentals o psicològics i que, no obstant això, estigui en condicions 
d’introduir-se en el mercat laboral. El participant ha d’estar en disposició d’acreditar 
l’esmentada situació conforme s’estableix en la normativa a l’efecte (Reial decret 
1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i 
qualificació del grau de discapacitat). S’ha de consignar amb una S per Sí.

Col·lectiu: s’ha de consignar una de les sigles següents:
RG: règim general.
FD: fixos discontinus en períodes de no ocupació.
RE: regulació d’ocupació en períodes de no ocupació.
AGP: règim especial agrari pel seu compte.
AGA: règim especial agrari per compte d’altri.
AU: règim especial autònoms.
AP: administració pública.
EH: treballador de la llar.
DF: treballadors que accedeixen a la desocupació durant el període formatiu.
RLE: treballadors amb relacions laborals de caràcter especial que es recullen en 

l’article 2 de l’Estatut dels treballadors.
CESS: treballadors amb conveni especial amb la Seguretat Social.
FDI: treballadors a temps parcial de caràcter indefinit (amb treballs discontinus) 

en els seus períodes de no ocupació.
STCO: socis treballadors de cooperatives.
TM: treballadors inclosos en el Règim especial del mar.
En els contractes programes dirigits a autònoms només es poden incloure treba-

lladors amb l’esmentat règim de cotització.
Empresa i CIF/NIF de l’empresa: s’ha de detallar el nom i el CIF o NIF de l’em-

presa a la qual pertany el participant en el moment de l’inici de la formació.
Pime: s’entén per petites i mitjanes empreses (PIMES), les empreses amb plantilla 

que no superi els 250 treballadors, calculat de conformitat amb els articles 5 i 6 de 
l’annex de la Recomanació de la Comissió 2003/361/CE, de 6 de maig (DOCE L 
124, de 20.5.2003), i referits al darrer exercici tancat. Aquesta condició s’ha d’indicar 
en l’annex I de la sol·licitud per participació.

S’ha de consignar P quan sigui Pime i NP quan no compleix la condició de Pime. 
En el cas de no emplenar l’esmentat apartat, es tractarà com a No Pime als efectes 
del càlcul de cofinançament pel Fons Social Europeu.

Localitat i codi postal del centre de treball: s’ha d’indicar la localitat i el codi 
postal del centre en el qual el treballador presta els seus serveis.

Edat del treballador: s’ha d’emplenar l’edat que consta a l’annex I (sol·licitud de 
participació).

Sexe: s’ha d’emplenar el sexe que consta a l’annex I (sol·licitud de participació), 
elegint una de les opcions següents: H per a home o D per a dona.

Categoria: s’ha d’emplenar la categoria professional que consta a l’annex I (sol-
licitud de participació), amb les correspondències següents:
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DI: directius.
MI: comandaments intermedis.
TE: tècnics.
TC: treballadors qualificats.
NC: treballadors no qualificats.
Àrea funcional: s’ha d’emplenar l’àrea funcional indicada a l’annex I (sol·licitud 

de participació), amb les correspondències següents:
DI: direcció.
AD: administració.
CO: comercial.
MN: manteniment.
PR: producció.
F/A: la formalització d’aquest camp és imprescindible per al càlcul del percentatge 

d’abandonaments permès. S’ha d’emplenar amb les correspondències següents:
F: participants que han finalitzat l’acció formativa, és a dir, han realitzat, almenys, 

el 75% de la durada aprovada.
A: participants que han iniciat l’acció formativa i no l’han finalitzada, per tant, 

han realitzat menys del 75% de la durada aprovada.
En les accions presencials es considera que un participant ha finalitzat la forma-

ció quan ha assistit, almenys, al 75 per cent de la durada de l’acció formativa. Així 
mateix, a les accions formatives que siguin de formació a distància o teleformació, 
es considera que han finalitzat l’acció aquells participants que han realitzat almenys 
el 75 per cent dels controls periòdics de seguiment del seu aprenentatge al llarg 
d’aquesta.

En el cas d’accions de modalitat mixta per al còmput de l’esmentat percentatge es 
tindrà en compte el total d’hores aprovades. Per exemple: “Curs de 50 hores totals 
(38 hores a distància i 12 presencials) en les quals un alumne no assisteix a les hores 
presencials i sí que realitza l’enviament de la totalitat dels controls d’aprenentatge de 
la part a distància. Aquest alumne assisteix al 75% de la formació (38/50*100)”.

Dades particulars de l’alumne: s’han d’emplenar les dades de domicili, localitat, 
comarca, província, codi postal i telèfon recollits a l’annex I (sol·licitud de participa-
ció), bé de les dades personals del participant, bé del centre de treball. Sens perjudici 
de l’anterior, a efectes de seguiment, control i avaluació, el Servei d’Ocupació de 
Catalunya podrà sol·licitar les dades personals dels participants.

Només es comptabilitzaran a efectes de certificació:
a) Els participants amb totes les dades emplenades.
b) Els participants inclosos en la relació de participants als quals es refereix 

l’article 16.2 de la Resolució TRI/3407/2006 (document S20).
VI. Justificació de costos

19. Justificació de costos.
19.1 L’article 25.1 i l’annex I de l’Ordre TRI/376/2004, de 25 d’octubre, esta-

bleixen l’obligació del beneficiari de justificar els costos en què hagi incorregut en 
l’execució de les accions formatives objecte del contracte programa, indicant que 
l’esmentada justificació s’ha de realitzar per acció formativa.

19.2 Atès l’àmbit territorial dels contractes programa i l’existència de més 
d’una entitat beneficiària, per facilitar la formalització i remissió dels impresos i 
els suports justificatius així com les tasques de control i revisió de la documentació 
per part del beneficiari i del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, 
els impresos de justificació de costos s’han desglossat per grup formatiu, i no és 
obligatòria la presentació dels impresos amb l’esmentat desglossament, i és suficient 
la justificació per acció formativa.

19.3 L’esmentada Ordre TRI/376/2004 delimita els criteris d’imputació de 
costos finançables (directes i associats), establint la necessitat que tots els costos es 
justifiquin mitjançant factures o qualsevol altre document probatori vàlid en dret, 
que correspongui amb despeses efectivament realitzades, i expressades sempre 
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amb el detall suficient per acreditar la correcta aplicació dels fons, d’acord amb 
aquestes instruccions.

19.4 El Reglament CE núm. 438/2001 de la Comissió, de 2 de març de 2001, 
disposa l’adopció de procediments per verificar la realitat de la prestació dels béns 
i serveis cofinançats i de les despeses declarades. En aquest sentit, l’esmentat 
Reglament, en el seu article 9, precisa que les despeses han d’estar efectivament 
realitzades dins del període subvencionable establert i justificades mitjançant 
factures pagades.

19.5 Ateses les característiques dels costos suportats per a la preparació, 
organització, seguiment i tancament dels plans de formació, treballs que han de 
realitzar-se en gran part prèviament a la presentació del pla, i amb posterioritat a la 
finalització de les accions formatives, s’admetrà la seva justificació des del 30 de 
setembre de 2006 fins a la finalització del termini indicat per a la presentació de la 
documentació d’acreditació de la realització i justificació dels costos del Pla, dos 
mesos després de la finalització del pla de formació, termini que d’acord amb la 
Resolució TRE/3510/2007, de 5 de novembre, s’amplia fins al 31 de març de 2008, 
sempre que les accions s’hagin iniciat abans del 31 de desembre de 2007.

20. Costos finançables.
20.1 Els costos finançables són els que estableix l’annex I de l’Ordre TRI/376/2004, 

de 25 d’octubre, tenint en compte el que disposa l’article 31 de la Llei general de 
subvencions i la normativa comunitària.

20.2 Els costos finançables s’han desglossat en costos directes i costos asso-
ciats.

21. Costos directes de l’activitat formativa.
El costos directes de l’activitat formativa són:
a) Retribucions dels formadors interns i externs imputables en relació amb les 

activitats de preparació, impartició, tutoria i avaluació de les accions formatives.
b) Despeses d’amortització d’equips didàctics i plataformes tecnològiques.
c) Despeses de mitjans didàctics i/o adquisició de materials didàctics, així com 

les despeses en béns consumibles utilitzats en la realització de les accions formatives 
del pla, incloent el material de protecció i seguretat.

d) Despeses de lloguer, arrendament financer, exclosos els seus interessos, o 
amortització de les aules, tallers i altres superfícies utilitzades en el desenvolupa-
ment del pla de formació.

e) Assegurança d’accidents dels participants.
f) Despeses de transport, manutenció i allotjament per als participants en plans 

que es realitzin en el territori català.

22. Costos associats de l’activitat formativa.
22.1 Costos associats de l’activitat formativa són:
a) Costos de personal de suport, tant intern com extern i tots els necessaris per 

a la gestió i execució del pla.
b) Despeses de publicitat per a l’organització i difusió del pla de formació.
c) Altres costos: llum, aigua, calefacció, missatgeria, correu, neteja, vigilància i 

altres costos, no especificats anteriorment, associats a l’execució del pla.
22.2 La suma de les despeses associades del pla no podrà superar el 25 per cent 

de les despeses directes d’aquest.

23. Suports justificatius.
23.1 Els costos en què el beneficiari hagi incorregut en l’execució de les accions 

formatives objecte del contracte programa s’han de justificar mitjançant factures 
i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic 
mercantil o amb eficàcia administrativa.

23.2 L’acreditació de les despeses també podrà efectuar-se mitjançant factures 
electròniques, sempre que compleixin els requisits exigits per a la seva acceptació 
en l’àmbit tributari.
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23.3 El beneficiari de la subvenció està obligat a conservar els justificants de 
la realització de l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció, així com 
de l’aplicació dels fons rebuts. D’acord amb el que disposa l’article 25.4 de l’Ordre 
TRI/376/2004, de 25 d’octubre, el termini de conservació és de 4 anys i es computarà 
a partir del moment en què finalitzi el període establert per presentar l’esmentada 
justificació per part del beneficiari.

23.4 En les accions cofinançades amb fons comunitaris, la documentació a la 
qual es refereix l’apartat anterior ha d’estar a disposició dels òrgans administratius 
i de control almenys fins al 31 de desembre de 2014, en aplicació del que estableix 
l’article 38, apartat 6, del Reglament (CE) 1260, de 21 de juny de 1999.

24. Compulses i estampillament.
24.1 D’acord amb l’article 25.2 de l’Ordre TRI/376/2004, de 25 d’octubre, els 

costos s’han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori, en 
original o fotocòpia compulsada amb l’estampillament previ de l’original, amb el 
detall suficient per acreditar la correcta aplicació dels fons.

24.2 El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya té habilitat un ser-
vei de validació de còpies a fi que els sol·licitants puguin adreçar-se en qualsevol 
moment, durant tot el termini establert per a la justificació de costos, amb els do-
cuments justificatius a aportar. El procediment de validació de còpies i els horaris 
d’atenció al públic es poden consultar a la pàgina web del Departament de Treball 
de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat) i a la pàgina web del Consorci per 
a la Formació Contínua de Catalunya (www.conforcat.cat).

24.3 Els costos corresponents a les compulses fetes per procediments admi-
nistratius i notarials són admissibles com a costos associats.

24.4 El model d’estampillament que cal utilitzar ha d’incloure la informació següent: 
“Es justifica, amb càrrec a la subvenció atorgada en el marc de Formació Contínua 
(contractes programa) per a l’expedient CS2006XXXX, l’import de ... euros.”

25. Acreditació del pagament.
25.1 L’article 31.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenci-

ons, estableix que, llevat que hi hagi una disposició expressa en contra a les bases 
reguladores de les subvencions, es considera despesa efectuada la que hagi estat 
efectivament pagada anteriorment a l’acabament del període de justificació deter-
minat per la normativa reguladora de la subvenció.

25.2 Per tal d’acreditar el pagament, el beneficiari ha d’aportar els justificants 
de pagaments de les despeses imputades.

25.3 Altrament, el beneficiari també pot acreditar el pagament fent constar les 
dates de pagament en els suports justificatius. En aquest cas, l’entitat també ha de 
presentar un certificat signat pel seu representant legal, certificant que les despeses 
a les quals es refereixen els suports justificatius han estat pagades en les dates que 
hi consten.

25.4 El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya podrà requerir els 
justificants de pagament que no s’hagin aportat en la justificació.

VII. Requisits formals dels suports justificatius

26. Factures.
26.1 Les factures, que es correspondran amb despeses efectivament realitza-

des, han d’observar els següents requisits formals, establerts a l’article 6 del Reial 
decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es 
regulen les obligacions de facturació i es modifica el Reglament de l’Impost sobre 
el valor afegit:

a) Número i, si escau, sèrie.
b) Lloc i data d’expedició.
c) Nom i cognoms, raó o denominació social completa, tant de l’obligat a expedir 

factura com del destinatari de l’operació.
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d) Número d’Identificació Fiscal i domicili tant de l’expedidor com del desti-
natari.

e) Descripció de l’operació, consignant totes les dades necessàries per a la de-
terminació de la base imposable així com el tipus tributari i la quota repercutida 
quan l’operació estigui subjecta i no exempta de l’impost sobre el valor afegit. Si la 
factura comprèn lliurament de béns o serveis subjectes a tipus impositius diferents 
en aquest impost, s’ha de diferenciar la part de l’operació subjecta a cada tipus.

26.2 En el cas que el proveïdor no estigui obligat a emetre factura, pel fet de no 
ser empresari o professional, es poden acreditar les operacions mitjançant els mitjans 
de prova admesos en dret, sempre que consti la identitat de les dues parts (incloent 
raó social i CIF), naturalesa de l’operació, preu, condicions i data de realització.

Segons la naturalesa del destinatari dels béns i serveis es distingeixen les opcions 
següents:

a) Si el destinatari és empresari, aquest ha d’emetre factura a l’efecte (autofac-
tura), que ha d’estar signada pel prestador del servei i incloure les mateixes dades 
que s’exigeixen a una factura.

S’entén per autofactura la factura comercial que genera i envia el client al seu 
proveïdor. Malgrat això, el sentit fiscal és el mateix que el de qualsevol factura i es 
considera emissor de la factura al proveïdor i destinatari al client.

b) Si el destinatari no és empresari, mitjançant els mitjans de prova admesos 
en dret.

26.3 La rectificació d’una factura o document substitutiu s’admetrà en els termes 
establerts en la normativa (Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre) i s’ha de 
remetre la corresponent factura o document substitutiu rectificatiu.

27. Tiquets.
27.1 Les factures podran ser substituïdes, en les operacions descrites en el article 

4 del Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel 
qual es regulen les obligacions de facturació i es modifica el Reglament de l’impost 
sobre el valor afegit, per tiquets expedits per màquines registradores sempre que el 
seu import no superi els 3.000,00 euros.

27.2 Sens perjudici de les dades o els requisits que puguin ser obligatoris a altres 
efectes i de la possibilitat d’incloure qualssevol altres mencions, tots els tiquets i les 
seves còpies han de contenir les dades o els requisits següents:

a) Número i, si escau, sèrie. La numeració dels tiquets dins de cada sèrie ha de 
ser correlativa.

b) Número d’identificació fiscal, així com el nom i els cognoms, la raó o deno-
minació social completa de l’obligat a l’expedició.

c) Tipus impositiu aplicat o l’expressió “IVA inclòs”.
d) Contraprestació total.

28. Notes de càrrec.
28.1 S’admetrà la justificació mitjançant notes de càrrec d’acord amb les normes 

de comptabilitat generalment acceptades.
28.2 Les notes de càrrec han d’anar emeses a cada entitat beneficiària, han 

de correspondre a costos reals de l’entitat emissora i s’han d’acompanyar amb els 
documents justificatius que suporten la despesa o les seves imputacions.

28.3 Les notes de càrrec han de reunir, almenys, els requisits formals se-
güents:

a) Número i, si escau, sèrie.
b) Nom i cognoms o denominació social completa, tant de l’emissor com del 

destinatari de la nota de càrrec.
c) Número d’identificació fiscal i domicili tant de l’expedidor com del destina-

tari.
d) Lloc i data d’expedició.
e) Concepte detallat de la prestació.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.2008 6661

Disposicions

29. Rebuts.
29.1 Els rebuts han de ser emesos per persones físiques i únicament s’admetran 

quan el servei prestat no sigui habitual ni continuat en el temps.
29.2 Els rebuts han de reunir, almenys, els següents requisits formals:
a) Identificació d’emissor i destinatari i, almenys, CIF del destinatari.
b) Signatura del destinatari.
c) Data.
d) Concepte detallat de la prestació.

30. Suports justificatius de costos de personal intern.
30.1 El costos del personal intern s’han de justificar amb algun dels següents 

justificants retributius:
a) Certificat d’havers conjunt signat per representant legal de l’entitat, d’acord 

amb el model publicat en la pàgina web del Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya (www.gencat.cat) i a la pàgina web del Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya (www.conforcat.cat).

b) Certificat d’havers individual amb els següents requisits: firma original del 
representant legal, cognoms, nom i NIF del treballador, retribució bruta anual i 
Seguretat Social a càrrec de l’empresa.

c) Certificats de retenció d’IRPF.
d) Model 190 o declaració anual d’IRPF.
e) Justificants retributius.
30.2 Els costos del personal laboral amb contracte de durada determinada o 

temporal s’han de justificar amb les nòmines i el contracte del treballador, en el qual 
ha de figurar la informació sobre la durada d’aquest, les hores treballades i l’activitat 
per a la qual se’l contracta. En el cas que es comprovi la contractació exclusiva per 
a formació dins del pla finançat, s’acceptarà el cost total que suposa la contractació 
en el període d’execució de les accions en les quals participi.

30.3 Els formadors amb contracte mercantil es consideren personal propi a 
efectes de subcontractació, però els seus costos s’han de consignar en l’imprès 
corresponent a facturació (FD). Els costos s’han de justificar amb el contracte entre 
l’entitat i el treballador i el rebut o la factura amb els requisits establerts aquestes 
instruccions.

31. Fulls d’autoliquidació.
31.1 Les despeses de desplaçament, manutenció i allotjament s’han d’acreditar 

mitjançant fulls d’autoliquidació de despeses dels formadors o de participants en 
les quals figurin les dades identificatives de l’entitat beneficiària, del receptor de 
l’import, la firma del receptor de l’import, detall dels desplaçaments i la data.

31.2 La documentació que justifica la despesa recollida en el full d’autoliquidació 
ha d’estar a disposició del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya per 
tal de facilitar-ne la comprovació.

31.3 Els imports no excediran els límits fiscals fixats en el Reial decret 1775/2004, 
de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques, revisat per l’Ordre EHA/3771/2005, de 2 de desembre (vegeu 
annex II d’informació fiscal).

32. Pòlissa d’assegurança d’accidents.
La pòlissa de l’assegurança d’accidents contractada que justifiqui la despesa im-

putada ha d’identificar el període de cobertura, el nombre de participants i el tipus 
d’assegurança. S’ha adjuntar a la pòlissa el justificant de pagament.

33. Operacions d’arrendament financer o lísing.
El cost imputat en concepte d’arrendament financer s’ha de justificar amb el 

contracte corresponent, el seu quadre d’amortització i els rebuts de pagament.

34. Amortitzacions.
Els costos imputats en concepte d’amortització s’han de justificar amb les factures 
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d’adquisició dels elements a nom de l’entitat beneficiària o el corresponent apunt 
comptable. S’ha d’incloure, en tot cas, un estat del càlcul efectuat per trobar el cost 
imputat o suport dels apunts comptables de l’entitat.

VIII. Requisits del contingut dels suports justificatius.

35. Factures d’impartició.
35.1 Les factures d’impartició han de contenir almenys les dades següents:
a) Denominació de l’acció formativa.
b) Descripció del servei prestat.
c) Número dels grups facturats.
d) Dates d’inici i finalització de cada grup.
e) Nombre d’hores de l’acció formativa facturades.
f) Nombre de participants per grup. Només és obligatori si la facturació es realitza 

en hores/participant o és individualitzada.
35.2 Pel que fa a les accions formatives d’idiomes dirigides a grups la impar-

tició per grup de les quals no sigui homogènia (siguin o no impartides per centres 
multimèdia), es podrà requerir un certificat expedit pel proveïdor amb el detall 
d’hores totals de formació rebudes per cada participant.

35.3 Els suports justificatius de facturació de formació a distància han de separar 
els conceptes que incloguin els serveis realitzats.

36. Lloguer o arrendament financer d’equips didàctics i plataformes tecnolò-
giques.

36.1 La documentació acreditativa de les despeses de lloguer o arrendament 
financer d’equips didàctics i plataformes tecnològiques ha d’indicar la descripció 
del servei prestat, el nombre d’unitats i el període de lloguer facturat.

36.2 Si la justificació de la despesa es documenta a través d’una operació 
d’arrendament financer (lísing), s’han d’aportar el contracte (inclòs el quadre 
d’amortització) i els rebuts de pagament, tenint en compte que:

a) La durada del contracte ha de ser com a mínim de dos anys quan tingui per 
objecte béns mobles, i de deu anys quan tingui per objecte béns immobles o esta-
bliments industrials.

b) La quota del lloguer ha de desglossar el valor net del bé i les despeses deri-
vades de l’operació d’arrendament financer (lísing), com interessos, IVA, i costos 
d’assegurances, els quals no són elegibles. Només és elegible la part del lloguer 
corresponent a la compra neta del bé.

c) Les quotes d’arrendament financer (lísing) mai poden tenir caràcter decrei-
xent, i només es finançaran ajustades proporcionalment al temps d’utilització de 
l’element en el pla de formació.

d) L’import màxim elegible no ha de superar el valor comercial net del bé arren-
dat, i el cost de l’arrendament financer (lísing) no pot ser superior al cost que hauria 
suposat el seu lloguer material, sempre que existeixi tal possibilitat de lloguer.

37. Mitjans didàctics, material didàctic i béns consumibles.
37.1 Els suports justificatius de les despeses de mitjans didàctics, material didàctic 

i béns consumibles han de detallar el material i el nombre d’unitats adquirides. En 
el cas que el servei prestat inclogui la preparació i/o elaboració de material didàctic, 
s’ha de detallar les dates de realització del servei.

37.2 En aquest apartat es podrà incloure el cost dels certificats de participació 
en l’acció formativa que s’ha de lliurar a cada participant.

37.3 El suport justificatiu de les despeses de les accions formativa impartides 
sota la modalitat de teleformació ha de desglossar cadascun dels conceptes inclosos 
en el servei prestat a través de la plataforma tecnològica.

38. Lloguer, arrendament financer de les aules, tallers i altres superfícies.
38.1 Els suports justificatius de les despeses de lloguer, arrendament financer 

de les aules, tallers i altres superfícies utilitzades en el desenvolupament de la for-
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mació han d’indicar la descripció del servei prestat, el període de lloguer facturat 
i el lloc en el qual es troba l’immoble, que correspondrà amb el lloc d’impartició 
de l’acció formativa, comunicat, en el seu cas, en la Comunicació d’inici de l’acció 
formativa (S10).

38.2 S’admetran les despeses derivades de l’ús de l’aula en el període de for-
mació dels locals cedits per a la formació sense cost de lloguer per part de l’entitat 
beneficiària, sempre que es presentin prou justificades.

38.3 Són admissibles les despeses de manteniment dels locals llogats per temps 
indefinit o locals en usdefruit, durant el període d’utilització. Per justificar aquestes 
despeses s’ha d’aportar la documentació que acrediti l’esmentada situació.

39. Pòlisses d’assegurances d’accidents.
Les pòlisses d’assegurances d’accidents han d’identificar el tipus de assegurança, 

la cobertura, el període de cobertura i el nombre d’assegurats.

40. Despeses de transport, manutenció i allotjament.
Els suports justificatius de les despeses de transport, manutenció i allotjament per 

als participants i formadors han d’incloure el detall suficient per permetre comprovar 
la vinculació de la despesa imputada a l’acció corresponent.

41. Costos externs d’organització, personal, instal·lacions i equips.
Els suports justificatius dels costos externs d’organització, personal, instal·lacions 

i equips de suport han d’incloure la descripció del servei prestat, la data de prestació 
de l’esmentat servei i han de desglossar els costos per concepte.

42. Altres costos finançables.
Els suports justificatius dels costos de llum, aigua, calefacció, missatgeria, correu, 

neteja, vigilància i altres costos finançables no especificats anteriorment, associats 
a l’execució del pla quedaran en poder de l’entitat beneficiària i restaran a disposi-
ció del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya per tal de facilitar-ne la 
comprovació en el cas que fossin requerits. S’admetrà com a suport justificatiu un 
estat de càlcul corresponent a cadascun dels conceptes imputats.

43. Informació complementària de les factures.
Les factures que no recullin tota la informació exigida respecte al contingut han 

d’anar acompanyades d’un certificat o annex emès pel proveïdor on s’aclareixi o com-
pleti d’informació necessària per a la validació dels imports reflectits a aquesta.

IX. Impresos.

44. Impresos de justificació de costos.
44.1 Els impresos de justificació de costos, de la mateixa manera que els costos, 

s’agrupen en dos blocs en funció de la seva relació directa o associada al pla de 
formació. Aquesta classificació permet unificar els costos atenent a la naturalesa 
de la despesa i al tipus de justificant aportat. Al costat d’aquests impresos es troben 
el certificat resum de costos (CC) i l’imprès DM2 pel qual cada beneficiari certi-
fica l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les 
activitats subvencionades.

44.2 Els impresos de justificació de costos són els següents:
a) Impresos de costos directes:
Imprès FD. Facturació (costos directes)
Imprès GPD. Despeses de personal propi (costos directes)
Imprès GDD. Despeses per desplaçament (costos directes)
Imprès GAD. Despeses d’amortització (costos directes)
b) Impresos de costos associats:
Imprès FA. Facturació (costos associats)
Imprès GPA. Despeses de personal propi (costos associats)
Imprès GDA. Despeses per desplaçament (costos associats)
Imprès GAA. Despeses d’amortització (costos associats)
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Imprès DM20. Declaració d’altres costos associats
c) Altres impresos:
Imprès CC. Certificat de costos
Imprès DM-2. Declaració de percepció d’altres subvencions o ingressos addi-

cionals

45. Imprès FD: facturació (costos directes).
45.1 En aquest imprès s’han d’agrupar les despeses que es justifiquin amb 

factures, notes de càrrec, rebuts, etc.
45.2 Els costos imputats s’han de desglossar per acció i, si es considera necessari, 

per grup, amb indicació de la referència assignada a cada document i identificant 
en cada línia el CIF de l’entitat beneficiària, el nom o raó social i el CIF/NIF de 
l’emissor/proveïdor.

45.3 En l’imprès s’han de recollir els costos relatius a:
a) Costos d’impartició.
b) Costos de preparació de les classes, tutories i/o avaluació.
c) Costos d’elaboració de material didàctic.
d) Costos de lloguer d’equips i plataformes tecnològiques.
e) Costos d’adquisició de material didàctic i material consumible, incloent el 

material de protecció i seguretat i, en el cas de la teleformació, els costos imputables 
als mitjans de comunicació utilitzats entre formadors i participants.

f) Costos de lloguer d’aules, tallers i altres superfícies utilitzades.
g) Cost d’assegurança d’accidents dels participants.
45.4 Les despeses de personal docent extern en tasques d’impartició, prepara-

ció de les classes, tutories i avaluació, i els costos relatius a preparació de material 
didàctic s’han de presentar degudament desglossats per conceptes.

45.5 Les despeses d’adquisició directa de material didàctic o de material con-
sumible utilitzat en la preparació dels mitjans didàctics o en el desenvolupament 
del curs, així com els costos d’assegurances d’accidents dels participants, s’han de 
presentar degudament desglossats per acció formativa o acció i grup i concepte, i 
s’han d’imputar pel nombre de participants d’aquest.

45.6 Les despeses de lloguer d’aules s’han de presentar degudament desglos-
sats per acció formativa o acció i grup i concepte, i s’han d’imputar pel període 
d’utilització d’aquestes.

45.7 Les despeses de lloguer d’equips i plataformes tecnològiques s’han de pre-
sentar degudament desglossades per acció formativa o acció i grup i s’han d’imputar 
pel nombre de participants en el cas d’ús individual dels equips o plataformes; en 
un altre cas, s’han d’imputar pel període d’utilització.

46. Imprès GPD: despeses de personal propi (costos directes).
46.1 En aquest imprès s’han d’agrupar costos de personal propi del beneficiari 

en tasques d’impartició, preparació de classes, tutories i avaluació, així com les 
hores invertides pel personal en la preparació dels mitjans didàctics.

46.2 Els costos imputats s’han de desglossar per acció o acció i grup, amb 
indicació de la referència assignada a cada document i identificant en cada línia el 
CIF de l’entitat beneficiària i el nom i cognoms, el NIF, el cost anual per a l’empresa, 
les hores anuals treballades i el cost/hora de cada treballador.

46.3 En el cost anual per a l’empresa s’ha d’incloure: salari brut anual (inclosa 
la prorrata de pagues extres), les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de 
l’entitat, l’aportació a plans de pensions, les dietes i locomoció i els complements 
a càrrec de l’empresa.

Únicament es comptabilitzaran conceptes de renda irregular en aquelles nòmines 
en les quals apareguin aquests.

Les dietes i despeses d’allotjament, transport i locomoció del personal intern que 
s’abonin fora de nòmina i que s’imputin com a despesa directa de docència s’han 
de recollir en l’imprès GDD de despeses per desplaçament.

46.4 El nombre d’hores anuals treballades vindran determinades per les ho-
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res establertes en el conveni corresponent o per contracte laboral. En el cas que 
no s’indiquin les hores anuals treballades pel treballador al qual s’imputa el cost, 
s’aplicaran com a regla general 1.750 hores anuals.

46.5 El cost hora del personal intern és el resultat de dividir el cost anual per a 
l’empresa per les hores anuals treballades.

Atès que es poden imputar costos dels anys 2006 i 2007, el cost/hora del treba-
llador ha de ser el cost real per a cada període imputat o el cost/hora mig resultant 
del període imputat per a cada any.

46.6 Aquestes despeses s’han de presentar degudament desglossades per acció 
formativa o acció i grup i concepte, amb indicació del nombre de hores imputades 
per a cada un dels conceptes.

46.7 Es podrà acreditar costos salarials de professorat intern mitjançant el 
Certificat d’havers conjunt, signat per representant legal de l’entitat, d’acord amb el 
model publicat en la a la pàgina web del Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya (www.gencat.cat) i a la pàgina web del Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya (www.conforcat.cat), si bé la seva transcripció a l’imprès 
GPD s’ha de realitzar de manera individualitzada per a cada formador/tutor imputat 
per acció formativa/grup.

47. Imprès GDD: despeses per desplaçament (costos directes).
47.1 En aquest imprès s’han d’incloure les despeses en concepte de locomoció, 

manutenció i estades per desplaçaments del personal docent, així com els costos per 
desplaçaments dins del territori de Catalunya, manutenció i estades dels participants 
en els plans de formació.

47.2 Els costos imputats s’han de desglossar per concepte, acció o acció i grup, 
amb indicació de la referència assignada a cada document i identificant en cada 
línia el CIF de l’entitat beneficiària, el nom o raó social i el CIF del proveïdor (en el 
cas que els costos es justifiquin mitjançant fulles d’autoliquidació, el CIF indicat 
en l’imprès ha de ser el de l’entitat beneficiària). Així mateix, s’ha d’identificar el 
concepte de la despesa, detallant en document adjunt o liquidació de despeses: 
dates, mitjà de transport utilitzat, nombre de km, etc.

47.3 Les despeses de desplaçaments de participants s’han d’imputar pel nombre 
de participants de l’acció o acció i grup. Les despeses de desplaçaments del personal 
docent s’han de presentar degudament desglossades per treballador, amb indicació 
del nom, cognoms i NIF.

48. Imprès GAD: despeses d’amortització (costos directes).
48.1 En aquest imprès s’han d’agrupar les despeses d’amortitzacions d’equips 

didàctics, plataformes tecnològiques, aules, tallers i altres superfícies utilitzades 
en el desenvolupament de la formació.

48.2 Els costos imputats s’han de desglossar per acció o acció i grup i element 
amortitzable, amb indicació de la referència assignada a cada document i identi-
ficant en cada línia el CIF de l’entitat beneficiària, el nom o raó social i el CIF del 
proveïdor, la data d’adquisició de l’element, el preu d’adquisició, el percentatge de 
amortització anual a aplicar i el nombre de participants per acció o acció i grup.

48.3 Les despeses d’amortització d’equips didàctics i plataformes tecnològiques 
s’han imputar pel nombre de participants en el cas d’ús individual; en un altre cas, 
s’han d’imputar pel període de utilització.

48.4 Les despeses d’amortització de les aules, tallers i altres superfícies utilitzades 
en el desenvolupament del pla de formació s’han de presentar degudament desglos-
sades per acció formativa i concepte, i s’han d’imputar pel període d’utilització.

49. Imprès FA: facturació (costos associats).
49.1 En aquest imprès s’han d’agrupar els costos associats a l’activitat formativa, 

contractats a l’exterior, independentment de la naturalesa de la despesa. S’han de recollir, 
per tant, en aquest imprès, els costos de desenvolupament, les despeses de publicitat, 
així com les de material i d’equips utilitzats en el desenvolupament del pla.
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49.2 Els costos imputats s’han de desglossar per acció o acció i grup, amb 
indicació de la referència assignada a cada document i identificant en cada línia el 
CIF de l’entitat beneficiària i el nom o raó social i el CIF del proveïdor.

50. Imprès GPA: despeses de personal propi (costos associats).
50.1 En aquest imprès s’han d’agrupar els costos de personal propi de les entitats 

beneficiàries en tasques de suport a la gestió i execució del pla de formació en el seu 
conjunt, així com de publicitat per a l’organització i difusió del pla.

50.2 Els costos imputats s’han de desglossar per acció o acció i grup, amb indi-
cació de la referència assignada a cada document i identificant en cada línia el CIF 
de la entitat beneficiària i el nom i cognoms, el NIF, el cost anual per a l’empresa, 
les hores anuals treballades i el cost/hora de cada treballador.

50.3 En el cost anual per a l’empresa s’ha d’incloure: salari brut anual (inclosa 
la prorrata de pagues extres), les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de 
l’entitat, l’aportació a plans de pensions, les dietes i locomoció i els complements 
a càrrec de l’empresa.

Únicament s’han de comptabilitzar conceptes de renda irregular en aquelles 
nòmines en les quals apareguin aquests.

Les dietes i despeses d’allotjament, transport i locomoció del personal intern, 
que s’abonin fora de nòmina, i que s’imputin com a despesa de coordinació s’han 
de recollir en l’imprès GDA de despeses per desplaçament.

50.4 El nombre d’hores anuals treballades vindran determinades per les ho-
res establertes en el conveni corresponent o per contracte laboral. En el cas que 
no s’indiquin les hores anuals treballades pel treballador al qual s’imputa el cost, 
s’aplicaran com a regla general 1.750 hores anuals.

50.5 El cost hora del personal intern és el resultat de dividir el cost anual per a 
l’empresa per les hores anuals treballades.

Atès que es poden imputar costos de l’any 2006, 2007 i 2008, el cost/hora del 
treballador ha de ser el cost real per a cada període imputat o el cost/hora mig re-
sultant del període imputat per a cada any.

50.6 Per tal de facilitar la formalització del document GPA i acreditar els costos 
salarials dels contractes programa amb un volum elevat d’accions formatives i/o 
entitats beneficiàries amb personal propi dedicat a la gestió del pla, es podrà utilitzar 
un mòdul estàndard de cost hora per a tot el personal intern d’una mateixa entitat, 
de manera que no calgui gravar en el document GPA cadascuna de les persones 
imputades per acció formativa o grup.

D’aquesta manera, i una vegada obtingut el cost hora mig a imputar per a cada 
entitat beneficiària, n’hi ha prou amb consignar en GPA les hores de dedicació 
de l’entitat per a cada una de les accions i multiplicar-les pel cost/hora obtingut 
anteriorment.

Per realitzar els esmentats càlculs i acreditar costos salarials s’ha d’utilitzar el 
Certificat d’havers conjunt, signat pel representant legal de l’entitat, publicat a la 
pàgina web del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (www.
gencat.cat) i a la pàgina web del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 
(www.conforcat.cat).

51. Imprès GDA: despeses per desplaçament (costos associats).
51.1 En aquest imprès s’han d’incloure les despeses en concepte de locomoció, 

manutenció i estades per desplaçaments tant del personal de suport a la gestió i 
execució del pla de formació, com del personal en tasques de publicitat i difusió, 
sempre que en l’exercici de la seva activitat s’hagi desplaçat a un lloc diferent del 
seu centre de treball.

51.2 Els costos imputats s’han de desglossar per concepte, acció o acció i 
grup, amb indicació de la referència assignada a cada document i identificant 
en cada línia el CIF de l’entitat beneficiària i el nom i cognoms i el NIF de cada 
treballador.
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52. Imprès GAA: despeses d’amortització (costos associats).
52.1 En aquest imprès s’han d’agrupar les despeses d’amortització dels equips 

no didàctics utilitzats i de locals en els quals s’han desenvolupat tasques de gestió, 
programació, coordinació, seguiment, explotació de resultats, difusió del pla, etc., 
associats a la execució del pla de formació.

52.2 Els costos imputats s’han de desglossar per acció o acció i grup i element 
amortitzable, amb indicació de la referència assignada a cada document i identi-
ficant en cada línia el CIF de l’entitat beneficiària, el nom o raó social i el CIF del 
proveïdor, la data d’adquisició de l’element, el preu d’adquisició, el percentatge 
d’amortització anual a aplicar i el nombre d’hores d’utilització.

53. Imprès DM20: declaració d’altres costos associats.
53.1 El suport justificatiu de les despeses relatives a llum, aigua, calefacció, 

missatgeria, correu, neteja, vigilància i qualsevol altre cost associat no especificat 
anteriorment, consistirà en la presentació d’una certificació dels costos incorreguts 
per part de cada entitat beneficiària, amb la signatura original del seu representant 
legal i acompanyat de l’estat del càlcul corresponent a cadascun dels conceptes de 
cost imputat.

53.2 Els costos generals justificats mitjançant notes de càrrec, en els termes 
establerts en les presents instruccions, s’han d’acompanyar del corresponent cer-
tificat i del detall del càlcul d’imputació d’aquests.

53.3 Els costos generals declarats en l’imprès DM20, s’han de prorratejar entre 
totes les accions formatives, utilitzant el mateix mètode per a totes les accions i 
totes les entitats beneficiàries, atenent a un dels criteris següents:

a) Hores d’impartició: nombre d’hores per nombre de grups.
b) Hores de formació: nombre d’hores per nombre de participants.
c) Costos certificats: nombre de participants per nombre d’hores per cost/hora/

participant.
Per defecte, el Consorci aplicarà el mètode relatiu a hores de formació.
53.4 El sol·licitant ha d’indicar en el Certificat resum de costos (Imprès CC) el 

mètode escollit per al prorrateig dels esmentats costos.

54. Imprès CC: certificat de costos.
54.1 L’imprès CC és el certificat emès per l’entitat sol·licitant del contracte 

programa, amb la signatura original del seu representant legal acreditat, en el qual 
es resumeixen tots els costos en què ha incorregut l’entitat o entitats beneficiàries. 
El certificat de costos no té valor sense la resta dels documents justificatius de les 
despeses (impresos de costos i suports justificatius).

54.2 Aquest imprès correctament emplenat resulta imprescindible per iniciar la 
validació dels costos en què el sol·licitant ha incorregut en l’execució del seu pla de 
formació. En ell s’han de recollir els costos per acció formativa i per entitat benefi-
ciària procedents de la resta d’impresos, distingint entre costos directes i associats. 
Sobre aquests últims s’ha d’aplicar el límit establert en la convocatòria que suposa 
ajustar el total de costos associats al 25% dels costos directes del pla.

54.3 En l’imprès CC s’ha d’indicar el mètode de prorrateig pel qual s’imputen els 
costos generals del pla (imprès DM20), tal com es descriu en l’apartat anterior.

54.4 En l’esmentat imprès també s’ha de consignar l’import corresponent als 
interessos financers generats pels fons lliurats en concepte de bestreta, que s’han 
d’aplicar a l’activitat subvencionada.

55. Imprès DM2: certificat sobre percepció d’altres ajudes o ingressos addi-
cionals.

L’imprès DM2 és el certificat emès per cada entitat beneficiària sobre la 
percepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les 
activitats subvencionades. Ha d’anar segellat i signat pel representant legal 
de cada entitat beneficiària, i indicar la procedència de l’ajuda i l’activitat a la 
qual es destina.
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X. Criteris d’imputació.

56. Impartició.
56.1 S’ha d’imputar per aquest concepte el cost de les hores de personal propi 

i/o extern dedicades a la impartició de cadascuna de les accions. Les esmentades 
hores han de coincidir amb les certificades en el DS15, i en accions amb hores de 
tutories a distància s’han de correspondre amb les hores que el tutor està a disposició 
dels participants. Així mateix, les dates d’inici i finalització de cada grup han de 
coincidir amb les indicades en el DS15 corresponent.

56.2 S’admetrà la participació de més d’un formador/tutor per grup simultà-
niament, sempre que es justifiqui la necessitat mitjançant memòria explicativa del 
proveïdor, en cas de personal extern, o del beneficiari, en cas de personal propi.

56.3 En tot cas, el nombre d’hores imputades ha d’estar justificat en funció de 
la durada i contingut dels cursos.

56.4 Si la factura detalla, a més, la relació nominal dels participants que generen 
la despesa, aquests s’han de correspondre amb els indicats en el DS15.

57. Preparació, tutoria i avaluació.
57.1 S’han d’imputar per aquest concepte el cost de les hores de personal propi 

i/o extern dedicades a la preparació de classes, tutoria i avaluació de la impartició 
de les accions formatives. El personal al qual s’imputa el cost pels conceptes de 
preparació i tutoria ha de figurar com formador en l’acció.

57.2 S’admetrà en concepte de preparació de classes fins al límit de les hores im-
putades per cada formador en impartició (sempre amb el límit que suposen les hores 
certificades per acció formativa). Si un formador imparteix més d’un grup de la mateixa 
acció formativa, s’admetrà la imputació corresponent a un grup. En el cas que se superi 
el límit esmentat, s’ha de justificar mitjançant una memòria explicativa del proveïdor, 
en el cas del personal extern, o del beneficiari, en el cas del personal propi.

57.3 El cost en concepte de tutories i avaluació de participants s’ha d’imputar en 
funció dels participants i la durada certificada, admetent-se com a màxim l’import 
corresponent al 10% del total de l’esmentat concepte. No obstant això, els costos 
imputats s’han de correspondre amb els sistemes de tutories, seguiment i avaluació 
indicats en l’annex I de sol·licitud o, si s’escau, millorar-los; aquesta circumstància 
s’ha de justificar mitjançant memòria annexa.

58. Elaboració de material didàctic.
58.1 S’han d’imputar per aquest concepte els costos derivats de les hores de 

personal propi i/o extern dedicades a l’elaboració del material didàctic.
58.2 El cost d’elaboració de material ha d’estar justificat en funció del material 

elaborat, dels seus continguts i de la durada de la acció formativa. L’admissió de 
l’elaboració de manuals i/o materials existents al mercat s’ha de justificar mitjançant 
una memòria explicativa del proveïdor, en el cas del personal extern, o del benefi-
ciari, en el cas del personal propi.

59. Equips didàctics i plataformes tecnològiques.
59.1 S’han d’imputar per aquest concepte els costos de lloguer, arrendament 

financer o amortització d’equips didàctics i plataformes tecnològiques utilitzats en 
el desenvolupament de l’acció formativa.

59.2 El cost imputable ha de ser el corresponent al període d’execució certificat 
de cada grup.

60. Amortització.
60.1 Es consideren elements amortitzables els següents: aplicacions informàti-

ques, maquinària, utillatge, mobiliari i béns, equips per a processos d’informació, 
elements de transport, edificis i construccions i plataformes tecnològiques. Com a 
regla general, l’adquisició de llicències d’una aplicació informàtica necessàries per 
desenvolupar l’acció formativa podrà ser imputada com a cost directe admetent-se 
el seu cost d’amortització.
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60.2 El cost d’amortització imputat s’ha d’ajustar al coeficient d’amortització 
establert per a cada element amortitzable en les taules oficials de coeficients màxims 
d’amortització establerts en l’Impost de societats.

60.3 El càlcul del temps d’amortització s’ha de realitzar tenint en compte el 
nombre d’hores de durada de l’acció formativa i el nombre d’hores anuals de treball 
establertes en el conveni aplicable a l’entitat beneficiària.

60.4 L’amortització anual de l’element s’obté de l’aplicació del percentatge 
d’amortització al preu d’adquisició del bé. El nombre d’hores anuals treballades vindrà 
fixat per conveni; si no n’hi ha, i com a regla general, s’aplicaran 1.750 hores.

60.5 El cost d’amortització imputable és el resultat de multiplicar el cost hora 
pel nombre d’hores certificades per a l’acció formativa en la qual s’estigui utilitzant 
l’element.

60.6 El cost imputable d’amortització d’immobles s’ha de calcular en funció 
de la seva utilització efectiva i dels m² utilitzats.

60.7 En el cas de costos de teleformació s’admetrà el cost d’actualitzacions, 
manteniment, etc., però els conceptes com ara implantació i desenvolupament es 
consideren elements amortitzables i s’han imputar com a tal.

61. Lloguer o arrendament financer.
61.1 Quan la justificació de la despesa es documenti a través d’una operació 

d’arrendament financer, el cost imputat no inclourà les despeses corresponents a des-
peses bancàries, ni impostos, ni superarà el valor comercial net del bé arrendat.

61.2 Així mateix, el cost de l’operació de l’arrendament financer no ha de ser 
superior al cost que hauria suposat el lloguer d’aquest bé, en el cas que existeixi la 
possibilitat de lloguer. Aquests límits són també aplicables en el cas d’imputació 
de costos per arrendament financer d’aules i tallers.

62. Adquisició de material didàctic.
62.1 S’han d’imputar per aquest concepte els costos d’adquisició de materials 

didàctics, així com les despeses en béns consumibles utilitzats en el desenvolupa-
ment de l’acció formativa, inclòs el material de protecció i seguretat. S’admetrà la 
imputació d’aquells manuals que els seus continguts estiguin detallats en l’annex 
I de la sol·licitud.

62.2 En el cas que l’acció formativa s’imparteixi sota la modalitat de telefor-
mació, són imputables els costos relatius als mitjans de comunicació utilitzats entre 
formadors i participants.

62.3 El nombre d’unitats facturades s’ha de correspondre amb el nombre de 
participants presentats en el DS15. Així mateix, el tipus de material fungible i el 
nombre de consumibles lliurats als participants ha de ser raonable en funció dels 
continguts de l’acció formativa i de la seva durada. En el cas de l’adquisició de 
manuals, s’admetran quatre manuals més per acció formativa a més de les unitats 
corresponents als participants certificats i als formadors.

63. Aules.
63.1 S’han d’imputar per aquest concepte els costos de lloguer o d’amortització d’aules, 

tallers i altres superfícies utilitzades en el desenvolupament del pla de formació.
63.2 El cost d’amortització imputat s’ha d’ajustar al coeficient d’amortització 

establert en les taules oficials de coeficients màxims d’amortització de l’Impost de 
societats.

63.3 El càlcul del temps d’amortització s’ha de realitzar tenint en compte el 
nombre d’hores de durada de l’acció i el nombre d’hores anuals d’utilització de 
l’aula o taller en el qual es desenvolupa la formació.

63.4 El cost imputable ha de ser el corresponent al període d’execució certificat 
de cada acció.

64. Assegurances d’alumnes.
64.1 S’ha d’imputar per aquest concepte el cost corresponent a l’assegurança 

d’accident dels participants per la seva participació en l’acció formativa.
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64.2 La imputació del cost s’ha de realitzar pel nombre de participants i pel 
període d’execució certificat de cada acció.

65. Desplaçaments.
65.1 S’ha d’imputar per aquest concepte les despeses de transport, manutenció 

i allotjament dels participants i formadors corresponents a l’acció formativa. S’ad-
metran els desplaçaments d’alumnes certificats, raó per la qual s’ha d’adjuntar la 
relació nominal dels participants dels quals s’imputa la despesa. Així mateix, els 
formadors han de constar en el DS15 corresponent.

65.2 En la imputació de despeses de transport, manutenció i allotjament, s’han 
d’aplicar els límits fixats pel Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol, pel que s’aprova 
el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, revisat per l’Ordre 
EHA/3771/2005, de 2 de desembre (vegeu annex II d’informació fiscal).

65.3 No s’admetran tiquets, bitllets d’avió, justificants de pàrquing, rebuts de 
taxi, etc., sense la seva corresponent nota d’autoliquidació. No obstant això, quan 
el suport justificatiu és un full d’autoliquidació o factura, no cal adjuntar tiquets, 
bitllets d’avió, etc.

66. Costos associats.
66.1 D’acord amb l’article 31, apartat 9, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions, el beneficiari ha d’imputar els costos associats a l’activitat 
subvencionada en la part que raonablement correspongui, d’acord amb principis i 
normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests 
costos corresponguin al període que efectivament es realitza l’activitat.

66.2 Els costos associats s’han de justificar per a cadascuna de les entitats 
beneficiàries.

66.3 Les despeses de gestió, execució i publicitat s’han d’imputar a cada acció 
formativa en la mesura que l’execució de l’acció hagi ocasionat les esmentades 
despeses. Els costos generals (imprès DM20) s’han de prorratejar entre totes les 
accions del pla segons mètode elegit.

66.4 D’acord amb el que disposa l’Ordre TRI/376/2004, de 25 d’octubre, la suma 
dels costos associats del pla no podrà superar el 25 per cent dels costos directes 
d’aquest. En el cas els que costos associats superin l’esmentat percentatge, als costos 
imputats s’han d’ajustar proporcionalment en cada acció.

XI. Altres apartats d’interès

67. Subcontractació.
67.1 L’article 29 de Llei general de subvencions estableix que:
a) Als efectes d’aquesta Llei, s’entén que un beneficiari subcontracta quan concerta 

amb tercers l’execució total o parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de la subven-
ció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què hagi d’incórrer 
el beneficiari per a la realització per si mateix de l’activitat subvencionada.

b) El beneficiari pot subcontractar únicament, totalment o parcialment, l’activitat 
quan la normativa reguladora de la subvenció ho prevegi.

En cap cas es poden subcontractar activitats que, augmentant el cost de l’activitat 
subvencionada, no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat.

67.2 L’apartat 7 de l’esmentat article 29 de la Llei de general de subvencions 
disposa que les entitats beneficiàries podran concertar amb les seves entitats 
vinculades l’execució total o parcial del pla formatiu, sempre que es donin les 
circumstàncies següents:

a) Que la contractació es realitzi d’acord amb les condicions normals de mercat.
b) Que s’obtingui l’autorització prèvia de l’òrgan concedent, ja sigui de manera 

expressa en el propi contracte programa o mitjançant resolució posterior, emesa 
en el termini de 15 dies a comptar des de la sol·licitud de l’autorització. S’entendrà 
atorgada l’autorització quan transcorri l’esmentat termini sense pronunciament de 
l’òrgan concedent.
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67.3 Ateses les disposicions esmentades de l’article 29 de la Llei de general de 
subvencions, les entitats col·laboradores i les entitats proveïdores no podran tornar 
a subcontractar l’activitat formativa, si bé per grup es podrà contractar un servei.

67.4 S’entén per servei algun dels elements següents:
a) Professorat: el contracte amb una entitat diferent de la col·laboradora o pro-

veïdora del beneficiari, amb independència del tipus de contracte. La contractació 
d’una persona física en concepte de formador no es considerarà servei als efectes 
d’aquest apartat.

b) Aules i equips didàctics: l’arrendament de les aules, amb independència del 
període de prestació del servei, llevat que l’entitat subcontractista ostenti la seva 
titularitat jurídica per a la impartició de la formació.

Aules equipades: en cas de contractar una aula equipada (exemples: aula amb 
ordinadors per a la impartició d’un curs d’informàtica) es considerarà un servei. 
En cas contrari, es consideraran dos serveis.

c) Mitjans didàctics: la contractació de l’elaboració dels mitjans didàctics. Per contra, 
no es considera un servei l’adquisició de mitjans didàctics i/o béns consumibles.

67.5 Als efectes d’aquestes instruccions, no es considera un servei les despeses 
d’assegurances d’accidents de participants, desplaçament, allotjament, manuten-
ció i publicitat que es contractin amb entitats externes proveïdores dels esmentats 
serveis.

67.6 Altrament, d’acord amb el que estableix l’article 24 de l’Ordre TRI/376/2004, 
de 25 d’octubre, l’entitat beneficiària ha de comptar amb recursos humans propis 
per a funcions de programació, coordinació i control intern del pla de formació i, en 
tot cas, assumirà la total responsabilitat de l’execució de l’activitat subvencionada 
enfront de l’Administració, i han d’assegurar, tant aquella com el subcontractista, 
el desenvolupament satisfactori de les funcions dels organismes de seguiment i 
control.

67.7 Les factures que emetin els subcontractistes han de contenir un desglos-
sament suficient per identificar els costos imputats a cada acció formativa del 
contracte programa.

68. Impost sobre el valor afegit (IVA).
68.1 Les entitats que justifiquin estar exemptes o no subjectes a l’impost sobre 

el valor afegit, podran incloure l’IVA suportat com major cost del pla:
a) Exempcions per a determinats subjectes, que no requereixen cap demostració, 

per tractar-se d’entitats de dret públic o per l’interès públic del servei que presten.
b) Exempcions pel caràcter social del subjecte, que la seva aplicabilitat no és 

automàtica sinó que necessita el previ reconeixement del caràcter social, per part 
de l’Administració Tributària.

c) Exempcions per a subjectes que, sent empresaris o professionals, desenvo-
lupen una activitat o operació de les previstes a l’article 20 de la Llei de l’impost 
del valor afegit.

En aquests casos s’ha d’acreditar suficientment, bé l’exempció total, bé la no 
subjecció a l’impost, mitjançant un certificat emès per la Delegació de l’Agència 
Tributària (imprès model 01); bé l’acreditació de la realització de l’activitat exempta 
per part de l’entitat beneficiària de la subvenció, mitjançant l’alta a l’Impost d’Ac-
tivitats Econòmiques en l’epígraf corresponent a l’activitat en qüestió, així com la 
declaració censal del subjecte en la qual s’indiqui l’activitat exempta.

68.2 L’exempció pot ser compatible amb la realització d’activitats subjectes i no 
exemptes d’IVA per part de l’entitat subjecta a l’impost, i estar el sol·licitant obligat 
a tributar amb dret a una deducció parcial de l’impost suportat (regla de prorrata). 
En aquests casos, podrà acreditar-se mitjançant el resum anual d’IVA presentat 
davant l’Administració Tributària abans de 31 de gener de 2007, per conèixer la 
prorrata aplicable a l’exercici 2006.

69. Comptabilitat i pagament.
69.1 Els beneficiaris han de conservar els justificants de pagaments corresponents 
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als costos incorreguts i declarats al Consorci en la realització de l’acció formativa 
per tal de facilitar la seva comprovació.

69.2 L’acreditació del pagament, en cas de ser requerida, podrà realitzar-se 
mitjançant els extractes bancaris corresponents als justificants presentats i altres 
documents de valor probatori equivalent amb validesa en el trànsit mercantil per a 
aquells casos en els quals els pagaments s’haguessin realitzat per caixa.

69.3 Constitueix una obligació del beneficiari el disposar dels llibres compta-
bles, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes 
exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, 
amb la identificació en compte separat o epígraf específic de la seva comptabilitat 
de tots els ingressos (incloent els interessos financers) i despeses d’execució de les 
accions formatives, amb la referència comuna a tots ells de “Formació contínua a 
càrrec del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya”.

69.4 En el cas d’imputació de costos interns per justificar l’acció formativa, no 
és necessària la seva comptabilització en un compte comptable diferent de l’utilitzat 
de manera habitual per l’entitat per a comptabilitzar les esmentades despeses. No 
obstant això, l’entitat ha de disposar de la justificació que detalli els costos interns 
imputats amb la seva comptabilització.

70. Preus de mercat
70.1 D’acord amb la Llei general de subvencions:
a) En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior 

al valor de mercat.
b) Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000 euros 

en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000 euros en el cas de subministra-
ment de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assis-
tència tècnica, el beneficiari ha 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 el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les 
despeses subvencionables no hi hagi al mercat un nombre suficient d’entitats que 
el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans de la sol-
licitud de la subvenció.

L’elecció entre les ofertes presentades s’ha de fer amb criteris d’eficiència i eco-
nomia i s’ha de justificar en una memòria quan l’esmentada elecció no recaigui en 
la proposta econòmica més avantatjosa.

70.2 Als efectes del compliment de l’esmentada obligació, la disposició addici-
onal cinquena de Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora i el creixement 
de l’ocupació, estableix que en l’àmbit de la formació professional es considerarà a 
efectes del que disposa l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, que el beneficiari ha complert el que allà s’ha establert quan jus-
tifiqui de manera raonada que l’elecció del proveïdor respon als criteris d’eficàcia 
i economia, tenint en compte les iniciatives de formació a realitzar i l’àmbit en el 
qual aquestes es desenvolupen.

70.3 La justificació raonada de l’elecció del proveïdor o, en el seu cas, les tres 
ofertes, s’ha presentar amb la certificació i justificació de costos.

Als efectes de la consideració dels esmentats límits, la determinació del que 
s’entén per contractació vindrà fixada pel seu objecte.

70.4 L’administració podrà comprovar el valor de mercat de les despeses sub-
vencionades utilitzant un o diversos dels mitjans següents:

a) Preus de mercat.
b) Cotitzacions en mercats nacionals i estrangers.
c) Estimació per referència als valors que figuren en els registres oficials de 

caràcter fiscal.
d) Dictamen de perits de l’Administració.
e) Taxació pericial contradictòria.
f) Qualssevol altres mitjans de prova admesos en dret.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.2008 6673

Disposicions

El valor comprovat per l’Administració servirà de base per al càlcul de la subvenció 
i es notificarà, degudament motivat i amb expressió dels mitjans i criteris utilitzats, 
juntament amb la resolució de l’acte que conté la liquidació de la subvenció.

XII. Infraccions i sancions.

71. Infraccions i sancions.
El règim legal de les infraccions i sancions administratives en matèria de subven-

cions està regulat per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, 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.

XIII. Procediment de reintegrament

72. Reintegraments.
72.1 Quan una entitat prevegi que no podrà executar l’import total de la sub-

venció atorgada, pot reintegrar l’import corresponent amb antelació a la justificació 
del pla, amb la finalitat que els interessos de demora que han de ser aplicats siguin 
menors, ja que segons disposa l’article 37.1 de la Llei general de subvencions, 
aquests computen des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en 
què s’acordi la procedència del reintegrament.

72.2 El reintegrament dels sobrants s’entendrà com a quantitat a càrrec de la 
liquidació que resulti.

73. Procediment.
73.1 Per reintegrar els imports sobrants, l’entitat beneficiària ha de realitzar una 

transferència al compte 2100 3000 16 2201736713 de “La Caixa”, Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona, a nom del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, 
indicant el número d’expedient i el nom de l’entitat beneficiaria.

73.2 Una vegada realitzada la transferència de reintegrament, l’entitat bene-
ficiària comunicarà l’ingrés a l’Àrea d’Avaluació i Justificació de Recursos del 
Consorci, adjuntant el justificant d’ingrés i fotocòpia de l’esmentat justificant amb 
la documentació a la qual es refereixen les presents instruccions.

74. Càlcul d’interessos.
74.1 El càlcul dels interessos de demora els realitzarà el Consorci per a la For-

mació Contínua de Catalunya en el procediment de liquidació.
74.2 A aquests efectes, no s’aplicaran interessos de demora sobre els rendiments 

financers generats.

aNNEx I

Taula oficial de coeficients anuals d’amortització

Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei de l’impost 
sobre societats, Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol, Reglament de l’impost 
sobre societats.

TOCAM: Taula oficial de coeficients anuals d’amortització; CLM: C. Lineal màx. %; PMA: Període 
màx. d’anys.

TOCAM CLM PMA

1. Edificis i altres construccions: - -

Edificis i construccions - -

Edificis industrials i magatzems 3 68

Edificis administratius, comercials de serveis i habitatges 2 100
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TOCAM CLM PMA

Casetes, coberts, magatzems, barracons i similars  
de construcció lleugera fixa 7 30

Vials, patis pavimentats, aparcaments a l’aire lliure  
i similars (exclosos terrenys) 5 40

Pous 3 68

Infraestructures de transport sobre rails, carrils i cable 4 50

Parcs 10 20

Tancat - -

Fusta 20 10

Filferro 10 20

Altres 5 40

Resta d’obra civil 2 100

2. Instal·lacions: - -

Elèctriques - -

Línies i xarxes de distribució, centres de transformació  
i elements de control 8 25

Grups electrògens i auxiliars 10 20

Tractament de fluids: aire condicionat, humidificador,  
comprimit, aigua, vapor - -

Calefacció, refrigeració, fred industrial i combustibles  
(excepte emmagatzematge) 12 18

Xarxa de distribució 5 40

Dipòsits i tancs d’emmagatzematge 4 50

Instal·lacions anticontaminants 15 14

Telecomunicacions: telefonia, megafonia, telegrafia  
i televisió en circuit tancat 12 18

De pesada 10 20

Senyalització i infraestructura de transport sobre rails, carrils  
i cable, de vials i aparcaments 8 25

De control i mesura 12 18

Seguretat, detecció i extinció d’incendis 12 18

3. Elements de transport: - -

Intern. Equips de càrrega, descàrrega i altres transports interns - -

(excepte construcció i mineria) - -

Ascensors i elevadors 10 20

Escales mecàniques 12 18

Gavarres, gànguiles i instal·lacions de càrrega i descàrrega d’embarcadors 6 34

Locomotores i equips de tracció 7 30

Vagons, motovagonetes, carros, remolcs i bolquets 8 25

Carretons transportadors, grues, pales carregadores, cabrestants  
i altres mitjans de transport 12 18

Extern (excepte sector de transport) - -

Automòbils de turisme 16 14

Autobusos i microbusos de servei privat 16 14

Autocamions de servei privat: - -

TOCAM CLM PMA

Frigorífics 18 12

Resta 16 14
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TOCAM CLM PMA
Furgonetes i camions lleugers (de menys de 4 tones): - -
Frigorífics 18 12
Resta 16 14
Motocarros, tricicles, motocicletes de distribució 16 14
Remolcs 10 20
Contenidors 8 25
4. Mobiliari i béns: - -
Mobiliari, béns i altres equips d’oficina (exclosos els  
de tractament informàtic per ordinador) 10 20
Màquines copiadores i reproductores, equips de dibuix industrial  
i comercial 15 14
5. Útils, eines i motlles: - -
Eines i útils 30 8
Motlles, estampes i matrius 25 8
Plans i models 33 6
6. Equips per a tractament de la informació 25 8
7. Sistemes i programes informàtics 33 6
8. Equips electrònics diferenciats destinats a l’automatització, regulació  
i supervisió de màquines, processos industrials, comercials i de serveis.  
(Les màquines i elements afectats als citats processos s’amortitzaran  
d’acord amb el coeficient i període que específicament els correspongui) 15 14
9. Equips manteniment 12 18
10. Equips de laboratori i assajos 15 14
11. Vehicles teledirigits per a usos industrials 15 14
12. Centrals de cogeneració de producció d’energia elèctrica 8 25

aNNEx II

Dietes per desplaçaments i despeses de viatge

Ordre del Ministeri d’Hisenda de 22 de febrer de 2001, Reial decret 1775/2004, de 
30 de juliol, Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, revisat 
per l’Ordre EHA/3771/2005, de 2 de desembre.

Manutenció i estada (art. 8 Reglament IRPF)
Estada - Despesa justificada
Manutenció
Si no es justifica la quantia i si és dins d’Espanya:
a) Pernoctant en municipi diferent de treball o residència del perceptor (fins a 

53,34 euros/dia)
b) Sense pernoctar en municipi diferent (fins a 26,67 euros/dia)
Locomoció (art. 8 Reglament IRPF)
L’empresa satisfà específicament la despesa
S’utilitza transport públic - Despesa justificada
Es justifica el desplaçament i la despesa - Despesa justificada
Es justifica el desplaçament i no la despesa: 0,19 euros/km
L’empresa satisfà una retribució global específica es justifica el desplaçament i 

coincideix anualment, aproximadament amb les despeses justificades - Quantia 
retribució

Es justifica el desplaçament i no la despesa: 0,19 euros/km

(07.362.034)

*
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DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

TURISME DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
IUE/98/2008, de 16 de gener, d’adjudicació de beques Turisme de Catalunya, 
d’investigació de mercats, d’accions de promoció i comercialització turístiques.

Fets

Amb data 28 de novembre de 2007 es va publicar al DOGC núm. 5018, de 
13.11.2007, la convocatòria de beques anomenades Turisme de Catalunya, d’inves-
tigació de mercats, d’accions de promoció i comercialització turístiques.

El tribunal ha realitzat les actuacions que ha considerat necessàries per a la de-
terminació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha 
de pronunciar-se la resolució de l’expedient.

La dotació pressupostària per a cada beca oscil·larà entre els 19.600 (dinou 
mil sis-cents) i els 25.200 (vint-i-cinc mil dos-cents) euros bruts anuals, amb un 
màxim de 350.000 (tres-cents cinquanta mil) euros, corresponents al crèdit pres-
supostari consignat al capítol 2 (màrqueting, accions de promoció i programes), 
subcapítol 2 (informació, promoció i comercialització), partida 6, beques Turisme 
de Catalunya.

Fonaments jurídics

De les actuacions que figuren a l’expedient, se’n desprèn que les persones que 
han sol·licitat les beques i a les quals s’atorguen compleixen els requisits que la 
normativa aplicable exigeix per obtenir-les.

La competència per dictar resolució en aquest procediment l’atribueix el que es-
tableix l’apartat e) de l’article 13 del Decret 83/1997, d’1 d’abril (DOGC núm. 2367, 
de 9.4.1997), pel qual es canvia la denominació del Consorci de Promoció Turística 
de Catalunya per Turisme de Catalunya i se’n modifiquen els Estatuts.

D’acord amb això,

RESOLC:

—1 Adjudicar vuit beques de la convocatòria de beques Turisme de Catalunya, 
d’investigació de mercats, d’accions de promoció i comercialització turístiques, 11a 
promoció, a les persones següents, atès que corresponen a les millors puntuacions 
(segons idioma examinat):

Nom i cognoms	 Destinació Dotació Puntuació

Marta Moreno Arqué França-París 25.200 euros 21,50 punts

Elisabet Vidal Folch França-París 25.200 euros 21,24 punts

Ariadna Joan Baños Bèlgica-Brussel·les 19.600 euros 19,94 punts

Marta Ferrer Pleguezuelos Bèlgica-Brussel·les 19.600 euros 16,07 punts

Marta Garriga Bardalet Bèlgica-Brussel·les 19.600 euros 12,56 punts

Gisela Vinyes Parés França-Perpinyà 19.600 euros 11,54 punts

Núria Franco González Alemanya-Frankfurt 19.950 euros 16,57 punts

Laura Zoyo Grande Alemanya-Frankfurt 19.950 euros 16,34 punts

—2 Desestimar l’adjudicació de les esmentades beques als/a les aspirants següents, 
d’acord amb les destinacions sol·licitades i la puntuació que es relaciona:

França i Bèlgica:
Cunillera Bergadà, Montserrat Tadea, 1a fase no superada.
González Navarro, Esther, exclosa.
Jiménez Serrano, Maria del Mar, renúncia.
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Navarro Lupiañez, José Manuel, 1a fase no superada.
Romagosa Pons, Cristina, no presentada.
Rovira Cabeza, Sandra, renúncia.
Alemanya:
Rius Bergua, Laura, 15,18 punts.
Gallart Gutiérrez, Ana, 12,29 punts.
Partal Fernández, Adriana, 9,02 punts.
Escoda Margalef, Eulàlia, no presentada.
Martí Merino, Judith, renúncia.

—3 La incorporació de les beneficiàries de l’esmentada beca serà el proper 1 de 
febrer de 2008.

—4 Notificar aquesta Resolució a les adjudicatàries que es relacionen a l’apartat 
primer.

—5 El director de Turisme de Catalunya signarà amb cada becària el document 
corresponent, en el qual es concretaran les obligacions que assumeixen les parts.

Contra aquesta Resolució d’adjudicació, els/les interessats/ades poden interposar 
recurs ordinari davant el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Gene-
ralitat de Catalunya dins del termini d’un mes, de conformitat amb el que preveu la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú (articles 114 i 115), en la redacció que en fa 
la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 16 de gener de 2008

JOaN C. vILaLTa I SERRaNO

President del Comitè Executiu

(08.021.030)

*
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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

RESOLUCIÓ
MAH/92/2008, de 9 de gener, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions 
adreçades als municipis connectats a xarxes d’abastament supramunicipals per fer 
front a les despeses derivades de la recuperació urgent de captacions en desús.

L’extraordinària escassetat de precipitacions durant l’any 2007 ha provocat un 
important descens de les reserves d’aigua embassades, obligant a l’adopció de me-
sures excepcionals per mitjà del Decret 84/2007, de 3 d’abril, i de la seva pròrroga 
per Decret 257/2007, de 27 de novembre.

Davant d’aquesta situació excepcional, i en previsió d’un possible empitjorament 
de l’estat de les reserves, cal impulsar totes les mesures que permetin incrementar, 
en breu termini, la disponibilitat d’aigua dels abastaments urbans. Una d’aquestes 
mesures és la posada en servei de captacions d’aigua en desús (o de noves capta-
cions) en tots aquells municipis que actualment s’abasteixen amb recursos externs 
procedents de xarxes d’abastament supramunicipals. L’aprofitament d’aquestes 
captacions tindrà un efecte positiu, tant per al mateix municipi augmentant la seva 
garantia de subministrament, com per als altres que s’abasteixen des de la mateixa 
xarxa supramunicipal, augmentant la disponibilitat del recurs regulat pel conjunt 
dels municipis i usuaris abastits.

A tal fi, es preveu que es puguin acollir a aquests ajuts els ens locals de Catalunya 
que acreditin disposar del corresponent títol concessional que permeti l’aprofita-
ment de les captacions a recuperar o rehabilitar o que acreditin haver sol·licitat la 
corresponent autorització de conformitat amb l’article 12.6 del Decret 84/2007, de 
3 d’abril, sens perjudici que s’iniciï el tràmit concessional oportú.

D’altra banda, i pel que fa a l’àmbit de servei de l’empresa Aigües Ter Llobregat, 
el seu Consell d’Administració, reunit en data 19 de desembre de 2007, va aprovar 
l’adopció, durant el període de sequera, de mesures tarifàries de foment de la uti-
lització de captacions pròpies.

D’acord amb l’article 3.1.g) del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, cor-
respon a la Generalitat, en l’exercici de les seves competències, la promoció de les 
actuacions necessàries per pal·liar els dèficits i desequilibris hídrics.

Atès que l’article 4.1.h) del mateix cos normatiu disposa que correspon a la Ge-
neralitat l’establiment d’auxilis econòmics a favor de les corporacions locals per a 
la realització dels objectius de la planificació hidrològica; atès que l’article 90 del 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legis-
latiu 3/2002, de 24 de desembre, sotmet la concessió de subvencions als principis 
de publicitat, concurrència i objectivitat; atès que d’acord amb l’article 92.3 en 
relació amb l’article 93.1.c) del Decret legislatiu 3/2002, el Consell d’Administració 
de l’Agència Catalana de l’Aigua té atribuïda la competència per aprovar les bases 
reguladores de les convocatòries de subvencions;

Atès que el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, reunit en 
data 17 de gener de 2008, ha acordat l’aprovació de les bases per a una convocatòria 
de subvencions i la delegació en el director de l’Agència Catalana de l’Aigua de la 
facultat de resoldre la concessió de les subvencions sol·licitades,

RESOLC:

—1 Fer pública la convocatòria d’una línia de subvencions adreçada als munici-
pis connectats a xarxes d’abastament supramunicipals per fer front a les despeses 
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derivades de la recuperació i posada en servei de captacions en desús, així com 
a la construcció de noves captacions, que es finançarà amb càrrec al capítol 7, de 
Transferències de capital, article 760, Ens i corporacions locals, dels pressupostos de 
l’Agència Catalana de l’Aigua i que es regirà per les bases que es publiquen en l’annex 
d’aquesta resolució, amb una dotació pressupostària de 15.000.000,00 euros.

—2 Donar publicitat, amb aquesta Resolució, a la delegació del Consell d’Admi-
nistració de l’Agència Catalana de l’Aigua en el director de l’Agència Catalana de 
l’Aigua de la facultat de resoldre l’atorgament de les subvencions a què es refereix 
aquesta convocatòria, de conformitat amb el que estableixen l’article 93.c) del Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, i l’article 39 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya.

DISpOSICIÓ fINaL

Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de gener de 2008

MaNUEL hERNáNDEz I CaRRERaS

Director de l’Agència Catalana de l’Aigua
President d’Aigües Ter Llobregat

aNNEx

Bases de la convocatòria de subvencions

—1 Objecte de subvenció
1.1 Poden ser objecte de subvenció les despeses realitzades pels ens locals deri-

vades de la recuperació i posada en servei de captacions en desús, de les actuacions 
necessàries per intensificar l’aprofitament de captacions que ja estiguin en servei, o 
per a la recerca i construcció de noves captacions, el termini d’execució i d’entrada 
en servei de les quals sigui igual o inferior a tres mesos, llevat que es tracti d’actu-
acions que incloguin processos o plantes de tractament d’aigües potables sobre el 
recurs recuperat o es tracti de noves extraccions que serà de cinc mesos.

1.2 La utilització dels cabals extrets de les captacions recuperades no podrà 
suposar, en cap cas, l’incompliment de les restriccions establertes en el Decret 
84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació 
amb la utilització dels recursos hídrics, la vigència del qual ha estat prorrogada per 
Decret 257/2007, de 27 de novembre, en especial, de les disposicions de l’article 
12 i, arribats a l’escenari d’emergència, dels valors màxims de dotació establerts a 
l’article 33 de l’esmentat Decret.

1.3 No es considerarà objecte de subvenció l’impost sobre el valor afegit (IVA) 
de les despeses sol·licitades.

—2 Beneficiaris
Poden optar a les subvencions els ens locals de Catalunya que prestin el servei 

d’abastament d’aigua en municipis connectats a xarxes d’abastament supramunici-
pals, o que comparteixen recursos hídrics regulats amb altres sistemes d’abastament, 
arreu de Catalunya.

—3 Requisits de les sol·licituds i documentació necessària
3.1 L’ens local interessat ha d’adreçar a l’Agència Catalana de l’Aigua un acord 

de sol·licitud de l’òrgan competent.
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3.2 Els sol·licitants hauran d’aportar la documentació següent:
a) Títol concessional de les captacions a recuperar o rehabilitar. En cas de no dis-

posar de títol concessional, s’haurà de presentar còpia de la sol·licitud d’autorització 
de captació d’aigua d’emergència presentada d’acord amb l’establert a l’article 12.6 
del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència 
en relació a la utilització dels recursos hídrics.

b) Descripció de les captacions a recuperar, ampliar o construir, incloent: carac-
terístiques tècniques; justificació dels cabals punta recuperables; volums màxims 
mensuals extraïbles; esquema de la seva integració en la xarxa d’abastament en alta 
del municipi; situació concessional i règim d’explotació de la captació incloent una 
valoració de la descàrrega de demanda de la xarxa d’abastament supramunicipal. 
Aquesta documentació inclourà la descripció de la qualitat del recurs recuperat, 
sistemes de tractament d’aigua potable i pla de control sanitari.

c) Documentació tècnica que defineixi les actuacions a realitzar, a nivell de 
memòria valorada.

d) Pla economicofinancer i resum de les dades tècniques de l’actuació redactat 
d’acord amb l’annex d’aquestes bases.

e) Pla d’explotació del nou recurs en situació d’emergència. En cas de disposar 
de títol concessional, el pla haurà d’establir el règim d’explotació en l’escenari de 
normalitat un cop superat l’episodi de sequera, i especificar plans de manteniment 
o sistemes de clausura del pou, segons el que escaigui en cada cas.

f) Una certificació, emesa per l’òrgan competent de l’entitat sol·licitant, que 
acrediti que no s’ha demanat cap ajut a cap altre organisme de les administracions 
públiques de Catalunya, de l’Estat o de la Unió Europea pel mateix concepte, o bé 
que s’ha sol·licitat només una part de l’import de la despesa feta i, en aquest cas, 
especificar-la.

—4 Import i criteris de distribució
4.1 Amb caràcter general l’import a subvencionar es correspon amb el 80% del 

valor elegible de la despesa realitzada.
4.2 Es fixa una despesa màxima elegible en funció del cabal recuperat, establerta 

en 20 euros per cada m³/mes segons els valors constatats de volum màxim mensual 
extraïble de la base tercera.

—5 Atorgament de la subvenció
5.1 Els ens locals sol·licitants poden presentar l’acord de sol·licitud i la docu-

mentació a què fa referència la base 3 fins al 29 de febrer de 2008.
5.2 Un cop examinades les sol·licituds, el director de l’Agència Catalana de 

l’Aigua dictarà resolució en un termini màxim d’un mes comptador a partir de la 
data de presentació.

5.3 La resolució del director de l’Agència Catalana de l’Aigua exhaureix la via 
administrativa, d’acord amb el que estableix l’article 9.4 del Text refós de la legis-
lació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 
de novembre. Contra l’esmentada resolució es podrà interposar recurs potestatiu 
de reposició de conformitat amb el que preveu la Llei 30/1992, de 6 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

5.4 Les subvencions atorgades seran objecte d’exposició al tauler d’anuncis 
de la seu de l’Agència Catalana de l’Aigua, ubicada al carrer Provença, 204-208, 
Barcelona, amb indicació del beneficiari, la quantitat concedida, les finalitats de 
la subvenció i el crèdit pressupostari al qual s’hagin imputat. Aquesta mateixa 
informació serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya en relació amb aquelles subvencions atorgades per un import supe-
rior a 6.000 euros, de conformitat amb l’article 94.6 del Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre.
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—6 Pagament
El pagament de la subvenció es farà amb justificació prèvia de la despesa realitzada 

i de l’entrada en servei de les actuacions en els terminis fixats en la base 1.1.

—7 Obligacions del beneficiari
El beneficiari resta obligat a:
a) Explotar les captacions recuperades d’acord amb les condicions establertes 

en el seu títol concessional.
b) En cas que les captacions no disposin de títol concessional, acomplir les con-

dicions d’explotació que es fixin en l’autorització de captació d’aigua d’emergència 
d’acord a l’establert a l’article 12.6 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de 
mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos 
hídrics.

c) En qualsevol cas, les captacions recuperades es regiran pel règim d’explotació 
aprovat a la resolució d’atorgament, que en cas de disposar de títol concessional 
inclourà l’explotació un cop assolida la normalitat hídrica segons els indicadors i 
llindars establerts al Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepci-
onals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics. Per a les 
captacions autoritzades que un cop assolida la normalitat hídrica no tinguin títol 
concessional, hauran de clausurar-se.

d) Informar dels cabals extrets amb la periodicitat que es determina a l’article 10 
del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergèn-
cia en relació amb la utilització dels recursos hídrics. Per a municipis o nuclis de 
menys de 2.000 habitants les freqüències de declaració establertes a l’article 10.4 
de l’esmentat Decret seran mensuals.

e) Facilitar tota la documentació que li sigui requerida pels òrgans de control 
de l’Administració.

f) Acreditar davant l’Agència Catalana de l’Aigua que compleix els requisits 
i les condicions establertes en aquesta Resolució mitjançant els justificants de 
despesa.

g) Comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’obtenció de subvencions per 
a la mateixa finalitat procedents de qualsevol de les administracions públiques 
nacionals o comunitàries.

h) Posar a disposició de l’Agència Catalana de l’Aigua totes les certificacions, les 
relacions valorades i els informes de la direcció dels treballs, així com qualsevol altra 
documentació relativa a l’execució de les actuacions quan l’Agència ho sol·liciti.

i) Quan s’escaigui, sol·licitar l’autorització pertinent per actuacions que afectin 
el domini públic hidràulic.

j) Coordinar l’explotació de la captació durant la sequera amb les instruccions 
que dictin l’ens supramunicipal d’abastament i l’Agència Catalana de l’Aigua.

—8 Revocació de la subvenció
8.1 Són causes de revocació de la subvenció:
a) L’incompliment de l’obligació de justificació de la despesa.
b) L’obtenció de la subvenció sense complir les condicions necessàries.
c) L’incompliment de la finalitat per a la qual fou concedida la subvenció, totalment 

o parcialment, en haver destinat les quantitats percebudes a finalitats diferents.
d) L’incompliment de les condicions imposades al beneficiari amb motiu de la 

concessió de la subvenció, incloent-hi l’obstrucció de les actuacions de control o la 
resistència a permetre-les de manera que impedeixi comprovar l’acreditació d’haver 
realitzat l’objecte de la subvenció.

e) En cas que l’ens sol·licitant hagi rebut alguna subvenció pel mateix objecte ator-
gada per alguna altra administració o entitat pública o privada i, com a conseqüència 
d’aquest fet, hagi percebut un excés en relació amb el cost real de l’actuació.

f) L’incompliment de l’obligació d’iniciar la tramitació de la sol·licitud del títol 
administratiu necessari per a l’aprofitament del recurs quan la seva obtenció sigui 
necessària.
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g) La no execució de l’actuació sol·licitada o la modificació substancial de la 
solució plantejada en la documentació aportada.

h) La no disposició de títol concessional o autorització de captació d’aigua 
d’emergència.

8.2 La revocació de la subvenció dóna lloc a l’obligació del beneficiari de retornar 
les quantitats percebudes incrementades amb l’interès legal corresponent.

8.3 El procediment de revocació és l’establert a l’article 100 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 Règim jurídic
En tot el que no preveuen aquestes bases o la convocatòria serà d’aplicació el 

que preveu 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.

aNNEx DE LES BaSES

Pla economicofinancer i resum de les dades tècniques

a) Denominació de l’actuació:

b) Titular de l’abastament i xarxa en alta:
c) Població subministrada actualment:
Permanent:
Estacional:

d) Cabals subministrats totals:
Total anual (m³) 2004:
Total anual (m³) 2005:
Total anual (m³) 2006:
m³/mensual:
Gener:
Febrer:
Març:
Abril:
Maig:
Juny:
Juliol:
Agost:
Setembre:
Octubre:
Novembre:
Desembre:

e) Cabals captats de fonts pròpies:
Total anual (m³) 2004:
Total anual (m³) 2005:
Total anual (m³) 2006:
m³/mensual:
Gener:
Febrer:
Març:
Abril:
Maig:
Juny:
Juliol:
Agost:
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Setembre:
Octubre:
Novembre:
Desembre:

f) Problemàtiques detectades:

g) Sol·licitud d’altres subvencions per aquesta mateixa actuació?

h) Pla de Contingència redactat?
Sí/No.
Observacions:

i) Actuació proposada:
i.1 Tipus:
Intensificació extraccions en captacions en servei.
Recuperació de pous en desús.
Descontaminació/recuperació qualitat.
Nou(s) punt(s) de captació.
i.2 Descripció breu:
i.3 Grau de definició:
Memòria valorada.
Projecte.
i.4 Coneixement de la captació:
Experiència d’explotació.
Aforament recent.

j) Títol concessional:
Sí/No.
Característiques del títol concessional:

k) Cabals esperats de la millora:
Mitjana (m³/dia):
Màxim (m³/dia) i durada:
Proposta d’explotació mensual (m³/dia):
Gener:
Febrer:
Març:
Abril:
Maig:
Juny:
Juliol:
Agost:
Setembre:
Octubre:
Novembre:
Desembre:

l) Termini d’entrada en servei:

m) Pressupost d’execució (sense IVA):

n) Mesures de control específiques:

o) Altres mesures dirigides a la gestió de les condicions de sequera:

(08.009.141)

*
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AGÈNCIA CATALANA
DE PROTECCIÓ DE DADES

RESOLUCIÓ
de 16 de gener de 2008, per la qual es crea un fitxer de dades de caràcter personal 
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, estableix que la creació dels fitxers de les administracions 
públiques únicament es podrà preveure mitjançant disposició general publicada al 
diari oficial corresponent.

L’Agència Catalana de Protecció de Dades, creada per la Llei 5/2002, de 19 d’abril, 
requereix per a l’exercici de les seves funcions i a fi de donar compliment a les seves 
obligacions legals, tractar dades de caràcter personal de les persones que intervenen 
en els programes d’auditoria i control d’ofici elaborats per l’Agència.

D’acord amb les atribucions que corresponen a la directora de l’Agència establertes 
l’article 15.1 de l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció de Dades aprovat pel 
Decret 48/2003, de 20 de febrer, i per tal de donar compliment al mandat legal de 
l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, sobre creació i modificació de fitxers de titularitat pública que 
continguin dades de caràcter personal;

Per tot l’exposat,

RESOLC:

—1 Crear el fitxer de dades de caràcter personal que es denomina Persones 
interlocutores de les entitats incloses en els plans d’auditoria i control d’ofici de 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, de conformitat amb el que disposa 
l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal.

—2 El fitxer és gestionat per l’Agència Catalana de Protecció de Dades i es regeix per 
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; 
la Llei 5/2002, de 19 d’abril, i la resta de normes legals i reglamentàries aplicables.

—3 A l’annex d’aquesta Resolució s’estableix la denominació del fitxer, la seva 
finalitat i usos previstos, les persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar 
les dades de caràcter personal, el procediment de recollida de les dades, l’estructura 
bàsica del fitxer, la descripció del tipus de dades de caràcter personal que contenen, 
les cessions de dades, l’òrgan administratiu responsable davant el qual es poden 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, les mesures 
de seguretat amb indicació del nivell de seguretat exigible.

—4 L’òrgan responsable dels fitxers ha d’adoptar les mesures tècniques, de ges-
tió i organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, la seguretat 
i la integritat de les dades, així com totes les mesures necessàries destinades a fer 
efectius els drets de les persones afectades reconeguts a la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en la resta de 
normativa d’aplicació.

DISpOSICIÓ fINaL

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 16 de gener de 2008

ESThER MITJaNS pERELLÓ

Directora
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aNNEx

Nom del fitxer:
Persones interlocutores de les entitats incloses en els plans d’auditoria i control 

d’ofici.

Finalitat del fitxer i usos previstos:
La finalitat del fitxer es identificar i localitzar a les persones físiques vinculades 

a cadascuna de les entitats que siguin objecte de l’execució dels plans d’auditoria 
i control d’ofici i que hagin estat designades com interlocutors davant l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades a aquests efectes.

Els usos seran aquells que se’n derivin de la pròpia dinàmica de realització dels 
processos d’auditoria, per tant relacionats amb intercanvi d’informació, comuni-
cacions, convocatòries a reunions i totes aquells activitats emmarcades en un pla 
d’auditoria i control d’ofici específic.

Persones o col·lectius afectats:
Persones que hagin estan designades com interlocutores per les entitats objecte 

d’auditoria i control d’ofici i les persones que puguin donar suport als esmentats 
interlocutors en l’execució de les tasques derivades dels plans d’auditoria i control 
d’ofici.

Procediment de recollida de les dades de caràcter personal:
Les dades seran proporcionades per les pròpies persones interessades i/o per les 

entitats per les quals han estat designades com a persones interlocutores o persones 
de suport.

Les dades són recollides a partir dels documents en paper tramesos per les en-
titats afectades o per les pròpies persones interlocutores, per telèfon o per correu 
electrònic.

Estructura bàsica del fitxer i descripció dels tipus de dades de caràcter perso-
nal:

Dades identificatives: nom, cognoms i ubicació de la persona en l’organigrama de 
l’entitat, l’adreça postal, adreça de correu electrònic, fax i telèfons mòbils i fixos.

En el cas de persones externes a l’entitat que actuïn com interlocutors s’enre-
gistraran les mateixes dades, amb referència a l’entitat pública o privada a la qual 
estigui vinculada la persona designada com interlocutor.

Cessions de dades de caràcter personal i transferències a països tercers:
No es preveu la cessió ni la transferència a països tercers de les dades de caràcter 

personal.

Òrgan responsable del fitxer:
Directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, carrer Llacuna, 166 7a 

planta, 08018 Barcelona, tel. 93.552.78.00, apdcat@gencat.cat.

Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició:

Els drets dels afectats es poden exercir davant el mateix òrgan responsable del 
fitxer.

Nivell de seguretat:
Nivell bàsic.

(08.016.154)
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RESOLUCIÓ
de 21 de gener de 2008, per la qual es convoquen beques de col·laboració i recerca 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal

L’Agència Catalana de Protecció de Dades, d’acord amb allò establert a la Llei 
5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades té per objecte 
vetllar pel respecte dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans 
en tot allò que concerneix les operacions fetes mitjançant processos automatitzats 
o manuals de dades personals, dins l’àmbit d’actuació que la llei li reconeix.

D’acord amb la voluntat de l’Agència Catalana de Protecció de Dades de fomentar, 
promoure i difondre el coneixement del dret a la protecció de dades per tal d’afavorir 
la seva protecció i garantia;

Vista la ràpida evolució de les noves tecnologies i la necessitat d’integrar l’estudi 
del dret a la protecció de dades i la realitat social i professional;

Per tot això,

RESOLC:

—1 Obrir la convocatòria per a la concessió de sis beques de col·laboració i re-
cerca en matèria de protecció de dades de caràcter personal i aprovar-ne les bases 
reguladores que es publiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a comptar 
des del dia següent al dia de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

—3 La concessió d’aquestes beques s’imputa amb càrrec a la partida D/482.000100 
del pressupost de despeses de l’Agència Catalana de Protecció de Dades per a l’any 
2008, amb un import màxim de 40.000 euros.

—4 Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa es pot inter-
posar potestativament recurs de reposició davant la directora de l’Agència Catalana 
de Protecció de Dades en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la 
seva publicació al DOGC o bé directament, recurs contenciòs administratiu en el 
termini de dos mesos davant el Jutjat Contenciós Administratiu.

Barcelona, 21 de gener de 2008

ESThER MITJaNS pERELLÓ

Directora

aNNEx

Bases reguladores de les beques de col·laboració i recerca en matèria de protecció 
de dades personals.

1. Règim jurídic
El règim jurídic aplicable a aquestes beques és el previst al Decret legislatiu 3/2002, 

de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu 
Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

2. Objecte
Les beques de col·laboració tenen per finalitat que les persones seleccionades 

puguin aprofundir en el coneixement del dret a la protecció de dades des de dife-
rents aspectes:
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Coneixement de les funcions i activitats realitzades per les autoritats de protecció 
de dades personals.

Coneixement de les funcions adreçades a la protecció del dret a la protecció de 
dades en l’àmbit de les dades especialment protegides

Recerca en matèria de definició i implantació de mesures de seguretat tècniques 
i organitzatives.

Recerca en aspectes concrets relacionats amb la incidència de les noves tecnologies 
en l’àmbit del dret a la protecció de dades personals.

3. Persones destinatàries
Les beques de col·laboració s’adrecen a persones llicenciades en els cinc anys 

anteriors a la data de publicació de la convocatòria o bé a alumnes que estiguin 
cursant l’últim curs de la llicenciatura que preveu el pla d’estudis corresponent i als 
quals només els resti pendent la realització d’un màxim de 30 crèdits.

Els requisits per ser-ne beneficiari s’han de gaudir al dia de la finalització del 
termini de presentació de sol·licituds.

4. Durada i lloc de realització
El període de col·laboració s’iniciarà dins del termini de 10 dies comptats a partir 

de l’endemà de la notificació de l’adjudicació de la beca i finalitzarà el mes d’agost 
de 2008.

La col·laboració consisteix en l’execució de les tasques assignades en les de-
pendències de l’Agència dins de l’horari establert per al personal d’aquesta entitat 
(que comprèn 37.5 hores setmanals, cada dia de 8 a 15 hores i una tarda de 16 a 
18.30 h).

5. Dotació econòmica
Cada beca té una dotació econòmica de 1.000 euros mensuals, la qual es farà 

efectiva a mesos vençuts, amb les retencions legals corresponents.

6. Drets i obligacions de les persones adjudicatàries
Drets
Assignació d’un tutor que faci un seguiment personalitzat de la seva tasca.
Certificat relatiu a la col·laboració prestada.
Pòlissa d’assegurança d’accident, que haurà de subscriure l’Agència Catalana 

de Protecció de Dades, en què els riscos coberts seran els accidents derivats de la 
prestació de la col·laboració, així com els accidents in itinere.

Vacances. Es gaudirà de 15 dies de vacances que caldrà sol·licitar amb una an-
ticipació de 15 dies.

Obligacions.
Assistir a les activitats formatives que se li indiquin sempre a càrrec de l’Agèn-

cia
Complir les normes de funcionament de l’Agència.
Realitzar les tasques de col·laboració i recerca que li siguin assignades.
Justificar les tasques encomanades mitjançant una Memòria final.
Guardar estricte secret respecte de la informació i documentació a la que tingui 

accés en la realització de les tasques de col·laboració.
Facilitar tota la informació que li sigui requerida per part de l’Agència Catalana 

de Protecció de Dades en relació amb les tasques realitzades així com per part de la 
Intervenció General, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents d’acord 
amb la normativa vigent i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que 
estableix l’article 97 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

7. Sol·licitud
Les persones que vulguin participar en aquesta convocatòria han de presentar una 

sol·licitud adreçada a la directora de l’Agència adjuntant la documentació següent, 
mitjançant original o fotocòpia compulsada:

a) Fotocòpia del DNI.
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b) Currículum.
c) Memòria no superior a 3 pàgines, on s’indiquin els motius pels quals sol·liciten 

la beca.d) Expedient acadèmic: Títol i certificat de l’expedient acadèmic amb indi-
cació de les qualificacions obtingudes.

e) Certificat de nivell de suficiència de català C de la Secretaria de Política Lingüística 
o equivalent d’acord amb el que disposa l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny.

f) Certificat acreditatiu dels coneixements d’altres llengües
En cas de no presentar títols reconeguts, l’Agència Catalana de Protecció de Dades 

pot realitzar proves de nivell del coneixement de les llengües.
g) Declaració responsable de no trobar-se en cap dels supòsits de l’article 13 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de complir l’especificat 
a l’article 14 de la mateixa llei.

h) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de 
Seguretat Social.

L’Agència Catalana de Protecció de Dades pot demanar a les persones adjudicatà-
ries l’aportació de documents complementaris dels presentats amb la sol·licitud.

8. Lloc i termini de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds es poden presentar al Registre de l’Agència Catalana de Protec-

ció de Dades (c. Llacuna 166, 7a, 08018 Barcelona) de 9 a 14 hores, o bé es poden 
trametre per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú.

El termini de presentació serà de 15 dies naturals a comptar des del dia següent 
al dia de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

9. Criteris de selecció
El procés de selecció s’estructurarà en dues fases:
Primera fase de selecció. En aquesta fase els criteris de selecció seran els se-

güents:
Expedient acadèmic: fins a 15 punts.
Currículum: fins a 15 punts.
Estudis complementaris en matèria de protecció de dades, seguretat de la infor-

mació o altres activitats relacionades: fins a 20 punts.
Coneixement d’altres idiomes: fins a 10 punts.
D’entre totes les persones aspirants es preseleccionaran les 12 que hagin obtin-

gut un major nombre de punts en la primera fase. En qualsevol cas, per passar a la 
segona fase caldrà obtenir un mínim de 30 punts.

En cas de produir-se un empat, el nombre de persones preseleccionades pot 
ampliar-se fins a 16 persones.

Segona fase de selecció.
Entrevista: fins a 40 punts.

10. Incompatibilitats de la beca
La concessió de la beca és incompatible, durant tot el seu període de vigència, amb 

la realització de qualsevol treball remunerat aliè a l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades o amb la percepció de la prestació per atur. Així mateix, és incompatible amb 
l’obtenció concurrent d’altres ajuts similars, que comportin la realització d’activitats 
que impedeixin una dedicació suficient a les tasques objecte de la beca.

La persona adjudicatària haurà de comunicar a l’Agència Catalana de Protecció 
de Dades l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que puguin 
comportar la incompatibilitat.

11. Comissió de selecció
La selecció la portarà a terme una comissió nomenada per la directora de l’Agència 

Catalana de Protecció de Dades, que estarà formada per un nombre mínim de dos 
caps d’àrea i un màxim de quatre, designats en atenció a les funcions que hagin de 
ser assignades a les persones adjudicatàries.
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Atenent a les sol·licituds presentades, als mèrits al·legats i als criteris de selecció 
establerts la comissió farà una proposta d’adjudicació de les beques de col·laboració 
i recerca.

12. Resolució
A la vista de la proposta de la comissió de selecció, la directora de l’Agència Cata-

lana de Protecció de Dades dictarà una Resolució sobre l’adjudicació de les beques 
que serà objecte de publicació al DOGC, i es notificarà a les persones adjudicatàries 
i que es podrà consultar al tauler d’anuncis de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades. D’acord amb el que estableix l’article 3 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre, 
transcorregut el termini de tres mesos des de la finalització del termini de presentació 
de sol·licituds sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds 
presentades s’entendran desestimades per silenci administratiu.

A la vista de la proposta de la comissió de selecció, la directora de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades es reserva la possibilitat de declarar deserta la 
convocatòria en la seva totalitat o parcialment.

En el cas d’adjudicar-se les sis beques objecte de concurs, en la resolució d’ad-
judicació es podran designar aspirants suplents, als quals se’ls adjudicarà la beca 
atenent a la puntuació obtinguda en el procés de selecció, en cas de renúncia de les 
persones adjudicatàries o revocació de les beques adjudicades.

En el cas que alguna de les beques resulti deserta, l’import d’aquestes podrà 
acréixer les atorgades ampliant el termini de gaudiment.

La concessió d’aquestes beques no implica cap mena de vinculació, ni laboral 
ni administrativa, entre la persona seleccionada i l’Agència Catalana de Protecció 
de Dades.

La resolució dictada per la directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades 
exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs 
potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu, així com qualsevol altre 
recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus drets.

13. Acceptació de la beca
Les persones aspirants seleccionades han de formalitzar l’acceptació de la beca 

mitjançant la signatura d’un document d’acceptació en el qual s’especificaran les 
condicions d’execució de la col·laboració amb l’Agència, la forma de pagament de 
les beques i la seva justificació, prèvia presentació dels certificats acreditatius d’estar 
al corrent de les obligacions tributàries i de seguretat social.

Aquesta acceptació s’haurà de dur a terme en el termini de 15 dies naturals a 
comptar des de la notificació de la resolució d’adjudicació.

14. Memòria final
Les persones adjudicatàries de les beques han d’elaborar una memòria de les 

tasques portades a terme durant el període de col·laboració. La comissió de selecció 
valorarà el grau d’assoliment dels objectius fixats. El període de presentació de la 
Memòria finalitzarà el dia 1 de desembre de 2008. Excepcionalment, i a instància 
motivada de les persones beneficiàries de la beca abans de l’exhauriment del termini 
de presentació, la directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades podrà 
atorgar una pròrroga de la data esmentada.

15. Renúncia
En el cas de renúncia, que s’ha de comunicar a la directora de l’Agència amb 

una antelació mínima de quinze dies, caldrà reintegrar l’import rebut per la beca, 
excepte si es justifica que el becari ha complert amb les obligacions estipulades al 
punt 6.2 de la present resolució fins el moment de la renúncia.

En els supòsits de no acceptació o renúncia, per causes justificades, d’una beca 
de col·laboració, la directora podrà adjudicar-la en l’import que resti, dins l’ordre 
establert, a una de les persones que hagin estat designades suplents en la resolució 
de l’adjudicació.
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16. Revocació
La directora de l’Agència, amb l’informe previ del respectiu responsable de la 

recerca, podrà revocar la beca si la persona adjudicatària no demostra un nivell 
de dedicació i de rendiment satisfactori. Igualment, es podrà revocar en cas de no 
assistència injustificada, manca de col·laboració de les persones adjudicatàries o 
per incompliment de les obligacions especificades en aquesta Resolució. En aquests 
supòsits, així com en la resta de causes de revocació previstes a l’art. 99 del Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, s’iniciarà un procediment de reintegrament 
de les quantitats percebudes en concepte de beca a la persona interessada, així com 
l’exigència dels interessos legals des de la data de pagament de la subvenció fins 
la data en què s’acordi la revocació, d’acord amb les previsions de l’article 100 del 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i amb l’article 37.1 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre.

17. Difusió dels treballs d’investigació
L’Agència Catalana de Protecció de Dades es reserva en exclusiva el dret publicar 

els resultats de la investigació.
El treball elaborat, fruit de la beca, és propietat de l’Agència Catalana de Protecció 

de Dades, que es reserva el dret a reproduir-lo, publicar-lo i difondre’l ja sigui total o 
parcialment, i ja sigui per mitjans propis o mitjançant l’acord amb altres institucions, 
quan consideri convenient amb la citació de l’autoria de la investigació. De cara a la 
publicació de la investigació, l’Agència, pot proposar a l’autor/a, les modificacions 
que estimi pertinents.

En el cas que l’Agència no hagi publicat el treball elaborat en el termini de dos 
anys a partir de la seva presentació,l’autor/a en podrà disposar per difondre’l en el 
mitjà que consideri oportú.

18. Tractament de dades personals
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 

de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal que es facilitin per la 
tramitació de la present convocatòria es tractaran exclusivament per la gestió de 
l’expedient corresponent de la Secretaria General. La persona afectada podrà exercir 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de l’Agència Catalana 
de Protecció de Dades, carrer Llacuna, núm. 166, 7a planta, Barcelona 08018.

(08.021.058)

*
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CONSELL CONSULTIU
DE LA GENERALITAT

RESOLUCIÓ
de 21 de gener de 2008, per la qual es fa públic l’acord del ple del Consell Consultiu 
de resolució definitiva del concurs oposició per cobrir una plaça de lletrat/ada 
del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya (Resolució de 16 de març de 
2007, DOGC núm. 4849, de 26.3.2007).

Atès que, a proposta del Tribunal Qualificador, el ple del Consell Consultiu de la 
Generalitat, en la sessió del dia 15 de gener de 2008, va prendre l’acord de resoldre 
definitivament el concurs oposició per cobrir una plaça de lletrat/ada del Consell 
Consultiu en favor del senyor Luis Javier Mieres Mieres;

En ús de les atribucions que em confereixen la Llei 1/1981, de 25 de febrer, del 
Consell Consultiu de la Generalitat, i el seu Reglament d’organització i funciona-
ment aprovat pel Decret 429/1981, de 2 de novembre, i de conformitat també amb el 
que disposen 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 el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de 
selecció de personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

Fer públic l’acord de resolució definitiva del concurs oposició per cobrir una 
plaça de lletrat/ada del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya en favor 
del senyor Luis Javier Mieres Mieres. De conformitat amb el que estableix la base 
13.1 de la convocatòria, la persona aspirant designada disposa d’un termini de vint 
dies naturals, a comptar des de la data de publicació d’aquesta Resolució, per aportar 
la documentació que es detalla a la base citada.

La publicació d’aquesta Resolució en el DOGC servirà de notificació a les perso-
nes interessades, de conformitat amb el que disposa la base 12 de la convocatòria 
i l’article 59.6.b de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Contra aquesta Resolució, les persones interessades poden interposar, amb ca-
ràcter potestatiu, recurs de reposició davant el ple del Consell Consultiu, mitjançant 
escrit adreçat al seu president, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de 
la seva publicació al DOGC, o bé 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, d’acord 
amb el que estableixen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 21 de gener de 2008

pERE JOvER I pRESa

President

PG-205105 (08.023.118)

*

CÀRRECS	I	PERSONAL
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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ
PRE/97/2008, de 21 de gener, per la qual s’aproven les llistes provisionals de la 
convocatòria del procés selectiu de nou accés per proveir set places en règim 
de personal laboral fix del Departament de la Presidència (convocatòria núm. 
L003/07).

Atès el que preveu la base 6 de l’annex 1 de la Resolució PRE/3635/2007, de 23 
de novembre, per la qual es convoca el procés selectiu de nou accés per proveir set 
places en règim de personal laboral fix del Departament de la Presidència (convo-
catòria núm. L003/07);

En ús de les competències que tinc atribuïdes per la normativa vigent,

RESOLC:

—1 Declarar aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses a la 
convocatòria i la llista provisional de persones exemptes i no exemptes de realitzar 
la prova de coneixements de llengua catalana.

—2 Les esmentades llistes, completes i certificades, s’exposaran als taulers 
d’anuncis de les adreces previstes a l’annex 6 de la convocatòria.

—3 De conformitat amb el que preveu la base 6.4 de la convocatòria, amb la pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC i l’exposició de les llistes als taulers d’anun-
cis, es considerarà realitzada la oportuna notificació a les persones interessades i 
s’iniciaran els terminis a efectes de possibles reclamacions o recursos.

—4 Les persones aspirants disposaran d’un termini de deu dies hàbils a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i de la simultània exposició 
als taulers d’anuncis de les llistes provisionals, per formular davant l’òrgan tècnic 
de selecció les reclamacions que considerin oportunes, adreçades a esmenar els 
defectes que s’hagin pogut produir o per adjuntar la documentació que es requereixi 
a la convocatòria.

Barcelona, 21 de gener de 2008

ISaíaS TáBOaS I SUáREz

Secretari general

(08.021.141)

*
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DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

RESOLUCIÓ
GAP/99/2008, de 21 de gener, per la qual s’aprova i es fa pública la part específi-
ca dels temaris de les proves selectives per a l’accés al cos de titulació superior, 
al cos de diplomatura, al cos tècnic d’especialistes i al cos auxiliar tècnic de la 
Generalitat.

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, estableix els principis en què s’ha d’inspirar la selecció de personal, 
entre els quals cal tenir especialment en compte l’adequació del sistema selectiu 
al contingut dels llocs de treball que s’hagin d’ocupar, amb la finalitat de garantir 
al màxim que les persones que passin a prestar serveis a l’Administració de la 
Generalitat tinguin la preparació i els coneixements necessaris per dur a terme 
adequadament les seves tasques.

La Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de 
Catalunya, va crear el cos de titulats superiors, el cos de diplomats, el cos de tècnics 
especialistes i el cos d’auxiliars tècnics de la Generalitat, que amb la modificació 
introduïda per la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i adminis-
tratives, passen a denominar-se cos de titulació superior, cos de diplomatura, cos 
tècnic d’especialistes i cos auxiliar tècnic de la Generalitat.

Al mateix temps, la normativa sobre funció pública exigeix que una de les dades 
essencials que han de contenir les bases d’una convocatòria és el programa sobre 
el qual versaran les proves selectives, o bé la indicació del DOGC en què aquest 
s’hagi publicat.

És per això que per tal de facilitar als aspirants la preparació dels processos selec-
tius, es considera oportú donar publicitat, de manera anticipada a les convocatòries 
corresponents, a la part específica dels temaris de les proves selectives per a l’accés al 
cos de titulació superior de la Generalitat, patrimoni artístic: arqueologia, enginyeria 
agrònoma, enginyeria química, enginyeria de telecomunicacions, geografia, geologia i 
INEF, al cos de diplomatura de la Generalitat, enginyeria tècnica agrícola i enginyeria 
tècnica d’obres públiques, al cos tècnic d’especialistes de la Generalitat, analistes de 
laboratori i al cos auxiliar tècnic de la Generalitat, auxiliars de laboratori.

D’acord amb el que disposa la Resolució GAP/1417/2007, de 25 d’abril (DOGC 
núm. 4884, de 16.5.2007), correspon a la directora general de Funció Pública la 
competència per convocar els processos selectius per a funcionaris, sens perjudici 
del que estableix l’article 6.3 del Decret legislatiu esmentat.

De conformitat amb el que estableix l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

—1 Aprovar i fer pública la part específica dels temaris de les proves selectives 
per a l’accés al cos de titulació superior de la Generalitat, patrimoni artístic: arqueo-
logia, enginyeria agrònoma, enginyeria química, enginyeria de telecomunicacions, 
geografia, geologia i INEF, que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

—2 Aprovar i fer pública la part específica dels temaris de les proves selectives per 
a l’accés al cos de diplomatura de la Generalitat, enginyeria tècnica agrícola i engi-
nyeria tècnica d’obres públiques, que figuren a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

—3 Aprovar i fer pública la part específica dels temaris de les proves selectives 
per a l’accés al cos tècnic d’especialistes de la Generalitat, analistes de laboratori 
que figura a l’annex 3 d’aquesta Resolució.
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—4 Aprovar i fer pública la part específica dels temaris de les proves selectives 
per a l’accés al cos auxiliar tècnic de la Generalitat, auxiliars de laboratori que figura 
a l’annex 4 d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el director 
general de la Funció Pública 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 de la Resolució 
al DOGC.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 21 de gener de 2008

p. D. (Resolució GAP/1417/2007, DOGC de 16.5.2007)

LEONOR aLONSO gONzáLEz

Directora general de Funció Pública

aNNEx 1

A) Cos de titulació superior, patrimoni artístic: arqueologia

1. Conceptes generals

Tema 1
El patrimoni cultural català, concepte i evolució històrica. Tipologia de béns 

culturals.

Tema 2
Competències, legislació i tasca de govern en referència al patrimoni arqueològic 

durant la Mancomunitat.

Tema 3
Competències, legislació i tasca de govern en referència al patrimoni arqueològic 

durant la Generalitat republicana.

Tema 4
Organització i gestió de l’arqueologia a Catalunya durant el període comprès 

entre 1940 i 1980.

Tema 5
La gestió del patrimoni arqueològic a Catalunya en el marc de l’Administració 

de la Generalitat: organització i infraestructura; evolució i situació actual.

Tema 6
Normativa de la Unió Europea sobre patrimoni històric i cultural. Reglaments i 

directives que afecten les competències de la Generalitat de Catalunya.

Tema 7
Convenis internacionals sobre patrimoni històric dels estats membres del Consell 

d’Europa: la protecció del patrimoni arqueològic.

Tema 8
L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura 

(UNESCO) (I). Convencions i protocols: la Convenció sobre la protecció del patri-
moni cultural subaquàtic vigent i els protocols per a la protecció dels béns culturals 
en cas de conflicte armat.
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Tema 9
La UNESCO (II): la Convenció sobre la protecció del patrimoni mundial, cul-

tural i natural de 1972. Procediments per a la redacció d’expedient de presentació 
de candidatures. Beneficis i deures respecte als béns declarats.

Tema 10
La normativa legal de l’Estat sobre patrimoni històric espanyol. Antecedents 

històrics i característiques bàsiques de la normativa vigent.

Tema 11
La normativa legal de la Generalitat de Catalunya sobre patrimoni cultural català. 

Antecedents històrics i característiques bàsiques de la normativa vigent.

Tema 12
Els òrgans consultius i de participació en matèria de patrimoni cultural: el Consell 

Assessor del Patrimoni Cultural Català. Les comissions del Patrimoni Cultural 
del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació: Estructura. Definició i 
composició. Funcions i procediment.

Tema 13
Criteris tècnics aplicables per a la declaració de béns integrants del patrimoni 

cultural català, especialment pel que fa a l’àmbit de l’arqueologia.

Tema 14
Règim jurídic dels béns integrants del patrimoni cultural català.

Tema 15
Normes específiques de protecció del patrimoni arqueològic a la legislació 

vigent.

Tema 16
Competències i obligacions de l’Administració local en la protecció del patrimoni 

arqueològic.

Tema 17
Les agressions al patrimoni arqueològic. Mesures preventives i règim sancio-

nador.

Tema 18
Mesures financeres i de foment del patrimoni cultural: l’1% cultural, el patrocini 

i el mecenatge.

Tema 19
El comerç d’antiguitats. Problemàtica.

2. Normativa específica. Gestió del patrimoni arqueològic

Tema 20
Concepte d’arqueologia. Definició i evolució del concepte d’arqueologia. Arque-

ologia i antropologia. Arqueologia i història. Arqueologia i patrimoni.

Tema 21
El mètode arqueològic: concepte, modalitats i tècniques de treball. Els sistemes 

de registre.

Tema 22
La datació en arqueologia: antecedents. La datació absoluta, mètodes físics i 

químics.

Tema 23
La troballa casual. Concepte general. La troballa casual a la legislació sobre 

patrimoni arqueològic estatal i autonòmica.
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Tema 24
Incidència de la normativa de museus en la protecció, gestió i difusió del patrimoni 

arqueològic i paleontològic de Catalunya.

Tema 25
El Museu d’Arqueologia de Catalunya i els museus inscrits en el Registre de 

museus de Catalunya en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic (moble 
i immoble) de Catalunya.

Tema 26
L’Inventari del patrimoni cultural immoble. Tipus, realització, ús i funció.

Tema 27
L’Inventari del patrimoni arqueològic de Catalunya. Estructura i continguts. Les 

cartes arqueològiques: estat de la qüestió. La carta arqueològica com a element de 
protecció.

Tema 28
La funció de la documentació del patrimoni arqueològic en el marc de la gestió 

i el coneixement del patrimoni local.

Tema 29
L’arqueologia subaquàtica a Catalunya: antecedents i situació actual.

Tema 30
L’arqueologia urbana. Problemàtica de la intervenció i investigació del patrimoni 

arqueològic urbà. Rentabilització social de l’arqueologia urbana.

Tema 31
Arqueologia del paisatge. Perspectives i tendències.

Tema 32
Patrimoni industrial i arqueologia. Origen i situació actual de l’arqueologia 

industrial.

Tema 33
Intervencions arqueològiques i paleontològiques: concepte i classes.

Tema 34
La promoció i la direcció d’intervencions arqueològiques. Deures i obligaci-

ons.

Tema 35
L’arqueologia preventiva. Estat actual. Metodologia de la intervenció i la ges-

tió.

Tema 36
Dipòsit dels materials arqueològics i paleontològics.

Tema 37
Registre gràfic d’una intervenció arqueològica. Característiques i criteris.

Tema 38
Criteris d’elaboració de memòries científiques en intervencions arqueològi-

ques.

Tema 39
Mesures urgents de conservació en intervencions arqueològiques. Intervencions 

in situ: recuperació d’objectes mobles i conservació d’estructures.

Tema 40
El control i la inspecció de les intervencions arqueològiques. Competència i 

finalitat.
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3. Coneixement aplicat. Conservació, explotació i difusió.

Tema 41
L’Ordenació del Territori a Catalunya. El Pla territorial general de Catalunya. 

Conceptes generals. Tipus de plans. La seva aplicació a la protecció del patrimoni 
natural i cultural.

Tema 42
Planejament urbanístic i patrimoni cultural a l’empara de la legislació vigent a 

Catalunya. Trets generals del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i del 
Reglament que la desenvolupa.

Tema 43
El règim urbanístic del sòl. Aprovació del planejament urbanístic: competències 

i procediment. Actuacions en sòl no urbanitzable. El patrimoni públic del sòl.

Tema 44
Legislació en matèria de medi ambient. Legislació de la Unió Europea, estatal i 

autonòmica. Aplicació a la protecció del patrimoni Cultural.

Tema 45
El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). Aplicació a la protecció del patrimoni 

arqueològic i paleontològic.

Tema 46
Avaluació d’impacte ambiental: continguts, tramitació i òrgans competents. 

Avaluació d’impacte ambiental i patrimoni arqueològic.

Tema 47
Sistemes d’informació geogràfica (SIG). Aplicació de les funcions SIG d’anàlisi 

espacial a la gestió del patrimoni arqueològic.

Tema 48
Concepte d’alteració i deteriorament en béns arqueològics. Formes, agents i 

processos d’alteració.

Tema 49
Concepte de conservació i restauració de béns i materials arqueològics. Criteris 

d’actuació.

Tema 50
Materials paleontològics. Característiques dels materials fòssils. Alteracions i 

tractaments de conservació i restauració.

Tema 51
Tractament de les restes arqueològiques i paleontològiques no extretes: conside-

racions generals i tipus d’intervencions.

Tema 52
Patrimoni i turisme. El turisme cultural. Recursos i projectes. La seva relació i 

impacte sobre el patrimoni cultural.

Tema 53
El turisme com a recurs econòmic per a la gestió de polítiques culturals soste-

nibles.

Tema 54
Escola i patrimoni arqueològic. Estratègies d’actuació.

Tema 55
La museïtzació dels jaciments arqueològics i paleontològics.

Tema 56
Tipologies expositives del patrimoni. Especial referència als centres d’interpre-
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tació i als parcs culturals. La situació actual a Catalunya i a la resta de comunitats 
autònomes de l’Estat espanyol.

Tema 57
Projecció social del patrimoni arqueològic i paleontològic. Les noves tecnologies 

aplicades a la difusió del patrimoni cultural.

Tema 58
Màrqueting i difusió del patrimoni: estudis de públics i patrimoni; serveis i 

equipaments, tècniques d’avaluació.

Tema 59
L’accés a la informació. Facilitats que ofereix un sistema informatitzat. Condici-

ons i requeriments de les aplicacions informàtiques per a la difusió del patrimoni 
cultural.

Tema 60
El patrimoni cultural i la propietat privada: conflictes entre l’interès públic i els 

drets privats.

B) Cos de titulació superior, enginyeria agrònoma

1. Dades bàsiques dels sectors agraris agroindustrials i de la pesca a 
Catalunya

Tema 1
Usos de sòl a l’espai rural català. Superfícies i utilització del sòl. Principals 

tipologies i zonificació comarcal de l’agricultura: consolidada, de secà, pirinenca 
i periurbana.

Tema 2
Principals produccions agroforestals i pesqueres. Distribució de les superfícies de 

conreu i les produccions agrícoles, ramaderes i produccions ramaders. Distribució de 
les superfícies forestals, espècies i produccions. Modalitats de pesca i captures.

Tema 3
Estructura i orientació tècnic econòmica de les explotacions agràries. Número 

d’explotacions i distribució per tamanys. Població i ma d’obra en el sector agrari i 
en les zones rurals. Marges bruts i orientacions tècnic econòmiques de les explo-
tacions.

Tema 4
Producció final agrària (PFA) i renda agrària. Distribució de la PFA i resum de 

les principals macromagnituds econòmiques de l’agricultura catalana.

Tema 5
La transformació i comercialització de productes agraris. Estructura sectorial de 

la indústria agroalimentària. Dimensió i activitats dels principals sectors.

2. Marc general de les polítiques agràries

Tema 6
La producció i el comerç mundial d’aliments. Els principals mercats interna-

cionals. Dèficits i excedents de les produccions. Mecanismes de regulació dels 
mercats mundials.

Tema 7
Les negociacions comercials internacionals. La regulació del comerç agrícola en 

l’acord general sobre comerç i aranzels General Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT), l’Organització Mundial de Comerç, les Rondes d’Uruguai i de Doha i les 
noves negociacions agrícoles internacionals.
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Tema 8
Finançament de les polítiques de la Unió Europea (UE): el pressupost comunitari. 

Estat d’ingressos i de despeses. Els fons comunitaris. Els fons estructurals, el Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Fons Social Europeu (FSE): 
naturalesa i classificació de les regions. Fons de cohesió.

Tema 9
Les polítiques agrària i pesquera comunitàries. El primer pilar de la Política 

Agrària Comunitària (PAC): el Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA). El 
segon pilar de la PAC: el Fons Europeu de Desenvolupament Rural (FEADER). 
Política pesquera: el Fons Europeu de la Pesca (FEP).

Tema 10
Política agrària i medi ambiental. Aspectes mediambientals de la producció 

agrària. Efectes sobre l’entorn i la biodiversitat. Marc normatiu comunitari sobre 
agricultura i medi ambient.

Tema 11
El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2007/2013 de Catalunya. Els 

eixos prioritaris. Procés de programació: directrius estratègiques comunitàries 
i el Pla Estratègic Nacional. Quadres financers. Mecanismes de gestió i control. 
Avaluació i seguiment.

3. Ordenació, protecció i aprofitament dels recursos naturals i l’espai rural

Tema 12
Els recursos hídrics a Catalunya. Xarxa hidrogràfica. Captacions d’aigües subter-

rànies. Dotacions. Reutilització d’aigües. Zones regades i regables. Problemàtiques 
i potencial.

Tema 13
Política de regadius: la Llei d’aigües. El Pla hidrològic nacional. El Pla nacional 

de regadius. Administració de l’aigua a Catalunya. L’Agència Catalana de l’Aigua. 
Comunitats de regants. Concessions d’aigua per al reg.

Tema 14
Transformació en regadiu. Agricultures de secà i regadiu. Procés de transforma-

ció, mètodes de reg i eficiència en l’ús de l’aigua. Canvis estructurals i econòmics 
associats a la transformació. Finançament.

Tema 15
Agricultura i canvi climàtic. Paràmetres per a la caracterització agroclimàtica. 

Efectes del canvi climàtic sobre l’agricultura. Aspectes del sector agrari que tenen 
incidència sobre el canvi climàtic.

Tema 16
La prevenció i control integrats de la contaminació (IPPC). Normativa. Règim 

de prevenció. Règim de control. Aplicació al sector agrari i agroalimentari.

Tema 17
Sistema d’àrees protegides a Catalunya. El Pla d’espais de interès natural (PEIN). 

Xarxa Natura 2000. Espais naturals de protecció especial (ENPE): parcs nacionals, 
parcs naturals, reserves naturals i paratges naturals d’interès nacional (PENINs). 
Legislació vigent a Catalunya. Instruments de gestió i planificació.

Tema 18
Aprofitaments i usos en sòls no urbanitzables. Avaluació ambiental de plans i 

programes. Règim d’us del sòl no urbanitzable: obres i infraestructures d’interès 
públic i altres construccions en el sòl no urbanitzable. Ordenació i gestió del territori 
pel manteniment del medi i els ecosistemes agrícoles. Incidència de la normativa 
urbanística en els projectes i plans i programes del sector agrícola i ramader.
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Tema 19
Agricultura i sostenibilitat. Agricultures intensives i extensives. Prevenció de 

la degradació dels sòls i agües a l’agricultura. Contaminació d’aqüífers per nitrats. 
Directiva europea. Conservació de la biodiversitat. Incentius per a la producció 
de pràctiques sostenibles. Codi de bones pràctiques agrícoles (CBPA). Directiva 
Marc de l’Aigua.

Tema 20
Gestió de les dejeccions ramaderes. Gestió en el marc de l’explotació agrària. 

Gestió fora del marc de l’explotació agrària. Sistemes de tractament.

Tema 21
Gestió dels residus de les emissions en el sector agrari i agroalimentari. Tipologia 

i caracterització. Formes de gestió. Gestors de residus. Normativa sobre emissions. 
Gestió de les aigües residuals. Les emissions a l’atmosfera.

Tema 22
La concentració parcel·lària. El procediment ordinari: bases de la concentració i 

reorganització de la propietat. L’acord de concentració. Concentracions de caràcter 
privat.

Tema 23
Infrastructures i serveis bàsics per a l’economia i la població rural. Conservació i 

millora del patrimoni rural i cultural. Renovació de pobles i manteniment i millora 
d’espais d’alt valor natural.

Tema 24
Zones desfavorides i amb altres limitacions. Zones de muntanya, zones amb 

dificultats distintes a les de muntanya i zones amb limitacions especifiques.

Tema 25
Comunicacions i noves tecnologies en el sector agrari i l’entorn rural. La co-

municació en el sector agrari i l’entorn rural. Informació tecnològica. Informació 
política i econòmica. Informació de mercat. Els canals tradicionals de comunicació 
i l’impacte de les noves tecnologies.

Tema 26
Les millors tècniques disponibles en el sector ramader i agroindustrial. Tècniques 

de producció compatibles amb la protecció mediambiental. Marc legal. Situació 
actual i perspectives.

Tema 27
Liasons entre activités de desenvolupament de l’economíe rural (LEADER). 

Principis bàsics i elements de l’enfoc LEADER. Els grups d’acció local. Mesures 
objecte d’ajuts. Partenariats. Aplicació d’estratègies locals: cooperació, creació de 
xarxes i adquisició de capacitats.

4. Estructures de producció agràries i pesqueres

Tema 28
La recerca agroalimentària: programes marc de recerca europea. Objectius. 

Programes i recerca espanyols. La recerca agroalimentària a Catalunya: l’Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i les universitats. El paper 
del sector privat. Finançament. Contribució de la recerca als sectors agrari i 
pesquer.

Tema 29
Innovació tecnològica: assessorament, transferència i formació permanent. 

Transferència tecnològica en el sector agrari. Plans de formació i assessora-
ment. Formació permanent. Formació obligatòria. Actuació de l’administració 
agrària.
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Tema 30
Agricultura i energia. El consum energètic. Eficiència energètica a l’agricultura i 

l’agroindústria. Optimització de recursos. Utilització de subproductes. Cogeneració 
energètica a l’agroindústria.

Tema 31
Mecanització de l’agricultura. Estructura del parc de maquinària. Principals 

dèficits. Noves formes d’utilització de màquines agrícoles i empreses de serveis. 
Normes tècniques. Registre i control oficial.

Tema 32
Augment de la competitivitat del sector agroforestal. Mesures destinades al foment 

del coneixement i la millora del potencial humà: de reestructuració i desenvolupa-
ment del capital físic i la qualitat de la producció i dels productes agraris.

Tema 33
Millora del medi ambient i del medi rural mitjançant la gestió de les terres. Me-

sures adreçades a la utilització sostenible de terres agrícoles i forestals.

Tema 34
Producció integrada: principis. La seva implantació a l’entorn europeu i 

mundial. Regulació de la producció integrada a Espanya. Regulació de la 
producció integrada a Catalunya. Els reglaments de la producció integrada i la 
seva aplicació.

Tema 35
Producció ecològica. Implantació a Catalunya, a Europa i al món. Marc jurídic. 

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Tema 36
Diversificació a activitats no agrícoles. Foment i creació de microempreses. 

Foment de les activitats turístiques.

Tema 37
L’assegurança de les produccions agràries. Referència als principals sistemes 

d’assegurança agrícola a nivell europeu i mundial. El sistema espanyol d’assegu-
rances agràries.

Tema 38
El Contracte Global d’explotació. Finalitats del Contracte. Bases del sistema. 

Diagnosi i assessorament. Compromisos generals. Compromisos particulars: ajuts 
i àrees que s’integren.

Tema 39
La pesca marítima i l’aqüicultura marina i continental. Principals produccions. 

Situació a Catalunya i Europa. Finançament. Perspectives de futur. Sistemes de 
cultiu. Principals espècies cultivables.

Tema 40
Associacionisme agrari i pesquer. Principals figures. Principals organitzacions 

a Catalunya. Canals de participació en les decisions de la política agrària.

5. Ordenació i sanitat dels sectors i les produccions agràries

Tema 41
El sector de la fruita fresca. Situació a Catalunya i Europa. Organització comuna 

de mercat. Perspectives.

Tema 42
El sector de la vinya i el vi. Situació a Catalunya i Europa. Organització comuna 

de mercat. Perspectives



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.20086702

Càrrecs i personal

Tema 43
El sector dels fruits secs. Situació a Catalunya i Europa. Organització comuna 

de mercat. Perspectives.

Tema 44
El sector de l’olivera i l’oli. Situació a Catalunya i Europa. Organització comuna 

de mercat. Les organitzacions de productors. Les almàsseres i les indústries. Exi-
gències mediambientals. Perspectives.

Tema 45 
El sector dels cereals, oleaginoses i proteaginoses. Situació a Catalunya i Europa. 

Organització comuna de mercat. Perspectives.

Tema 46 
El sector dels farratges. Situació a Catalunya i Europa. Organització comuna de 

mercat. Perspectives.

Tema 47
La producció forestal. Principals productes. La gestió dels bosc i la protecció de 

la natura. Situació actual a Catalunya i Europa. Perspectives.

Tema 48
El sector porcí. Situació a Catalunya i Europa. Organització comuna de mercat. 

Registre. Exigències mediambientals. Exigències d’higiene i benestar animal. 
Perspectives.

Tema 49
El sector de l’aviram. Situació a Catalunya i Europa. Organització comuna de 

mercat. Registre. Exigències mediambientals. Exigències d’higiene i benestar 
animal. Perspectives.

Tema 50
El sector boví de carn. Situació a Catalunya i Europa. Organització comuna de 

mercat. Sistema d’identificació. Registre. Exigències mediambientals. Exigències 
d’higiene i benestar animal. Perspectives.

Tema 51
El sector boví de llet. Situació a Catalunya i Europa. Organització comuna de 

mercat. Sistema d’identificació. Registre. Exigències mediambientals. Exigències 
d’higiene i benestar animal. Perspectives.

Tema 52
El sector de l’oví i cabrum. Situació a Catalunya i Europa. Organització comuna 

de mercat. Registre d’exigències mediambientals. Exigències d’higiene i benestar 
animal. Perspectives.

Tema 53
La cunicultura i l’apicultura. Situació a Catalunya i Europa. Reglamentació. 

Registre. Exigències mediambientals. Exigències d’higiene i benestar animal. 
Perspectives.

Tema 54
El pagament únic. Condicionalitat. Modulació. Sistema integrat de gestió i 

control.

Tema 55
Sanitat vegetal: productes sanitaris i control del material vegetal. La sanitat ve-

getal a Catalunya. Problemàtiques principals per àrees geogràfiques i orientacions 
productives. Principals sistemes de defensa organitzada. Actuació de l’administració 
front a epidèmies i plagues. Marc legal.
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Tema 56
Control del material vegetal. Reglament i obtenció de material vegetal. Registre 

oficial de varietats. Directives europees sobre comerç interior de material vegetal. 
Protecció a l’obtenció de noves varietats. Control sanitari del material vegetal.

Tema 57
Productes fitosanitaris. Problemàtica derivada de la utilització dels productes 

fitosanitaris. Reglamentació europea i espanyola. Registre únic. Residus en aliments. 
Normativa. Límit màxim de residus (LMR), organització i control. Gestió d’envasos 
en productes fitosanitaris. Control periòdic de la maquinària de tractaments.

Tema 58
Sanitat animal a Catalunya. Principals malalties que afecten a la ramaderia cata-

lana: programes de lluita i protecció. Laboratoris de sanitat ramadera.

6. Transformació i comercialització agroalimentàries

Tema 59
El consum alimentari. Els principals consums alimentaris a Catalunya. Hàbits i 

llocs de compra i consum. Tendències de futur.

Tema 60
Els distintius de diferenciació de la qualitat dels productes agroalimentaris. 

Normativa vigent sobre Indicacions Geogràfiques i Denominacions d’Origen 
Protegides i com a part integrada de la política europea de qualitat. La Marca de 
Qualitat Agroalimentària. La certificació de productes agroalimentaris: normativa 
vigent sobre organismes de certificació de productes.

Tema 61
La indústria agroalimentària. Importància econòmica. Distribució sectorial i 

territorial. Balança comercial. Situació actual i perspectives. Política de foment de 
les indústries agroalimentàries.

Tema 62
Els contractes tipus de productes agroalimentaris: normativa vigent. Les organit-

zacions interprofessionals agroalimentàries. Les agrupacions de productors agraris. 
Les organitzacions de productors de fruites i hortalisses.

Tema 63
La comercialització agroalimentària en origen: agents i circuits. La comercialització 

agroalimentària en destí: agents i circuits. Les llotges agràries: normativa vigent.

Tema 64
Transformació de productes agraris. Principals processos i tecnologies dels 

sectors següents: carn, vi, oli, fruita i alimentació animal. Reglamentacions tecni-
cosanitàries corresponents.

Tema 65
L’activitat de control oficial de la qualitat: finalitat i funcions dels organismes 

competents. Legislació bàsica sobre control d’aliments, begudes i medis de pro-
ducció.

Tema 66
Seguretat alimentària. Control del procés de producció d’aliments. Traçabilitat 

dels productes agraris i alimentaris. Obtenció i tractament de productes procedents 
d’organismes genèticament modificats. Comitès de bioseguretat i bioètica. Marc 
legal. Informació i garantia pels consumidors.

Tema 67
El cooperativisme agrari en la comercialització de productes agraris. Normativa 

vigent en matèria de Cooperatives. Disposicions generals sobre les societats coo-
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peratives. Cooperatives agràries de primer grau i de segon grau. Principals dades 
econòmiques de l’activitat cooperativa en l’àmbit agroalimentari.

7. Gestió de projectes

Tema 68
Gestió de projectes agraris i agroalimentaris. Planificació i direcció de projectes 

agraris. Pla de control. Enginyeria concurrent. Optimització de qualitat, temps i cost. 
Mètode del camí crític. Direcció d’equipaments de treball. Pressupost i finançament 
dels projectes públics d’inversió.

Tema 69
La direcció d’obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de 

la direcció facultativa. El replantejament i les certificacions d’obres. Modificacions 
d’obres i projectes reformats. Revisió de preus.

Tema 70
El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. El contracte d’obres. 

L’expedient de contractació. Desenvolupament de les obres. Recepcions i liquida-
cions.

Tema 71
Avaluació de l’impacte ambiental dels projectes. Objectius. Marc jurídic. Formes 

de prevenció i correcció. Contingut i estructura dels estudis d’impacte ambiental.

C) Cos de titulació superior, enginyeria química

Tema 1
La distribució de competències en matèria de medi ambient entre les diferents 

administracions públiques a Catalunya: Generalitat, ens locals i altres òrgans de 
caràcter supramunicipals. Marc legal i organització actual.

Tema 2
La protecció del medi ambient a Catalunya. Marc legal per a la seva gestió. El 

delicte ecològic legislació i tipificació.

Tema 3
Directrius de la Unió Europea en matèria de medi ambient. Els principis de la 

política ambiental de la Unió Europea. Competències. Organismes que intervenen. 
Plans d’acció comunitaris.

Tema 4
La normativa relativa a la intervenció integral de l’administració ambiental. 

Sistema d’intervenció administrativa de les activitats susceptibles d’afectar el medi 
ambient, la seguretat i les persones: el sistema de prevenció. Funcions dels diferents 
òrgans i administracions competents.

Tema 5
El seguiment de les activitats legalitzades d’acord amb la normativa relativa a 

la intervenció integral de l’administració ambiental. Distribució de competències 
entre les diferents administracions i òrgans que hi intervenen. Els actes de revisió 
i control.

Tema 6
Les entitats col·laboradores en matèria de medi ambient. El sistema d’acreditació, 

funcionament i supervisió de les entitats ambientals de control a Catalunya.

Tema 7
Eines per a l’avaluació de l’impacte ambiental de la indústria i les infraestructures. 

Normativa aplicable. El procediment d’avaluació d’impacte ambiental a Catalunya. 
Els estudis d’impacte ambiental.
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Tema 8
L’avaluació ambiental estratègica de plans i programes. Objectius. Normativa 

de referència.

Tema 9
Les millors tecnologies disponibles a la indústria. L’intercanvi d’informació a 

nivell europeu entre els Estats i els sectors industrials. Els documents de referència 
de les millors tecnologies disponibles. L’adaptació i adequació a la realitat industrial 
i mediambiental de Catalunya.

Tema 10
El comerç dels drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. Marc normatiu. 

Principals sectors afectats. Autoritzacions, verificacions i seguiment administratiu. 
Competències.

Tema 11
Actuacions per a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. L’estra-

tègia catalana contra el canvi climàtic.

Tema 12
El sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental (EMAS). La norma inter-

nacional ISO 14001. Aspectes metodològics. Etapes i principals avantatges de la 
implantació del sistema.

Tema 13
Els sistemes de l’etiqueta ecològica europea i del distintiu de garantia de quali-

tat ambiental a Catalunya: objectius i àmbits d’aplicació. Organisme competent a 
Catalunya en la gestió d’aquests distintius.

Tema 14
La gestió de l’aigua a Catalunya. Normativa bàsica. La directiva marc de l’aigua i 

la seva implantació a Catalunya. Els objectius de qualitat. Administracions i òrgans 
que participen en la gestió de l’aigua a Catalunya. L’administració local de l’aigua. 
Planificació de la millora de la qualitat de l’aigua.

Tema 15
El procediment administratiu per a l’autorització de l’abocament d’aigües residuals. 

Funcions de les administracions competents. El cànon de l’aigua.

Tema 16
Sanejament de les aigües residuals urbanes. Les depuradores d’aigües residuals. 

Sistemes de gestió. Situació actual a Catalunya. Autodepuració d’aigües. Depu-
radores verdes.

Tema 17
Els subproductes de les estacions depuradores d’aigües residuals. Fangs de de-

puració. Alternatives de gestió.

Tema 18
Sanejament de les aigües residuals industrials. Sistemes de tractament de les 

aigües industrials. Reutilització i estalvi de l’aigua a la indústria.

Tema 19
La gestió dels residus a Catalunya: principis rectors i normativa bàsica reguladora 

d’aquesta gestió. Programes generals d’actuació. Tipificació i classificació dels 
residus. Òrgans de gestió a Catalunya.

Tema 20
Els dipòsits controlats de residus. Conceptes i normativa de referència. Principals 

impactes ambientals de les instal·lacions de disposició controlada del rebuig. Mesures 
de prevenció, control i correcció de l’impacte. Aprofitament energètic.
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Tema 21
Aprofitament energètic dels residus. Concepte i normativa de referència. Principals 

impactes ambientals. Mesures de prevenció, control i correcció de l’impacte.

Tema 22
La contaminació del sòl i de les aigües subterrànies. Causes. Caracterització. 

Marc normatiu. Descontaminació i restauració.

Tema 23
La química de l’atmosfera. Els contaminants atmosfèrics. Fonts naturals i fonts 

antropogèniques. Les emissions a l’atmosfera d’origen antropogènic. Principals 
fonts i característiques. Instruments per a la prevenció i el control.

Tema 24
La difusió de contaminants a l’atmosfera. La influència de les condicions meteoro-

lògiques. Orografia i efectes locals. Estabilitat atmosfèrica. Les inversions tèrmiques, 
les seves classes i els efectes sobre la dispersió atmosfèrica de contaminants.

Tema 25
Els efectes de la contaminació atmosfèrica: efectes locals i efectes globals.

Tema 26
La contaminació atmosfèrica. Normativa en matèria de protecció de l’ambient 

atmosfèric aplicable a Catalunya: principis rectors i principals objectius de qualitat. 
Òrgans de gestió.

Tema 27
La qualitat de l’aire. La xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmos-

fèrica de Catalunya. Normativa de referència. Contaminants legislats.

Tema 28
La qualitat de l’aire: evolució dels nivells de qualitat de l’aire a Catalunya. Me-

todologies d’avaluació d’acord amb la normativa. Tipus. Implicacions en la gestió 
i econòmiques.

Tema 29
L’ozó troposfèric. Normativa de referència. Vigilància de la qualitat de l’aire 

per ozó troposfèric i actuacions en cas de superació del llindar d’informació i del 
llindar d’alerta. Plans d’actuació.

Tema 30
Estimació de la qualitat de l’aire mitjançant models de dispersió de contaminants. 

Tipus de models en funció de la seva aplicació en la gestió de la qualitat de l’aire.

Tema 31
Mesures a camp dels contaminants químics. La presa de mostres: estratègies i 

planificació del mostreig. Condicionants de la presa de mostres. Equips de mesu-
ra: sistemes de lectura directa, sistemes actius i passius. Representativitat de les 
mesures. Control de qualitat dels equips de mesura.

Tema 32
Tècniques analítiques de mesura dels contaminants atmosfèrics en immissió. 

Equips de mesura: sistemes automàtics i manuals. Captadors passius. Representativi-
tat de les mesures. Control de qualitat dels equips. Recollida de dades. Procediments 
per assegurar el correcte funcionament dels aparells i validació.

Tema 33
Tècniques analítiques de mesura de contaminants atmosfèrics en emissió. Normes 

tècniques de mesura. Equips de mesura: sistemes automàtics i manuals. Repre-
sentativitat de les mesures. Control de qualitat dels equips. Tipus d’instruments. 
Controls d’acord amb la normativa.
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Tema 34
Sistemes de vigilància en continu dels nivells d’emissió i immissió de conta-

minants atmosfèrics. Xarxes de mesura. Estructura, procediment d’implantació i 
gestió. Tractament i validació de les dades.

Tema 35
Elaboració d’inventaris d’emissions de contaminants atmosfèrics. Principals 

metodologies aplicables. Utilitats. Inventaris de gasos amb efecte d’hivernacle.

Tema 36
La millora de la qualitat de l’aire. Tractament de les fonts d’emissió de contami-

nants a l’aire canalitzades i difoses.

Tema 37
La contaminació atmosfèrica en àrees urbanes. Principals contaminants i fonts 

d’emissió. Factors que hi intervenen. Efectes de la contaminació urbana. Estratègies 
per a la millora de la qualitat de l’aire.

Tema 38
Mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori enfront la contaminació atmos-

fèrica. Referència normativa. La seva elaboració i aprovació. Aplicacions. El seu 
ús en la planificació territorial i ambiental.

Tema 39
Actuacions territorials per restablir la qualitat de l’aire. Tipus de zones a declarar 

previstes a la normativa aplicable. Procediment administratiu. Definició d’actua-
cions i competències.

Tema 40
La contaminació acústica (I): marc normatiu de referència i aspectes bàsics que 

es regulen. Administracions i òrgans que participen en la gestió de la contaminació 
acústica a Catalunya.

Tema 41
La contaminació acústica (II): mapes de capacitat acústica. Criteris per a la seva 

elaboració. Procediment d’aprovació. Les seves aplicacions i el seu ús com a eina 
de gestió.

Tema 42
La contaminació acústica (III): mapes estratègics de soroll. Criteris per a la seva 

elaboració. Procediment d’aprovació. Les seves aplicacions i el seu ús com a eina 
de gestió.

Tema 43
La contaminació acústica (IV): tècniques per a l’avaluació de la contaminació 

acústica. Instruments de mesura. Tractament de la informació.

Tema 44
La contaminació odorífera (I): conceptes bàsics. Principals activitats i fonts 

emissores d’olor. Mesures de prevenció, correcció i control del seu impacte.

Tema 45
La contaminació odorífera (II): tècniques per a la determinació analítica de les 

unitats d’olor. L’olfactometria dinàmica. Estratègies per a l’avaluació de l’impacte 
de les olors en el territori.

Tema 46
La contaminació lluminosa. Normativa de referència. Aspectes bàsics. Dis-

tribució competencial. Criteris de zonificació del territori. Requeriments que 
han de complir els punts de llum. Magnituds fotomètriques que contempla la 
normativa.
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Tema 47
L’accés a la informació i participació en matèria de medi ambient. El Conveni 

d’Aarhus. Eines de gestió per donar compliment al Conveni d’Aarhus en matèria 
d’informació ambiental.

Tema 48
Els sistemes d’informació geogràfica (SIG). Fonaments. Sistemes utilitzats per 

la Generalitat: possibilitats, limitacions i compatibilitat. Fonaments i aplicacions 
dels sistemes de posicionament geogràfic (GPS).

Tema 49
La política energètica: objectius i instruments. La història dels plans energètics 

a Espanya. El pla energètic nacional vigent. Processos de liberalització del sector 
energètic.

Tema 50
L’energia a Catalunya. Balanç energètic de Catalunya. Evolució històrica i pers-

pectives de futur. La política energètica de la Generalitat de Catalunya. Els objectius 
energètics de la Unió Europea.

Tema 51
El sector del gas: producció, transport i distribució. Estructura del sector a la Unió 

Europea i a Catalunya. Fonts d’aprovisionament. Separació d’activitats i liberalit-
zació: la normativa vigent en la matèria. La gasificació a Catalunya: gasoductes i 
xarxes locals de gas canalitzat.

Tema 52
El sector petroler: producció i aprovisionament de cru, refinatge, transport i 

distribució. La normativa vigent en la matèria. La distribució de gasos liquats del 
petroli. Les mesures de liberalització del sector.

Tema 53
El sector elèctric: producció, transport i distribució. Estructura del sector a la Unió 

Europea i a Catalunya. Separació d’activitats i liberalització: normativa bàsica del 
sector elèctric. Sectors regulats i sectors en lliure competència. L’energia nuclear: 
especial referència a la moratòria nuclear.

Tema 54
L’estalvi d’energia. Les energies renovables. Les mesures d’estalvi d’energia 

adoptades i els seus resultats. La seva incidència en la protecció del medi ambient. 
Polítiques d’estalvi i diversificació a Catalunya. L’autoproducció elèctrica: norma-
tiva reguladora.

Tema 55
El sector energètic: centrals tèrmiques i cogeneració. Els seus principals impactes 

mediambientals. Mesures de prevenció i correcció de la contaminació.

Tema 56
El sector de l’adobament de la pell: descripció dels processos industrials més 

importants. Principals impactes mediambientals. Mesures correctores.

Tema 57
El sector de la polpa, el paper i el cartró: descripció dels processos industrials més 

importants. Principals impactes mediambientals. Mesures correctores.

Tema 58
La indústria petroquímica i la química de base: descripció dels processos indus-

trials més importants. Principals impactes mediambientals. Mesures correctores.

Tema 59
El sector de la construcció, del vidre i la ceràmica. Processos industrials més 

importants. Principals impactes mediambientals. Mesures correctores.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.2008 6709

Càrrecs i personal

Tema 60
El sector de la producció i transformació dels metalls: fosa i tractament de super-

fícies. Processos industrials més importants. Principals impactes mediambientals. 
Mesures correctores.

Tema 61
L’ús de dissolvents a la indústria. Normativa ambiental de referència. Mesures 

correctores i preventives per evitar la seva incidència ambiental.

Tema 62
El sector tèxtil. Processos industrials més importants. Principals impactes am-

bientals. Mesures correctores.

Tema 63
El sector dels materials plàstics i la seva transformació. Principals impactes 

ambientals. Mesures correctores.

Tema 64
La prevenció i protecció contra els incendis. Distribució de competències. L’or-

ganització dels serveis de prevenció i extinció d’incendis a Catalunya: legislació 
reguladora.

Tema 65
Criteris generals de protecció contra incendis. Especial referència als establiments 

d’ús industrial o d’emmagatzematge. Compartimentació. Metodologia de càlcul de 
la càrrega de foc. Sistemes de detecció i extinció d’incendis.

Tema 66
El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals. La Llei de prevenció de 

riscos laborals. Les lleis de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals. El reglament dels serveis de prevenció. Organització de la prevenció 
de riscos laborals a l’empresa. Avaluació de riscos. La integració de l’activitat 
preventiva.

Tema 67
El concepte d’accident greu. Descripció sintètica de les tècniques d’anàlisi de 

riscos. La legislació aplicable relativa al control dels riscos inherents als accidents 
greus en els quals intervinguin substàncies perilloses. Els plans d’emergència 
exterior: situació a Catalunya.

Tema 68
El transport de mercaderies perilloses. Classificació, etiquetatge, condicionament i 

documentació associada. El pla especial d’emergències per accidents en el transport 
de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (Transcat).

Tema 69
Substàncies perilloses en accidents greus. Principals paràmetres característics de 

perillositat. Predicció del comportament de les substàncies perilloses en els diferents 
àmbits d’emergència. El cas concret de les substàncies inflamables.

Tema 70
El control de la qualitat de l’aire durant situacions episòdiques en accidents greus 

amb substàncies perilloses. El grup de control ambiental en els plans especials de 
protecció civil.

D) Cos de titulació superior, enginyeria de telecomunicacions

Tema 1
Semiconductors: conducció de semiconductors. Bandes de valència. Impureses 

donadores i acceptadores. Díodes. Unió PN. Potencial de barrera.
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Tema 2
Transistors. Funcionament. Polarització del transistor. Efectes de la temperatura. 

Estabilitat tèrmica.

Tema 3
Amplificació. Paràmetres determinants. Configuració en cascada. Decibels. 

Amplitud de banda.

Tema 4
Amplificadors operacionals: fonaments bàsics. Principals característiques dels 

amplificadors asimètrics. Integradors. Filtres actius.

Tema 5
Realimentació. Equació general i fonaments. Tipus de realimentació. Estabilitat.

Tema 6
Electrònica de commutació. Circuits bàsics combinacionals: portes lògiques. 

Circuits bàsics seqüencials. Multivibradors i flip-flops.

Tema 7
Estructura bàsica dels microprocessadors: descripció de la unitat central de procés, 

busos estàndards, mecanismes de connexió amb les memòries i perifèrics.

Tema 8
Microprocessadors: concepte de sondeig i interrupcions. Interconnexió.

Tema 9
Registres: registres sèrie i paral·lel. Comptadors.

Tema 10
Representació de la informació en els computadors: àlgebra de Boole, mapes de 

Karnaugh i minimització d’expressions lògiques.

Tema 11
Tècniques i metodologia per al disseny de sistemes digitals bàsics: sistemes 

seqüencials. Memòries.

Tema 12
Electricitat: camp elèctric. Llei de Coulomb. Intensitat del camp elèctric. Potencial 

elèctric. Capacitat d’un conductor. Condensadors.

Tema 13
Magnetisme. Imants. Camp magnètic. Lleis de Laplace.

Tema 14
Moviment ondulatori: ones. Magnituds característiques i equació d’una ona. 

Refracció. Ones estacionàries.

Tema 15
La propagació de les ones a través de medis reals: propagació a l’espai lliure i 

influència de la terra. Diferents modes de propagació en funció de les característi-
ques elèctriques del medi i de la freqüència.

Tema 16
Transferència d’energia electromagnètica al medi de propagació: antenes. Tipus 

bàsics per a transmissió i recepció de ràdio i televisió.

Tema 17
Emissors i receptors. Electrònica de comunicacions: elements i subsistemes per 

a emissió i recepció.

Tema 18
Harmònics i productes d’intermodulació en la saturació del receptor. Mecanismes 

d’interferència.
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Tema 19
Comunicacions digitals. Codificació i detecció de la informació. Canals d’accés 

múltiple i multiplexació. Interfícies i control de perifèric. Protocols d’enllaç.

Tema 20
Radioenllaços analògics. Estructura general i equips necessaris. Condicions de 

disseny i paràmetres per al càlcul de la qualitat d’un radioenllaç.

Tema 21
Radioenllaços digitals. Mètodes utilitzats per reduir al màxim la banda espectral 

ocupada. Criteris de qualitat segons la normativa europea.

Tema 22
Microones. Elements d’ones guiades. Dispositius i circuits d’alta freqüència per 

a comunicacions: actius i passius.

Tema 23
La problemàtica de la compatibilitat electromagnètica (EMC Electromagnetic 

Compatibility). Organismes de regulació. Les fonts d’interferència, radiades i condu-
ïdes. Les formes principals d’acoblament. Els principals instruments de mesura.

Tema 24
Tractament del senyal: senyals i sistemes analògics. Resposta impulsional. Funció 

de transferència. Transformada de Fourier.

Tema 25
Processament digital del senyal. Teorema dels mostratge. Les transformades: 

discreta de Fourier (DFT) i ràpida de Fourier (FFT). Predicció i quantificació.

Tema 26
Compressió de dades: tècniques de codificació estadística. Compressió reversible 

i irreversible. Tècniques de quantificació.

Tema 27
Fibres òptiques. Els principals components d’un enllaç òptic. Els sistemes de 

transmissió, la modulació, el multiplexat i els acoblaments. El comportament bàsic 
del sistema.

Tema 28
El senyal de televisió analògic: fonaments i colorimetria. Els sistemes de TV co-

lor: NTSC (National Television System Committee), PAL (Phase Alternation Line) 
i SECAM (Séquentiel Couleur à Mémoire). Transmissió i recepció del senyal.

Tema 29
Distribució de senyals de televisió. Televisió de baixa potència. Distribució 

multipunt i multicanal.

Tema 30
Compressió de vídeo. Les tècniques de compressió utilitzades, l’estructura i 

l’organització de les trames.

Tema 31
Vídeo digital: digitalització del senyal de vídeo, mostreig i multiplexat. Normes. 

Interconnexió digital sèrie SDI (Serial Digital Interface).

Tema 32
Transmissió de televisió digital: l’estàndard europeu, DVB, fonaments i organit-

zació de les taules. Difusió per satèl·lit, cable i ones terrestres.

Tema 33
La televisió digital en xarxes de freqüència única (SFN) i en xarxes multifreqüència 

(MNF). Arquitectura de les xarxes terrestres. Disseny d’emissors i reemissors.
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Tema 34
L’accés condicional en els sistemes de televisió digital.

Tema 35
Àudio digital: acústica fisiològica. Conversors analògic-digital i digital-analògic. 

Compressió de les dades d’àudio. Sistemes estàndards actuals.

Tema 36
Limitacions a la planificació en radiodifusió sonora. Radicació de l’oscil·lador 

local. Freqüència fonamental i harmònics. Combinació d’harmònics.

Tema 37
Elements bàsics de les xarxes de cable amb serveis de telecomunicacions que 

operen a Catalunya: capçalera, xarxa troncal i de distribució. Bandes de treball.

Tema 38
Regulació del sector audiovisual. Televisió, marc normatiu de la televisió pública 

estatal i marc normatiu de la televisió pública a Catalunya. Marc normatiu de la 
televisió privada i televisions locals per ones terrestres.

Tema 39
Regulació del sector audiovisual. Televisió Digital Terrestre (TDT), Pla Tècnic 

Nacional de la TDT. Marc normatiu estatal i marc normatiu a Catalunya.

Tema 40
Regulació del sector audiovisual. Radiodifusió sonora. Marc normatiu i FM 

(freqüència modulada). Plans tècnics nacionals de difusió sonora analògica i digital. 
Implantació a Catalunya.

Tema 41
Servei públic audiovisual a Catalunya: la Corporació Catalana de Mitjans Audi-

ovisuals. Empreses publiques que la formen. Regulació i serveis.

Tema 42
Modulació d’amplitud. Generació. Potència. Anàlisi espectral. Detecció.

Tema 43
Modulació angular: tipus. Anàlisi espectral. Amplitud de banda. Model del 

receptor.

Tema 44
Modulació per impulsos codificats. Quantificació i codificacions. Estructura del 

senyal. Amplitud de banda.

Tema 45
Xarxes de comunicació: transmissió banda base. Modulacions analògiques i 

digitals. Paràmetres de qualitat.

Tema 46
Transmissió de dades: detecció de la informació. Equalització adaptativa. Algo-

ritme de Viterbi. Codificació de canal i de Font. Xifratge.

Tema 47
La Xarxa Digital de Serveis Integrats (XDSI). Bucle d’abonat digital. Components 

i tipus d’accés. Serveis portadors.

Tema 48
Principals distribucions de banda ampla emprades en transmissió i distribució 

primària: jerarquia digital síncrona (SDH) i jerarquia digital plesiòcrona (PDH). 
Gestió del PDH i les seves limitacions. Conceptes bàsics de l’SDH i la seva estruc-
tura de multiplexació. Principals topologies emprades en SDH.
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Tema 49
Tecnologies de commutació de paquets. Frame Relay: característiques, atributs 

del servei i aplicacions. Modalitat de transferència asíncrona ATM (Asynchronous 
Transfer Mode). Principals característiques i avantatges de l’ATM.

Tema 50
Programació per a sistemes de telecomunicació. Elements fonamentals de la 

programació orientada a objectes: classe, objectes, herència, polimorfisme i excep-
cions. Apunts metodològics i elements de modelització. Aplicacions a la resolució 
de problemes d’enginyeria de telecomunicació.

Tema 51
Simulació i mètodes numèrics aplicats a la telecomunicació. Descripció dels 

principals mètodes numèrics, programació dels algoritmes i exemples d’apli-
cació. Simulació de sistemes no deterministes i caracterització de variables 
aleatòries.

Tema 52
Sistemes d’adquisició de senyal i imatge. Característiques, estructures i possibles 

alternatives de disseny.

Tema 53
Sistemes de telecomunicació per satèl·lit. Recursos i estructura del sistema: ope-

ració conjunta d’estacions terrenes, enllaços i satèl·lits. Xarxes VSAT (Very small 
aperture terminal). Aplicacions.

Tema 54
Xarxes de comunicació per satèl·lit. Les tècniques de transmissió. Sistema de 

transport de televisió digital.

Tema 55
Sistemes globals de navegació per satèl·lit. GPS (Global Positioning System), 

DGPS (Differential Global Positioning System) i Galileu. Aplicacions.

Tema 56
Xarxa d’accés al bucle local a través de tecnologia punt-multipunt via ràdio LMDS 

(Local Multipoint Distribution Service). Bandes freqüencials. Descripció general 
del sistema i arquitectura de la xarxa i possibles serveis.

Tema 57
Desenvolupament de la VOiP (Voice Over Internet Protocol) i les seves impli-

cacions regulatòries. Característiques bàsiques. Requeriments de qualitat QoS 
(Quality Of Service). Protocols de senyalització. Estàndards per serveis multimèdia 
sobre xarxes de paquets.

Tema 58
Fonaments i característiques dels sistemes mòbils cel·lulars. Trets bàsics de la 

planificació cel·lular. Bases de l’assignació de freqüències i mètodes d’assignació.

Tema 59
Sistema de telefonia mòbil pública. Sistemes digitals. DECT (Digital Enhanced 

Cordless Telecommunications), GSM (Global System for Mobile Communications), 
GPRS (General Packet Radio Service) i UMTS (Universal Mobile Telecommuni-
cations System). Requisits bàsics i principals especificacions del sistema.

Tema 60
Sistemes de telefonia mòbil de tercera i quarta generació. Tecnologia. Noves 

prestacions 3G (Third-Generation Cell-Phone Technology), 3.5G (Third and 
half-Generation Cell-Phone Technology), 4G (Fourth-generation Cell-Phone 
Technology).



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.20086714

Càrrecs i personal

Tema 61
El sistema mòbil digital privat TETRA. Les bandes de freqüència i els serveis 

que ofereix. Configuració d’una xarxa i modalitats de funcionament. Estat actual 
del seu desenvolupament a Catalunya.

Tema 62
Espectre radioelèctric: control. Panorama internacional. Gestió a l’Estat espanyol. 

Cas concret de Catalunya.

Tema 63
Convergència, competència i regulació en los mercats de telecomunicacions, el 

audiovisual e Internet.

Tema 64
Procés de liberalització de les telecomunicacions a la Unió Europea (UE). Direc-

tives europees de les comunicacions via satèl·lit, telefonia mòbil i cable.

Tema 65
Procés de liberalització de les telecomunicacions a l’Estat espanyol. Situació 

actual i tendències en el procés de regulació.

Tema 66
L’administració de les telecomunicacions. Distribució de les competències en-

tre l’administració central, les comunitats autònomes i l’administració local. Les 
autoritats reguladores nacionals de la UE. La Comissió del Mercat de les Teleco-
municacions (CMT).

Tema 67
Marc normatiu de la prestació del servei de radiocomunicacions mòbils. Normativa 

relativa a la prestació del servei de comunicacions fixes d’accés radio.

Tema 68
Llicències individuals, autoritzacions generals i concessions administratives per 

a la gestió i distribució de serveis de telecomunicació. Regulació normativa.

Tema 69
Obligacions de servei públic i drets i obligacions de caràcter públic a l’explotació 

de xarxes i a la prestació de serveis de comunicacions electròniques.

Tema 70
Emissions radioelèctriques i salut pública. Inspecció d’estacions radioelèctriques, 

procediments i certificació. Regim sancionador. Cas concret de Catalunya.

Tema 71
Arquitectura de xarxes. Arquitectura i models de referència. Sistemes i serveis 

portadors. Commutació. Interfícies i protocols. Xarxes telefòniques, télex i de 
dades.

Tema 72
Arquitectura TCP/IP (Transmission control protocol/Internet Protocol). En-

caminament IP (Internet Protocol). Sistema de noms i dominis, gestió a l’Estat 
espanyol i cas concret de Catalunya. Conceptes bàsics d’IPv6 (Internet Protocol 
version 6).

Tema 73
Xarxes d’Àrea Local (XAL). Components. Mitjans i modes de transmissió. 

Topologies. Modalitats d’accés al mitjà. Protocols. Estàndards. Gestió de xarxes 
locals. Evolució. Xarxes d’àrea local inalàmbriques (WLAN).

Tema 74
Interconnexió de xarxes locals. Característiques bàsiques dels elements d’inter-

connexió. Encaminament i conceptes bàsics. Protocols d’encaminament.
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Tema 75
Xarxes d’àrea metropolitana. Components i serveis d’una xarxa MAN (Me-

tropolitan Area Network). Xarxes DQDB (Distributed Queue Dual Bus) i FDDI 
(Fiber-Distributed Data Interface). Xarxes WAN (Wide Area Network). Tipus de 
protocols i serveis associats. Línies dedicades.

Tema 76
Conceptes d’intranet, extranet i xarxes privades virtuals. Disseny. Planificació, 

implantació i gestió. La xarxa corporativa de dades de la Generalitat de Catalunya 
xCAT.

Tema 77
Internet. Origen i evolució. Serveis bàsics i protocols: http, ftp i altres. Situació 

actual. Proveïdors de servei ISP (Internet service provider). Llenguatges de pro-
gramació: html i asp.

Tema 78
Sistemes de cablatge en edificis. Cablatge estructurat. Instal·lacions en Centres 

de Processament de Dades (CPD).

Tema 79
Sistemes operatius. Evolució i estat actual. Sistemes operatius multiusuaris. Caracte-

rístiques i conceptes bàsics d’UNIX i família Windows. Altres sistemes operatius.

Tema 80
Sistemes oberts i programari lliure. Conceptes i arquitectures de sistemes oberts. 

Avantatges i inconvenients. Estàndards i sistemes oberts. El projecte GNU (GNU’s 
Not Unix) de programari lliure. Llicències. Organitzacions relacionades amb els 
sistemes oberts i l’FSF (Free Software Foundation). Situació a Catalunya i accions 
promogudes per la Generalitat.

Tema 81
Bases de dades. Conceptes generals. Bases de dades relacionals i distribuïdes. 

Principals motors de bases de dades. El llenguatge SQL. Normalització i estàndards. 
Sistemes de gestió de bases de dades (SGBD).

Tema 82
La societat de la informació. Conceptes i implicacions en el desenvolupament 

socioeconòmic. La societat de la informació i del coneixement a Catalunya. La 
Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC).

Tema 83
Iniciatives europees per al desenvolupament de la societat de la informació a 

l’àmbit de l’UE. Comunicacions i directives.

Tema 84
Institucions i organitzacions internacionals relacionades amb la normalització i 

regulació de les telecomunicacions i les tecnologies de la informació. Organismes 
reguladors d’Internet. Normatives de facto. Organismes reguladors d’assignació 
de dominis i adreces IP.

Tema 85
L’administració electrònica a Catalunya. Estat actual i principals projectes.

Tema 86
Normativa relativa a serveis de la societat de la informació i comerç electrònic. 

Normativa sobre signatura electrònica. L’Agència Catalana de Certificació.

Tema 87
Règim de protecció de dades de caràcter personal. Marc normatiu de l’UE. Marc 

normatiu de l’Estat espanyol. Marc normatiu a Catalunya. L’Agència Catalana de 
Protecció de Dades.
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Tema 88
Organització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’àmbit de la 

Generalitat de Catalunya. Principals actors i organismes. Pla director TIC a la Generalitat 
de Catalunya. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

Tema 89
Principals característiques dels reglaments en matèria d’infraestructures de 

telecomunicació a l’interior dels edificis (ICT Infraestructura comú de telecomu-
nicacions) per a la recepció dels diferents serveis que es difonen via cable, ones o 
satèl·lit. Situació específica de Catalunya.

Tema 90
Prevenció de riscos laborals. Tècniques en la prevenció: seguretat en el treball, 

higiene industrial i ergonomia. Normativa sobre prevenció de riscos laborals.

E) Cos de titulació superior, geografia

Tema 1
La regió en geografia: natural, econòmica, funcional i administrativa. Aproxi-

macions per a la planificació: homogeneïtat, polarització i divisió administrativa. 
Principis per a la definició i delimitació.

Tema 2
Característiques físiques de Catalunya (I). El clima: factors i elements. Termo-

pluviogrames. Clima atlàntic. Clima de muntanya. Clima dels Prepirineus. Clima 
de la serralada transversal. Clima de la muntanya mitjana de les serralades costa-
neres. Clima de tendència continental. Clima del litoral. Situacions de risc climàtic 
i meteorològic a Catalunya.

Tema 3
Característiques físiques de Catalunya (II). El relleu: les grans unitats morfo-

estructurals. Els Pirineus. Els Prepirineus. La serralada transversal. La depressió 
central. El sistema mediterrani. La costa catalana. Els deltes.

Tema 4
Característiques físiques de Catalunya (III). Les aigües. El règim dels rius. La 

xarxa fluvial. Els llacs. Els estanys pirinencs. Aiguamolls i estanys litorals. L’estany 
de Banyoles.

Tema 5
Característiques físiques de Catalunya (IV). La vegetació: les regions biogeo-

gràfiques boreoalpina, euro-siberiana i boreomediterrània.

Tema 6
La població a Catalunya (I). Evolució dels components demogràfics des del 1950: 

creixements natural i migratori.

Tema 7
La població a Catalunya (II). La mobilitat de la població i els ritmes temporals. 

Situació, problemàtica i efectes sobre el medi de la població estacional.

Tema 8
L’activitat econòmica a Catalunya. Estructura. Economia i territori a Catalunya. 

La localització de l’activitat econòmica. Els desequilibris territorials.

Tema 9
Organització territorial de Catalunya (I). Marc conceptual i normatiu. Antecedents 

històrics. Situació actual. Mapa.

Tema 10
Organització territorial de Catalunya (II). Els municipis. Les vegueries. Les comar-

ques. Les províncies. Altres entitats locals. Mecanismes de cooperació municipal.
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Tema 11
Organització territorial de Catalunya (III). Alteració de municipis. Delimitació 

de municipis. Tipologia i procediments. El municipi de Barcelona i la seva espe-
cificitat.

Tema 12
Organització territorial de Catalunya (IV). L’alteració de les demarcacions co-

marcals i provincials. Procediments específics i concurrència amb altres entitats 
locals. La Val d’Aran.

Tema 13
Organització territorial de Catalunya (V). Denominació de municipis i de les 

seves entitats i nuclis. Capitalitat, tractament i símbols. El registre d’entitats locals 
de Catalunya.

Tema 14
L’ordenació del territori. La intervenció pública: legislar, planificar i executar. Els 

diferents tipus de planificació: la planificació econòmica i la planificació física.

Tema 15
La planificació física. La planificació general i la planificació sectorial. La pla-

nificació territorial i la urbanística. Jerarquia, regulació i capacitat normativa dels 
diferents tipus de planificació.

Tema 16
El pla com a eina per a l’ordenació dels usos i activitats que es fan al territori 

i com a document per a l’actuació pública. Els estudis de base, la diagnosi, les 
determinacions, les normes, el pla d’actuació i el finançament de les actuacions. 
Avaluació ambiental del pla.

Tema 17
La planificació territorial de la Unió europea. Competències. Objectius. La pla-

nificació del desenvolupament territorial. L’estratègia territorial europea: caràcter, 
objectius fonamentals i aplicació.

Tema 18
Els objectius de desenvolupament territorial sostenible de la Unió europea. L’en-

focament de les polítiques europees: cohesió, equilibri i sostenibilitat. Les ciutats 
policèntriques, l’accessibilitat a les infraestructures i el coneixement, la gestió de 
la natura i del patrimoni cultural. L’agenda territorial europea.

Tema 19
Planificació estratègica versus planificació territorial: diferències i complemen-

tarietats. Aplicacions de planificació estratègica urbana i territorial.

Tema 20
Els instruments de l’ordenació del territori a Catalunya: la planificació i el pla-

nejament. Principals tipus de plans: els plans territorials parcials, plans directors 
territorials i els plans territorials sectorials. Les figures de planejament.

Tema 21
La planificació territorial a Catalunya. Compacitat, complexitat i cohesió. L’es-

tructura territorial: sistemes d’espais oberts, assentaments i infraestructures. La 
metodologia de planejament. Els escenaris socioeconòmics. L’avaluació ambiental 
del planejament.

Tema 22
El fet urbà. La definició de ciutat. El creixement de la població urbana. El procés 

d’urbanització: la formació de les aglomeracions. La ciutat-regió.
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Tema 23
La funcionalitat del sistema urbà. El lloc central. Els mercats de treball. Les àrees 

de cohesió i centralitat. L’aplicació en l’anàlisi territorial.

Tema 24
La xarxa de ciutats a Catalunya des del 1960: interacció, jerarquia i primacia.

Tema 25
El Pla territorial general de Catalunya. Antecedents i procés d’elaboració del Pla. 

El document del Pla: estructura, continguts i formulació de les seves propostes.

Tema 26
La política de muntanya a Catalunya. Delimitació territorial de la muntanya i 

motivacions. Comarques de muntanya. Zones de muntanya. Plans comarcals de 
muntanya.

Tema 27
La mobilitat a Catalunya. Principis i objectius. Els instruments de planificació: 

les directrius nacionals de mobilitat. Els plans directors de mobilitat. Els plans 
específics. Els plans de mobilitat urbana. Avaluació ambiental de la mobilitat.

Tema 28
El pla d’infraestructures del transport de Catalunya. El pla com a figura de pla-

nejament sectorial i específic. Objectius, directrius generals i aplicació. Objectius 
i classificació de les propostes per a la xarxa ferroviària i viària. Les plataformes 
logístiques. El foment del transport públic. Avaluació ambiental del pla.

Tema 29
Ports i aeroports: marc legal i de planificació. L’avaluació ambiental del pla de 

ports i del pla d’aeroports.

Tema 30
Concepte de desenvolupament sostenible. Principals referents internacionals: 

Informe Brundland (1987), Cimera de la terra de Rio de Janeiro (1992), Cimera 
de Johannesburg (2002). Referents europeus: Procés de Cardiff (1988), Tractat 
d’Amsterdam de la Unió Europea (1997), Estratègia de Lisboa (2000) VI Programa 
Marc Europeu en matèria de medi ambient.

Tema 31
El territori com a sistema funcional ecològic. Ecologia del paisatge. Connectivitat 

ecològica.

Tema 32
El perfil ambiental de Catalunya. La petjada ecològica del metabolisme urbà de 

Catalunya.

Tema 33
El canvi climàtic. Conveni marc de les nacions unides sobre el canvi climàtic. 

Estratègia catalana contra el canvi climàtic.

Tema 34
Desenvolupament sostenible i energia. El pla de l’energia de Catalunya. Avaluació 

ambiental del pla.

Tema 35
La ciutat difusa com a model de desenvolupament urbà. Els seus impactes 

econòmics, funcionals, socials i ambientals. Criteris de planificació territorial 
sostenible.

Tema 36
Avaluació ambiental estratègica de plans i programes. Principis, marc normatiu 

i estructura del procediment. Els documents de l’avaluació ambiental.
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Tema 37
L’avaluació d’impacte ambiental de projectes. Principis, marc normatiu i estructura 

del procediment. Els documents de l’avaluació ambiental.

Tema 38
L’avaluació de les activitats econòmiques amb incidència ambiental. Principis, marc 

normatiu i estructura del procediment. Els documents de l’avaluació ambiental.

Tema 39
Planificació i gestió dels espais naturals a Catalunya. Marc Normatiu. Espais 

naturals de protecció especial. Parcs nacionals. Paratges naturals d’interès nacional. 
Reserves naturals. Parcs naturals.

Tema 40
El Pla d’espais d’interès natural. Antecedents. Criteris. La Xarxa Natura 2000, 

criteris de gestió.

Tema 41
Els espais naturals. Natura i desenvolupament endogen. Les noves estratègies de 

gestió dels espais: el paper de les fundacions, les organitzacions no governamentals 
i els ens locals. Algunes experiències.

Tema 42
Els boscos, principal infraestructura territorial de Catalunya. La rendibilitat dels 

productes forestals, problemes de gestió dels boscos i els incendis forestals. Marc 
legal i instruments de planificació. La planificació de protecció civil per incendis 
forestals a Catalunya.

Tema 43
Directiva marc de l’aigua. Gestió sostenible del recurs. Marc legal i de la plani-

ficació hidrològica.

Tema 44
La planificació dels espais fluvials. Els cabals ecològics o de manteniment. Les 

aigües subterrànies. Aqüífers. La planificació de la inundabilitat i la gestió del risc 
d’inundacions. La planificació de protecció civil per inundacions a Catalunya.

Tema 45
La planificació de l’abastament. La qualitat del recurs. Els usos de l’aigua. L’estruc-

tura del consum i la internalització del costos. Estalvi d’aigua. Plans de sequera.

Tema 46
La planificació del sanejament. Programes de sanejament d’aigües residuals urba-

nes, industrials, agrícoles i de sectors difusos. Programa de reutilització d’aigües.

Tema 47
Generació de residus, minimització i gestió dels residus. Marc normatiu. 

Programes sectorials: residus municipals, pla territorial d’infraestructures de 
gestió i tractament, els residus industrials, la gestió de runes i les dejeccions 
ramaderes.

Tema 48
La qualitat de l’aire. Sistemes de control i les xarxes de seguiment: plans per 

restablir la qualitat de l’aire. La contaminació lluminosa i els seus instruments 
de mitigació. La contaminació acústica, normativa i instruments de prevenció i 
correcció. La planificació de protecció civil per accidents greus amb substàncies 
perilloses a Catalunya.

Tema 49
Els riscos ambientals: agents, condicions i circumstàncies del seu impacte 

en el territori de Catalunya. La seva incidència sobre el medi i les activitats hu-
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manes. Concepte de risc en el marc de la protecció civil. Riscs naturals. Riscs 
tecnològics.

Tema 50
La protecció civil. Actuacions i normativa de referència. La planificació de pro-

tecció civil. Estructura de planificació territorial, especial i d’autoprotecció.

Tema 51
De d’urbanisme a Catalunya (I). Definició i principis generals que han de regir en 

l’actuació urbanística. El règim urbanístic del sòl. Classificació del sòl: urbà, urbanit-
zable i no urbanitzable. Drets i deures de cada classe de sòl. Qualificació del sòl.

Tema 52
De l’urbanisme a Catalunya (II). El planejament urbanístic general: plans direc-

tors urbanístics, plans d’ordenació urbanística municipal i normes de planejament 
urbanístic. Definició i funcions. Documentació que els conformen. Avaluació 
ambiental dels plans urbanístics.

Tema 53
De l’urbanisme a Catalunya (III). El planejament urbanístic derivat: plans espe-

cials, plans de millora urbana, plans parcials urbanístics i plans parcials urbanístics 
de delimitació. Definició i funcions. Documentació que els conformen.

Tema 54
El paisatge (I). Definició. El marc de referència de la Unió Europea: objectius, 

polítiques, protecció, gestió i planificació.

Tema 55
El paisatge (II). El tractament del paisatge a Catalunya. Finalitats i tipologia de 

les actuacions. Els catàlegs. Les directrius. Les cartes de paisatge. Definició i ús 
de les unitats de paisatge. Paisatge i planificació territorial.

Tema 56
La informació geogràfica: els components espacial i temàtic. Característiques 

principals. Concepte i objecte de la cartografia.

Tema 57
Les projeccions cartogràfiques. Sistemes conformes, equivalents i equidistants. 

Tipus geomètrics: zenitals, cònics i cilíndrics. La projecció Universal Transversa 
de Mercator (UTM).

Tema 58
La modelització de la informació geogràfica: el model raster i vectorial. Fonaments 

i aplicacions per a l’estudi i l’ordenació del territori.

Tema 59
Imatges del territori. La fotointerpretació i la teledetecció per a l’estudi i plani-

ficació territorial i ambiental. Productes, aplicacions i usos.

Tema 60
La producció cartogràfica: cartografia topogràfica i cartografia temàtica. Definició 

i tipologies. Sistemes de captura. Productes, aplicacions i usos.

Tema 61
Els sistemes de posicionament global: Geographic Position System (GPS) i 

Galileu i les seves aplicacions en la georeferenciació i en la concreció espacial de 
decisions d’ordenació, de planificació i de delimitació administrativa i de la distri-
bució territorial de fenòmens.

Tema 62
Les fonts de la informació cartogràfica i temàtica. Organismes i productes. Classes 

i condicions de l’estadística i de la cartografia oficial.
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Tema 63
Els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG). Components. Característiques princi-

pals dels sistemes raster i vectorial. La generació de capes d’informació derivada.

Tema 64
El component temàtic de la informació geogràfica. Requeriments per a la creació 

de bases de dades georeferenciables i eines d’interrogació i representació.

Tema 65
L’aplicació dels sistemes d’informació geogràfica en l’ordenació i planificació 

del territori, el paisatge i el medi ambient.

Tema 66
L’aplicació dels sistemes d’informació geogràfica en la confecció de plans de 

protecció civil i l’avaluació de riscos.

Tema 67
L’aplicació dels sistemes d’informació geogràfica en l’avaluació ambiental de 

plans, programes, projectes i activitats.

Tema 68
Els Servidors de Mapes. Característiques principals. Especificacions de l’Open Ge-

ospatial Consortium (OGC) i la Directiva INSPIRE que estableix una infraestructura 
d’informació espacial a la Unió Europea. Les Infraestructures de Dades Espacials 
(IDE). Els protocols Web Map Service/Web Feature Service i les metadades.

Tema 69
La Insfraestructura de Dades Espacials de Catalunya. Els Geoserveis i els Ser-

vidors de Mapes a Catalunya. Finalitat i funcionalitats.

Tema 70
Prevenció de riscos laborals. Principis de l’acció preventiva, drets i obligacions 

dels treballadors, obligacions de l’empresari. Avaluació de riscos i planificació de 
l’activitat preventiva.

F) Cos de titulació superior, geologia

Tema 1
Interpretació i realització de mapes i talls geològics.

Tema 2
Objectius de la caracterització geològico-geotècnica en obres viàries i túnels.

Tema 3
Aplicació de la geofísica en el reconeixement geològic en l’obra pública.

Tema 4
Rellevància i importància de la geologia en els procediments constructius de 

l’obra pública.

Tema 5
Assaigs in situ i laboratori que intervenen en la caracterització geotècnica del 

terreny.

Tema 6
Problemàtica associada amb la presència d’aigua en obres subterrànies.

Tema 7
Excavació sota el nivell freàtic. Procediments i àmbits d’aplicació. Procediments 

per rebaixar el nivell freàtic i control. Llots bentonítics.

Tema 8
Sismicitat. Generalitats i àmbits d’aplicació. Criteris en l’elaboració de projectes.
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Tema 9
Obres subterrànies. Importància de la geologia en la planificació de l’excavació 

i el càlcul del sosteniment. Procediments d’estudi.

Tema 10
Pantalles de formigó. Paràmetres geològics que intervenen en l’elaboració del 

projecte. Problemàtica associada a l’excavació pròxima a les pantalles: sifonament, 
aixecament de fons i d’altres.

Tema 11
Fonamentacions profundes. Generalitats i àmbits d’aplicació en la construcció 

d’obres en zones urbanes segons els paràmetres geològics.

Tema 12
 Paràmetres geològics que intervenen en l’excavació de terrenys. Rendiments.

Tema 13
Tractaments del terreny. Paràmetres geològics que intervenen en la selecció dels 

tractaments del terreny.

Tema 14
Control de voladures. Paràmetres geològics que hi intervenen en zones urba-

nes.

Tema 15
Túnels. Paràmetres geològics que intervenen en la projecció i execució. Embro-

caments.

Tema 16
Sistemes constructius. Nou mètode austríac. Generalitats, avantatges i inconveni-

ents d’aplicació en zones urbanes. Tuneladores. Paràmetres geològics que s’utilitzen 
en la selecció de la tuneladora.

Tema 17
Assentaments en obres subterrànies. Generalitats sobre la producció d’assen-

taments, càlcul de subsidències i estimació de danys. Problemàtica associada a la 
producció d’assentaments en zones urbanes.

Tema 18
Auscultació i control d’obres subterrànies en zones urbanes. Pla d’auscultació.

Tema 19
Instrumentació en l’obra pública. Criteris d’aplicació segons el tipus d’obra.

Tema 20
Talussos. Problemes associats a la seva estabilització i mesures correctores.

Tema 21
Auscultació i control de talussos. Pla d’auscultació.

Tema 22
Utilitat i limitacions de les classificacions geomecàniques en el disseny de túnels 

i talussos.

Tema 23
Terraplens. Estudi de terraplens, control de qualitat d’explanades i estudi de 

préstec.

Tema 24
Patologies en infraestructures viàries en servei d’origen geològic: esllavissades, 

subsidències, caigudes de blocs i d’altres.
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Tema 25
Sistemes de gestió per a la conservació i manteniment de túnels.

Tema 26
Recursos miners de Catalunya (I). Les roques ornamentals: tipus de roques 

ornamentals a Catalunya. Característiques. Jaciments. Usos i producció de roques 
ornamentals.

Tema 27
Recursos miners de Catalunya (II). Les sals potàssiques: tipus de sals potàssiques 

a Catalunya. Característiques. Jaciments. Us i producció de sals potàssiques.

Tema 28
Recursos miners de Catalunya (III). El carbó: tipus de carbons a Catalunya. 

Característiques. Jaciments. Us i producció de carbó.

Tema 29
Recursos miners de Catalunya (IV). Les aigües minerals i els seus tipus. Les 

aigües minero-medicinals: els balnearis i les aigües envasades. Les aigües mine-
ro-industrials i les salines. Característiques. Aqüífers i jaciments. Us i producció 
d’aigües minerals.

Tema 30
Recursos miners de Catalunya (V). Les roques carbonatades: tipus de roques 

carbonatades a Catalunya. Característiques. Jaciments. Us i producció de roques 
carbonatades.

Tema 31
Recursos miners de Catalunya (VI). Les argiles i el guix: tipus d’argiles i guixos 

a Catalunya. Característiques. Jaciments. Us i producció d’argiles i guixos.

Tema 32
Recursos miners de Catalunya (VII). Els àrids: tipus d’àrids a Catalunya. Carac-

terístiques. Jaciments. Us i producció d’àrids.

Tema 33
Recursos miners de Catalunya (VIII). Els minerals radioactius: tipus de minerals 

radioactius a Catalunya. Característiques. Jaciments.

Tema 34
Recursos miners de Catalunya (IX). Els hidrocarburs: tipus d’hidrocarburs 

existents a Catalunya. Característiques. Jaciments.

Tema 35
Recursos miners de Catalunya (X). Les estructures subterrànies: tipus d’estructures 

subterrànies a Catalunya. Característiques. Us de les estructures subterrànies.

Tema 36
Recursos miners de Catalunya (XI). Els runams: tipus de runams a Catalunya. 

Característiques. Us dels runams.

Tema 37
Recursos miners de Catalunya (XII). L’energia geotèrmica: tipus de jaciments a 

Catalunya. Característiques. Usos de l’energia geotèrmica.

Tema 38
Recursos miners de Catalunya (XIII). Els minerals metàl·lics en terrenys paleo-

zoics i pre-paleozoics: tipus de jaciments. Característiques i usos.

Tema 39
Recursos miners de Catalunya (XIV). Els minerals metàl·lics en terrenys post 

paleozoics: tipus de jaciments. Característiques i usos.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.20086724

Càrrecs i personal

Tema 40
L’aprofitament dels recursos minerals al llarg de la història a Catalunya (I): de 

l’edat de pedra als temps moderns.

Tema 41
L’aprofitament dels recursos minerals al llarg de la història a Catalunya (II): de 

la revolució industrial als nostres dies.

Tema 42
Tipologia i protecció de les aigües minerals: composició química, captacions i 

perímetres de protecció.

Tema 43
La recerca minera. Plantejament, fases i metodologia. Mètodes de prospecció.

Tema 44
La prospecció minera, la fotogeologia i els sensors remots com a mètode de 

prospecció. La geoquímica aplicada a la prospecció minera. Sediments al·luvials, 
sols, massissos rocosos i plantes.

Tema 45
La prospecció minera (I). La geofísica aplicada a la prospecció minera. Mètodes 

magnètics, elèctrics, electromagnètics, radiomètrics, gravimètrics i sísmics.

Tema 46
La prospecció minera (II). Els sondeigs mecànics. Tipus i interpretació en obra 

pública i mineria.

Tema 47
La classificació dels recursos miners segons la legislació de mines.

Tema 48
Els drets miners: tipus de drets miners. Drets lligats a la recerca minera i drets 

lligats a l’explotació minera.

Tema 49
Càlcul de reserves en la investigació i explotació minera. Reserves segures, 

probables i possibles.

Tema 50
Mineria i societat. Aspectes socials i ambientals a tenir en compte en la investi-

gació i explotació minera.

Tema 51
Els sistemes d’informació geogràfica i la seva aplicació a la cartografia geològica.

Tema 52
Avaluació d’impacte ambiental. Objectius. Impacte de les activitats sobre el 

medi geològic.

Tema 53
Els estudis d’impacte ambiental. Contingut. La importància de la geologia en la 

valoració dels efectes.

Tema 54
Els estudis d’impacte ambiental en l’obra pública i en les activitats extractives.

Tema 55
Els efectes de les activitats extractives sobre el terreny. Avaluació dels efectes.

Tema 56
La restauració dels espais degradats per activitats extractives i projectes de 

restauració. El concepte de restauració integrada i altres formes d’execució de la 
restauració. Aplicació de mesures correctores.
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Tema 57
La valorització dels afloraments geològics. Concepte. Els itineraris geològics i 

la seva contribució a l’ús públic dels espais naturals protegits.

Tema 58
La planificació d’espais naturals protegits. Instruments. Els factors geològics en 

la planificació.

Tema 59
Els espais naturals protegits a Catalunya. La Llei d’espais naturals. Les Directives 

europees de protecció de la natura.

Tema 60
La protecció del patrimoni geològic. Principis. Instruments i metodologies.

Tema 61
El patrimoni geològic de Catalunya. Característiques generals.

Tema 62
La conservació i protecció del patrimoni geològic de Catalunya. L’inventari 

d’espais d’interès geològic de Catalunya. Objectius, bases i metodologia.

Tema 63
El risc geològic. Concepte i tipologies.

Tema 64
Les allaus i la seva incidència en l’activitat humana. Tipologia. Cartografia de 

riscos.

Tema 65
El risc sísmic a Catalunya. Conseqüències i efectes.

Tema 66
L’avaluació del risc geològic en la planificació territorial. Exemples a Catalunya.

Tema 67
Els abocadors controlats de residus. Criteris geològics per a la selecció d’em-

plaçaments.

Tema 68
Tipologies d’abocadors de residus. Impactes sobre el medi, controls de funcio-

nament i aplicació de mesures correctores. Tècniques de clausura i integració en 
el medi.

Tema 69
Les alteracions de les dinàmiques naturals causades per les infraestructures. 

Alteracions dels règims fluvials. Alteracions al litoral.

Tema 70
La gestió de l’aigua a Catalunya. L’aprofitament de l’aigua subterrània per al 

consum humà.

Tema 71
Els aqüífers a Catalunya. Tipologia.

Tema 72
Problemes de contaminació als aqüífers de Catalunya. Tipologies. Mètodes per 

evitar o reduir la contaminació.

Tema 73
El sanejament i la depuració de les aigües contaminades. La neteja dels aqüí-

fers contaminats. La problemàtica de la recuperació dels nivells freàtics en zones 
urbanes.
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Tema 74
La intrusió marina als aqüífers costaners. Factors que alteren l’equilibri dinàmic 

aigua continental/aigua marina. Mètodes per evitar o reduir la intrusió marina.

Tema 75
Els factors i els processos edafogènics a Catalunya. Processos erosius i conser-

vació del sòl.

G) Cos de titulació superior, INEF

Tema 1
Les institucions europees i l’esport. La Unió Europea. El Consell d’Europa. La 

Carta Europea de l’Esport.

Tema 2
L’esport en l’àmbit internacional. Estructura privada de l’esport. Les federacions 

esportives internacionals.

Tema 3
El Comitè Olímpic Internacional (COI). Composició i estructura. La Carta 

Olímpica. Els Comitès Olímpics nacionals.

Tema 4
Projecció internacional de l’esport català. Objectius i actuacions dels diferents 

agents implicats.

Tema 5
Les polítiques esportives a Catalunya i a Espanya. Antecedents, elements con-

figuradors i estat actual de les polítiques esportives.

Tema 6
Legislació bàsica de l’esport a Catalunya. Antecedents. El text únic de la Llei de 

l’esport. Principis generals i rectors. Estructura bàsica. Modificacions i innovacions 
del text únic.

Tema 7
Evolució històrica de l’esport català en el segle XX i XXI. Actualitat i prospectiva 

en els diferents àmbits.

Tema 8
El sistema esportiu a Catalunya: organitzacions implicades i les seves interre-

lacions.

Tema 9
El servei públic esportiu. Conceptualització, marc normatiu, àmbits territorials 

d’incidència i models de gestió.

Tema 10
L’esport a l’Administració Pública a Catalunya. Estructura i funcions.

Tema 11
Les organitzacions comercials i l’esport a Catalunya: situació actual i tendèn-

cies.

Tema 12
Les professions de l’esport.

Tema 13
El mercat de treball en l’esport: situació actual i tendències.

Tema 14
La formació dels tècnics esportius a Catalunya.
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Tema 15
La tipologia jurídica de les entitats esportives a nivell autonòmic, estatal i in-

ternacional.

Tema 16
Entitats esportives a Catalunya: clubs i associacions, situació actual i tendèn-

cies.

Tema 17
Les llicències esportives. Tipologia, règim jurídic i drets i deures.

Tema 18
Fons de finançament de les entitats esportives.

Tema 19
Règim jurídic de les subvencions a les entitats esportives i als esportistes.

Tema 20
Organitzacions esportives a Catalunya: federacions esportives catalanes, consells 

esportius, unió de federacions esportives de Catalunya i unió de consells esportius 
de Catalunya.

Tema 21
L’esport en edat escolar. Organització i foment de la participació.

Tema 22
La tipologia legal de les competicions esportives a nivell autonòmic, estatal i 

internacional.

Tema 23
Esportistes d’alt nivell: itineraris d’accés a l’èxit i itineraris d’inserció després de 

la carrera esportiva.

Tema 24
Alt rendiment i esportista d’alt nivell: regulació normativa estatal i autonòmi-

ca.

Tema 25
El dopatge. Marc legal, mesures preventives i controls.

Tema 26
Disseny d’un Pla Estratègic en l’àmbit esportiu. Context conceptual i aplicacions 

pràctiques.

Tema 27
Anàlisi i interpretació dels resultats en la investigació en el camp de l’activitat 

física i l’esport.

Tema 28
La resolució de conflictes en l’activitat física i l’esport. Transmissió de valors a 

través de l’esport.

Tema 29
L’activitat física esportiva com a objecte de coneixement. Els nivells estructurals 

de l’objecte d’estudi: motricitat, moviment, activitat física i activitats físiques.

Tema 30
Teoria i ciència de l’activitat física. L’activitat física com a camp d’aplicació: 

l’educació, la salut i el rendiment esportiu. Interdisciplinarietat i transversalitat en 
l’activitat física.

Tema 31
L’evolució històrica, el sentit i la funció de les activitats físiques esportives des 

de la seva aparició fins als nostres dies. Prehistòria i civilitzacions preclàssiques. 
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Grècia i Roma. Edat mitja. Humanisme renaixentista i il·lustració. Segles XIX 
i XX.

Tema 32
Activitats físiques no agonístiques de l’antiga Grècia. Hipòcrates i la classificació 

de la medicina. La gimnàstica hipocràtica. Activitats físiques no aristocràtiques: 
l’esferística, la cubística i la orquèstrica. Els gimnasos grecs i la seva funció. La 
paidèia grega.

Tema 33
Antecedents, orígens i característiques dels agons olímpics grecs. Les instal·lacions 

olímpiques. Les proves i el programa olímpic grec. La dona en els agons olímpics. 
Altres competicions, jocs i esdeveniments esportius de l’antiga Grècia.

Tema 34
L’estructura estamental de la societat feudal i la seva implicació en les activitats 

físiques i pràctiques corporals. Activitats físiques i pràctiques corporals de l’aristo-
cràcia. Activitats físiques i pràctiques corporals de la cavalleria. Activitats físiques 
i pràctiques corporals de la plebs. Els jocs esportius durant l’edat mitja.

Tema 35
Les escoles gimnàstiques del segle XIX. Antecedents, contextualització històrica, 

característiques i aportacions dels sistemes gimnàstics del segle XIX. El sistema 
gimnàstic suec. El sistema gimnàstic alemany. El sistema gimnàstic francès.

Tema 36
L’aparició i expansió de l’esport modern. Característiques de la societat anglesa. 

Factors i causes de la seva aparició. Característiques específiques i diferencials de 
l’esport modern. L’aportació de Thomas Arnold. Els “clubs” anglesos i les “public 
schools”. Factors i causes de la seva expansió i consolidació.

Tema 37
La reinstauració dels jocs olímpics moderns. L’aportació de Pierre de Freddy, baró 

de Coubertin. Característiques dels jocs olímpics moderns. Organismes i instituci-
ons en la preparació, organització i desenvolupament dels jocs olímpics moderns. 
Evolució i etapes dels jocs olímpics moderns. Els jocs olímpics d’hivern.

Tema 38
Els valors de l’esport des d’una òptica del moviment olímpic. Origen, evolució i 

incidència del moviment olímpic en la societat actual. Els Jocs Olímpics.

Tema 39
Concepte i classificació de les noves gimnàstiques i els nous esports. L’aportació 

de la ciència i la tecnologia en l’aparició de les noves gimnàstiques i nous esports. 
La dimensió lúdica, la dimensió educativa, la dimensió higiènica i la dimensió 
agonística en les noves gimnàstiques i els nous esports.

Tema 40
L’educació física com a pedagogia de l’activitat física. L’aparició i consolidació de 

l’educació física escolar. La incorporació i l’evolució de l’educació física al sistema 
educatiu. Escola moderna i educació física. Els centres de formació del professorat 
a Catalunya i Espanya.

Tema 41
Causes de l’aparició de noves tendències i nous models pedagògics en educació 

física. Tendències i models biomotrius. Tendències i models psicomotrius. Tendèn-
cies i models sociomotrius. Tendències i models psicocinètics. Tendències i models 
d’educació física de base. Altres tendències i models.

Tema 42
L’educació física en el sistema educatiu català. Educació infantil. Educació 

primària. Educació secundària obligatòria. Educació secundària post-obligatòria: 
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batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i ensenyaments esportius de grau mitjà. 
Educació superior: cicles formatius de grau superior, ensenyaments esportius de 
grau superior i ensenyament universitari.

Tema 43
Especificitat i necessitat de l’educació física al sistema educatiu general (de 3 a 

16 anys).

Tema 44
L’educació física com a educació permanent per a la millora de la qualitat de la 

vida.

Tema 45
L’educació física com a pedagogia de les conductes motrius.

Tema 46
La expressió motriu com a contingut de l’educació física.

Tema 47
Ĺeducació física com arrelament a la realitat vital, afectiva, emocional, física i 

social.

Tema 48
Comportament esportiu de la població: situació actual i tendències.

Tema 49
L’activitat física i la diversitat cultural.

Tema 50
Grups específics i pràctica esportiva: joves, gent gran, població immigrant i 

persones amb discapacitat.

Tema 51
La pràctica esportiva des de la perspectiva del gènere: homes, dones i esport.

Tema 52
Instal·lacions i equipaments esportius a Catalunya: situació actual.

Tema 53
El Pla d’Instal·lacions i Equipaments Esportius a Catalunya (PIEC).

Tema 54
Normes tècniques per la construcció d’instal·lacions i equipaments esportius.

Tema 55
Sostenibilitat i equipaments esportius. Utilització del medi natural i de les infra-

estructures com a suport de l’activitat esportiva.

Tema 56
La gestió d’entitats esportives.

Tema 57
La gestió d’equipaments esportius.

Tema 58
L’activitat física esportiva en el medi natural, tendències actuals i normatives 

d’aplicació.

Tema 59
Les mesures de protecció medi ambiental en l’esport.

Tema 60
Competències municipals en equipaments esportius. Mapes d’instal·lacions 

esportives del municipi. Cens d’equipaments esportius del municipi.
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Tema 61
El disseny d’una investigació: de la pregunta inicial al redactat de l’informe final.

Tema 62
Mètodes d’investigació: qüestionari, entrevista en profunditat, observació, grup 

de discussió, test, fitxa de cens (per instal·lacions, clubs i altres), anàlisi i interpre-
tació dels resultats.

Tema 63
Protocol per l’organització d’un esdeveniment esportiu.

Tema 64
Protocol per l’organització d’un esdeveniment acadèmic: congrés, jornades, 

simposi i altres.

Tema 65
El fenomen de la violència en l’àmbit de l’esport. Incidència en la societat actual. 

Eines per combatre-la. Legislació reguladora.

Tema 66
Entrenament estructural, funcional i cognitiu en l’activitat física i l’esport.

Tema 67
Sistemes de valoració de l’entrenament durant la infància i l’adolescència.

Tema 68
Esport i salut: plans per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física a 

Catalunya.

Tema 69
La psicologia de l’esport. Característiques i peculiaritats de l’esportista en funció 

de l’edat i l’exigència de l’activitat.

Tema 70
Mètodes i sistemes d’entrenament en la rehabilitació i la readaptació a l’esport.

Tema 71
Fases del procés de recuperació de l’esportista.

Tema 72
Adaptacions fisiològiques a l’exercici d’alta intensitat.

Tema 73
Detecció, captació i selecció del talent esportiu.

Tema 74
Conceptes bàsics de la Teoria dels Sistemes Dinàmics (TSD)

Tema 75
Estadística descriptiva i inferencial aplicada a l’activitat física i l’esport.

aNNEx 2

A) Cos de diplomatura, enginyeria tècnia agrícola

Tema 1
Els projectes. Conceptes i finalitats. Elaboració: memòria, plec de condicions, 

pressupost i plànols. L’execució dels projectes. L’avaluació dels projectes. La Llei 
d’intervenció integral de l’administració ambiental.

Tema 2
La producció agrícola extensiva. Característiques. Distribució geogràfica. Prin-

cipals produccions. Problemàtica i perspectives de futur. Produccions d’agricultura 
ecològica i la seva denominació genèrica.
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Tema 3
La producció agrícola intensiva. Característiques. Distribució geogràfica. Prin-

cipals produccions. Problemàtica i perspectives de futur. Producció integrada i la 
seva denominació genèrica.

Tema 4
La ramaderia extensiva. Característiques i tipus. Distribució geogràfica. Princi-

pals produccions. Maneig i instal·lacions. Espècies i races de bestiar. Problemàtica 
i perspectives de futur.

Tema 5
La ramaderia intensiva. Característiques i tipus. Distribució geogràfica. Princi-

pals produccions. Maneig i instal·lacions. Espècies i races de bestiar. Problemàtica 
i perspectives de futur.

Tema 6
Mecanització a l’empresa agrària. Tipus de màquines i característiques. Importància 

del grau de mecanització i comparació d’aquesta entre diferents zones. Evolució de 
la mecanització agrària. Utilització en comú de la maquinària.

Tema 7
Fertilització de sòls. Tipus de fertilitzants. Incidència dels fertilitzants en la 

producció agrícola. Importància de l’anàlisi de sòls per a una fertilització racional. 
Importància i usos de l’anàlisi foliar.

Tema 8
Llavors i planters. Importància de la conservació i millora de les espècies 

i varietats, especialment les autòctones. La selecció, obtenció i multiplicació 
de noves varietats. El sector productor de llavors i planters: problemàtica i 
perspectives.

Tema 9
Alimentació animal. Primeres matèries fonamentals. Tècniques de producció 

d’aliments per a les espècies remugants. Tècniques de producció dels aliments per 
a espècies monogàstriques.

Tema 10
La protecció dels vegetals. Principals tipus de plagues i malalties. Tipus de pla-

guicides. Mètodes alternatius a la lluita química contra les plagues. Problemàtica 
de la contaminació per plaguicides. Les agrupacions de defensa vegetal. Mètodes 
de lluita biològica i de lluita integrada

Tema 11
Els programes de recerca i innovació agroalimentària a Catalunya i Espanya. 

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) com a entitat de 
recerca. La investigació en les Universitats. El paper del sector privat en la re-
cerca agroalimentària. Finançament. Contribució de la recerca als sectors agrari 
i pesquer.

Tema 12
La transferència tecnològica i la formació en el sector agrari. RuralCat, la comunitat 

virtual agroalimentària i del món rural. El Pla Anual de Transferència Tecnològica 
(PATT) i la comissió coordinadora de transferència tecnològica. Formació reglada 
en el sector agrari i pesquer. Formació contínua en el sector agrari. Formació per 
als joves que s’incorporen a l’agricultura. Programes d’emprenedoria. Actuacions 
de l’Administració.

Tema 13
L’assessorament de les explotacions agràries. Normativa europea, espanyola 

i catalana d’aplicació en matèria d’assessorament agrari. Entitats d’assesso-
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rament agrari. Registre. Comissió coordinadora d’assessorament agrari de 
Catalunya.

Tema 14
El medi ambient. Principals problemes mediambientals globals. Concepte de 

sostenibilitat. La gestió ambiental a Catalunya: principis i estratègies. El canvi 
climàtic.

Tema 15
Problemàtica mediambiental de les aigües a Catalunya. La qualitat de les aigües 

interiors i litorals. Causes de contaminació. Índexs de qualitat. Sistemes de prevenció 
i tractament d’aigües contaminades. El pla de sanejament d’aigües. Concessions 
d’aigües. Els cabals ecològics. Concepte de domini públic hidràulic.

Tema 16
Problemàtica mediambiental atmosfèrica. Principals agents i fonts de conta-

minació de l’atmosfera. Sistemes de seguiment i prevenció. La meteorologia i la 
climatologia: aplicacions mediambientals.

Tema 17
Els incendis forestals: problemàtica actual. Elements teòrics sobre els que es basa 

la prevenció. Avaluació del risc d’activitats. Mesures de defensa actives i passives. 
Concepte i mesures d’autoprotecció. Marc legal vigent a Catalunya. Organització 
de la prevenció i extinció a Catalunya. Societat civil i participació i les Agrupacions 
de Defensa Forestal.

Tema 18
Els residus. Tipologia i caracterització. La reducció, la reutilització i el reciclatge. 

Els diferents tipus de tractaments. La distribució controlada.

Tema 19
L’avaluació d’impacte ambiental. Objectius i sistemes. Marc normatiu. Prevenció i 

correcció d’impactes. La restauració d’espais naturals degradats: pedreres, graveres, 
talussos d’obra pública i marges fluvials. Sistemes de gestió mediambiental. Sistema 
ISO 14000 i sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental (EMAS).

Tema 20
La conservació de la natura a Catalunya. Instruments legals. La problemàtica 

de les connexions biològiques. Els espais naturals de protecció especial: tipus, 
característiques i identificació geogràfica dels principals.

Tema 21
Els residus orgànics: fangs de depuradora i residus municipals. La seva gestió. 

Reutilització agrícola dels fangs. El compostatge dels residus. Aplicacions agrícoles 
en restauracions de terrenys. Els subproductes ramaders: fems, purins i cadàvers. 
Criteris per a la gestió de fems i purins. Normativa vigent. Aprofitament de sub-
productes carnis.

Tema 22
La conservació del sòl. Contaminació de terres: principals causes. Criteris per 

a la correcta aplicació d’adobs i esmenes orgàniques. La contaminació difosa del 
nitrats. La directiva europea relativa a la contaminació de procedència agrària. Les 
zones vulnerables. Codi de bones pràctiques agràries. Programes d’actuació.

Tema 23
El sector porcí. Característiques i tipus. Races. Rendiments. Exigències medi-

ambientals. Importància relativa dins el subsector ramader. Organització comuna 
del mercat en el marc de la Política Agrària Comunitària (PAC).

Tema 24
El sector de l’aviram. Característiques del sector productiu. Tipus de produc-

ció i races principals. Rendiments. Exigències mediambientals. Importància 
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relativa dins el subsector ramader. Organització comuna de mercat en el marc 
de la PAC.

Tema 25
El sector boví de llet i carn. Característiques i tipus. Rendiments. Exigències 

mediambientals. Importància relativa dins el subsector ramader. Organització 
comuna del mercat en el marc de la PAC.

Tema 26
El sector oví i cabrum. Característiques i tipus. Rendiments. Exigències medi-

ambientals. Importància relativa dins els subsector ramader. Organització comuna 
del mercat en el marc de la PAC.

Tema 27
El sector de la fruita fresca. Tècniques de producció. Espècies i varietats. Exigèn-

cies mediambientals. Produccions i rendiments. Mecanització. Importància relativa 
dins el subsector agrícola. Organització comuna del mercat en el marc de la PAC.

Tema 28
El sector de la vinya i el vi. Tècniques de producció. Espècies i varietats. Exigències 

mediambientals. Produccions i rendiments. Mecanització. Importància relativa dins 
del subsector agrícola. Els cellers i la indústria enològica. Organització comuna del 
mercat en el marc de la PAC.

Tema 29
El sector de la fruita seca. Varietats. Exigències mediambientals. Produccions i 

rendiments. Mecanització. Importància relativa dins del subsector agrícola. Orga-
nització comuna de mercat en el marc de la PAC.

Tema 30
El sector de l’olivera i l’oli. Tècniques de producció. Espècies i varietats. Exigèn-

cies mediambientals. Produccions i rendiments. Mecanització. Importància relativa 
dins els subsector agrícola. Les almàsseres i les indústries de l’oli. Organització 
comuna de mercat en el marc de la PAC.

Tema 31
El sector dels cereals, oleaginoses, lleguminoses i proteaginoses. Tècniques de 

producció. Espècies i varietats. Exigències mediambientals. Produccions i rendi-
ments. Mecanització. Importància relativa dins el subsector agrícola. Organització 
comuna de mercat en el marc de la PAC.

Tema 32
El sector dels farratges. Tècniques de producció. Espècies i varietats. Exigències 

mediambientals. Produccions i rendiments. Mecanització. Importància relativa dins 
el subsector agrícola. Organització comuna de mercat en el marc de la PAC.

Tema 33
El sector de l’horta, la flor i la planta ornamental. Tècniques de producció. Especies 

i varietats. Exigències mediambientals. Produccions i rendiments. Mecanització. 
Importància relativa dins el subsector agrícola. Organització comuna del mercat 
en el marc de la PAC.

Tema 34
El sector dels cítrics. Tècniques de producció. Espècies i varietats. Exigències 

mediambientals. Produccions i rendiments. Mecanització. Importància relativa dins 
el subsector agrícola. Organització comuna de mercat en el marc de la PAC.

Tema 35
El sector de la jardineria. Espècies i varietats. Exigències mediambientals. Me-

canització. Regatge de les plantes. Formació i poda. Importància del sector de la 
jardineria a Catalunya. Les normes tecnològiques de jardineria.
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Tema 36
Tècniques de producció en forest i conreus forestals. Espècies i varietats. Exi-

gències mediambientals. Principals produccions. Productes secundaris del bosc. 
Mecanització. El bosc com a element protector de l’erosió. Repoblacions i restau-
racions de zones degradades. El bosc i la seva utilitat social.

Tema 37
Dades bàsiques i macromagnituds agràries de Catalunya. Distribució dels prin-

cipals conreus. Censos ramaders. Distribució geogràfica dels principals conreus. 
Distribució geogràfica de les principals produccions ramaderes. Importància del 
subsector agrícola, ramader i forestal. La pesca marítima. La producció final agrària. 
Les despeses fora del sector. La renda agrària. La població activa agrària: evolució i 
despeses. El sector agrari català en relació als altres sectors econòmics. L’economia 
agrària dins el marc comunitari.

Tema 38
Els factors de producció a l’empresa agrària. Distribució de la propietat de la 

terra. Sistemes de tinença de la terra: descripció i importància. Llei d’arrendaments 
rústics. El mercat de la terra. Capital: concepte i classes. Treball familiar i treball 
assalariat: tipus i importància

Tema 39
Condicionants agronòmics: clima, aigua i sòl. Principals factors climàtics. Les 

àrees climàtiques. La relació aigua-sòl-planta. Principals tècniques de reg. Cost 
d’aigua i energia. Classificació dels sòls. Tècniques de conreu. Fertirrigació.

Tema 40
La gestió de l’empresa agrària. Gestió tècnica. Gestió econòmica. Gestió fiscal. 

Gestió comercial. Patrimoni i balanç inicial. Diari d’assentaments. Llibres de 
comptes de major. Compte d’explotació. Resultat anual. Comptabilitat analítica i 
càlcul de costos a l’empresa agrària.

Tema 41
Valoracions agràries. Normativa vigent en matèria del sòl. Mètodes de valoració. 

Valor del sòl rural. Valor de les plantacions, les instal·lacions i les construccions. 
La norma Granada de valoració dels arbres.

Tema 42
Dimensions de les empreses, moviments migratoris i evolució. Problemes que 

incideixen sobre l’empresa agrària. Actuació de la política estructural a favor de 
l’empresa agrària: principals normatives. Població agrària i població rural. Políti-
ca de desenvolupament des de l’òptica de la població. El congrés del món rural a 
Catalunya.

Tema 43
El finançament del sector agroalimentari. Finançament propi i aliè. Grau d’en-

deutament de les explotacions agràries. Principals institucions financeres. El crèdit 
bancari. El crèdit cooperatiu. Sistemes d’aval i garanties.

Tema 44
Comercialització agrària. La comercialització a origen i destinació. Tipificació 

de productes. El comerç exterior agrari, pesquer i agroalimentari. Els intercanvis 
intracomunitaris i amb països tercers: balança comercial. Situació d’Espanya dins 
la Unió Europea.

Tema 45
Associacionisme agrari i pesquer. Règim jurídic de les cooperatives. Altres 

formes associatives. Les organitzacions professionals agràries. Les organitzacions 
empresarials agroalimentàries. Les associacions de consumidors. Necessitats i paper 
de les associacions. Canals de participació en les decisions de política agrària.
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Tema 46
Cooperativisme agrari. Règim jurídic. Òrgans de govern. Participació de les 

cooperatives en la cadena productiva agrària. Comparació amb altres formes so-
cietàries per a l’agricultura.

Tema 47
La qualitat alimentària. Estructura i evolució del consum alimentari. La qualitat 

i la seguretat alimentària. Sistema ISO 9000. Sistemes d’Anàlisi de Perills i Punts 
Crítics de Control (APPCC). La protecció al consumidor. Les denominacions d’ori-
gen (DO). Denominacions de qualitat. Denominacions d’origen protegides (DOP). 
Indicacions geogràfiques protegides (IGP). Altres tipus identificatius. Organismes 
de control de la qualitat i dels fraus.

Tema 48
El sector de la pesca marítima a Catalunya. Competències de la Generalitat de 

Catalunya. Importància econòmica i població ocupada. La flota pesquera: dimensions 
i problemàtica. Principals espècies i volums capturats als ports catalans. Organització 
del sector: les confraries de pescadors. Actuacions estructurals.

Tema 49
Riscos a l’agricultura, a la ramaderia i a la indústria alimentària. Processos pro-

ductius. Productes utilitzats i maquinària. Factors de risc. Identificació de riscos, 
avaluació i mesures preventives. El Pla de Prevenció.

Tema 50
Estructura administrativa a Catalunya del sector agrari. La política agrària a 

Catalunya. Competències. Altres polítiques de la Generalitat de Catalunya en temes 
rurals i agraris: medi ambient, conservació de la natura, equilibri territorial, treball, 
formació professional i desenvolupament rural. Organismes competents.

Tema 51
La Unió Europea. Principals institucions comunitàries i organismes directament 

relacionats amb l’agricultura. Política agrària comunitària: principis bàsics, objec-
tius, característiques i mesures. Política de preus i mercats i política d’estructures. 
El pagament únic i els ajuts directes. La modulació.

Tema 52
El programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013. Contracte Global 

d’Explotació. Perspectives de futur.

Tema 53
La condicionalitat segons la normativa europea (Reglament CE 1782/2003). Els 

requisits legals de gestió. Les bones condicions agràries i mediambientals. Aplicació 
sobre les explotacions agràries.

Tema 54
El sector agroindustrial. Característiques de l’agroindústria a Catalunya. Pers-

pectiva tècnica. Subvencionabilitat.

Tema 55
Els sistemes d’informació geogràfics (SIG) i la seva aplicació en el món agrari. 

El SIGPAC, la gestió i control dels ajuts. Eines de gestió.

B) Cos de diplomatura, enginyeria tècnica d’obres públiques

Tema 1
Les carreteres de Catalunya. Evolució històrica. Situació actual. Les diferents 

administracions de carreteres. Legislació en matèria de carreteres.

Tema 2
El trànsit de la xarxa de carreteres. Estudis de trànsit. Enquestes i aforaments. 

Mètodes. Intensitat. Velocitat. Capacitat i nivells de servei.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.20086736

Càrrecs i personal

Tema 3
Planificació de carreteres. Estudis bàsics. Anàlisi i interpretació de resultats. 

Plans i programes. Els plans de carreteres a Espanya i a Catalunya.

Tema 4
Tipologia de projectes de carreteres. Ordre d’estudi. Estudi previ. Estudi infor-

matiu. Projecte de traçat. Projecte constructiu. Projecte complementari. Projecte 
modificat. Documents que integren cada tipus de projecte i estudi.

Tema 5
La gestió i el finançament d’infraestructures. Polítiques de peatge i polítiques 

alternatives de finançament. Les empreses públiques: especial referència a l’empresa 
GISA (Gestió d’Infraestructures, SA).

Tema 6
Característiques geomètriques de les carreteres. Objecte. Normativa. Execució 

de la cartografia. Mètodes moderns de traçat. Càlcul mecanitzat. Automatització.

Tema 7
Obres de pas. Drenatge superficial i profund. Normativa de disseny i especificacions 

tècniques generals d’execució. Criteris vigents. Control d’entrada i sobreelevació.

Tema 8
Estructures. Tipologia de ponts. La seva utilització. Normativa. Especificacions 

tècniques generals d’execució. Conservació i explotació.

Tema 9
Túnels de carreteres. Criteris de projecció. Instal·lacions. Normativa. Especifi-

cacions tècniques generals d’execució. Conservació i explotació.

Tema 10
Tipologia i elements de murs. Bases de disseny. Problemes característics de 

construcció i explotació. Reparació i rehabilitació.

Tema 11
Ferms de carretera. Materials i unitats d’obra. Ferms de nova construcció. Bases 

de projecte. Selecció. Normativa. Construcció.

Tema 12
Reforç i rehabilitació de ferms. Mètodes d’auscultació: característiques superficials 

i estructurals. Mètodes de reforç i correcció. Banc de dades.

Tema 13
Conservació de carreteres. Organització i mètodes de conservació. Vialitat hi-

vernal. Conservació amb mitjans propis. Maquinària i materials.

Tema 14
Senyalització, abalisament il·luminació i defenses. Serveis auxiliars. Informació 

al públic. Senyalització d’obres i obstruccions temporals.

Tema 15
Domini públic viari i zones de protecció: conceptes. Zones de domini públic, 

de servitud i d’afectació. Línia d’edificació. Delimitació, actuacions i usos autorit-
zables. Règim d’autoritzacions: procediment, documentació, condicions, efectes 
modificació i resolució. Règim sancionador i infraccions.

Tema 16
Seguretat viària. Dades d’accidents: obtenció i índexs. Tractament estadístic: trams 

de concentració d’accidents. Mètodes d’investigació. Diagnosi. Mesures d’actuació. 
Factors de l’accidentabilitat deguts a la carretera. Auditories de seguretat viària: 
objecte, organització, procediments i resultats.
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Tema 17
Planejament urbanístic. Classes de plans. Règim urbanístic del sòl. Programes 

d’actuació urbanística.

Tema 18
L’expropiació forçosa i la modificació de serveis afectats en l’obra pública. Ex-

propiació, servitud de pas i ocupació temporal.

Tema 19
Polítiques de mobilitat. Importància del sector en l’economia. Infraestructura, 

parcs i trànsit de cada mitjà.

Tema 20
Tipus de transport. Característiques principals de cadascun. Avantatges i incon-

venients. Distribució i coordinació dels diferents tipus.

Tema 21
Transport de viatgers per carretera. Equipaments. Estacions d’autobusos. Mar-

quesines per a parades d’autobusos. Pals de parada. Altres infraestructures: carrils 
bus i carrils bus-vao.

Tema 22
Transport de mercaderies per carretera. Infraestructura. Centres de mercaderies. 

Aparcaments. Centres d’acolliment. Zones d’activitats logístiques (ZAL). Centrals 
intermodals de mercaderies (CIM).

Tema 23
Mercaderies perilloses: concepte, classificació, normativa, criteris de disseny, 

construcció i explotació dels centres dedicats a l’aparcament de transports de mer-
caderies perilloses.

Tema 24
Transport per ferrocarril. Superestructura i infraestructura.

Tema 25
Infraestructura subterrània del ferrocarril metropolità. Tipus de túnel i mètodes 

constructius.

Tema 26
L’alta velocitat ferroviària. Justificació funcional: mercat del transport, transport 

de viatgers i transport de mercaderies. La incidència de l’alta velocitat en la distri-
bució modal del transport de viatgers i justificació econòmica.

Tema 27
Ferrocarrils: via sobre balast, sobre formigó i sobre llosa flotant. Objecte del siste-

ma. Mètodes constructius. Material auxiliar. Control d’execució. Problemes principals 
que apareixen sovint en la seva execució. Vibracions transmeses a les edificacions 
confrontants. Catenària convencional i d’alta velocitat. Catenària rígida.

Tema 28
Operació automàtica de trens. Objectius a assolir. Control automàtic de trens i 

sistemes de protecció, d’operació i de supervisió. Descripció general, funcionament 
i relació amb l’explotació.

Tema 29
Legislació en matèria de ports a Catalunya. Organització de l’administració 

portuària catalana. Usos i activitats permesos. Tipologia de les instal·lacions.

Tema 30
El Pla de ports de Catalunya. Planejament del litoral. Usos i gestió de domini 

públic. Ordenació de costes: platges. Anàlisi de la legislació actual.
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Tema 31
Operació portuària. L’estructura tarifària actual.

Tema 32
Criteris de disseny d’un dic d’abric. Rutes d’entrada. Cercles de maniobra. Calats 

necessaris i convenients.

Tema 33
Obres exteriors. Obres d’abric i esculleres. Obres d’accés. Dragatges i canalitza-

cions. Aterraments i erosions.

Tema 34
Obres d’atracament. Obres d’accés terrestre. Instal·lacions complementàries. 

Instal·lacions de construcció i reparació de vaixells. Instal·lacions especials.

Tema 35
Accions climàtiques sobre estructures portuàries. Onatge, ones llargues i cor-

rents.

Tema 36
La dinàmica litoral. Obres de defensa i regeneració de costes i de platges.

Tema 37
Senyalització marítima. Sistemes d’ajut a la navegació. Senyals visuals. Senyals 

acústics. Senyals radioelèctrics. Enllumenats i fonts d’energia.

Tema 38
Legislació en matèria d’aigües. Tractament que dóna a les aigües subterrànies. 

Aspectes econòmics.

Tema 39
El servei públic de subministrament d’aigua. Titularitat i formes de gestió. Xarxes 

supramunicipals d’abastament a Catalunya: l’abastament a l’àrea de Barcelona. 
Nocions sobre el sistema tarifari en matèria d’aigua.

Tema 40
Planificació de l’evacuació i tractament d’aigües residuals segons el criteri de 

la legislació vigent. Pla de sanejament. Plans zonals. Anàlisi de les fonts contami-
nants.

Tema 41
Sistemes de depuració d’aigües residuals urbanes: tractaments de fangs. Depuració 

terciària. Depuració d’aigües residuals industrials.

Tema 42
Domini públic hidràulic. Ús del domini públic hidràulic. Conques hidrogràfiques. 

Organització segons la legislació en matèria d’aigües. Competències. Situació 
actual a Catalunya.

Tema 43
Rierades. Càlcul i hidrogrames. Correcció i regulació de lleres. Obres fluvials. 

Endegaments.

Tema 44
Canals. Tipus de revestiments. Juntes. Obres singulars. Dispositius funcionals.

Tema 45
Preses. Subpressió. Estabilitat. Tipus de preses. Sobreeixidors. Desguassos i 

juntes.

Tema 46
L’avaluació d’impacte ambiental de projectes d’infraestructures: normativa. Àmbit 

d’aplicació. Procediment. La declaració d’impacte ambiental.
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Tema 47
L’estudi d’impacte ambiental: objectiu i contingut. Estudi del medi i anàlisi d’al-

ternatives. Identificació i avaluació d’impactes. Mesures preventives, correctores 
i compensatòries. Document de síntesi.

Tema 48
Actuacions per a la protecció de l’espai natural afectat per extraccions a cel obert 

de materials (àrids) per a la construcció i obra pública. Fonts de contaminació. Estudi, 
prevenció i correcció d’impactes. Restauració dels terrenys afectats, normativa.

Tema 49
Abocadors controlats de residus. Tipologia. Normativa. Estudis bàsics i condicions 

mínimes. Projectes de tractament. Control, gestió i inspecció dels abocadors.

Tema 50
Els aqüífers subterranis en el cicle de l’aigua. Dinàmica, funcionament, explotació 

i contaminació. Actuacions de prevenció i control. Protecció d’aqüífers. Relació 
d’aqüífers d’aigües superficials.

Tema 51
Processos erosius en talussos d’obra pública. L’erosió superficial. Construcció de 

xarxes de drenatge i desguàs. Morfologia del talús. Control de sediments de càrrega 
de sòlids aportats. Protecció final. Tractaments superficials: bioenginyeria.

Tema 52
Contaminació atmosfèrica i el soroll en l’execució de l’obra pública. Prevenció, 

control i regulació. Emissió de contaminants atmosfèrics.

Tema 53
El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de Catalunya: objecte i continguts. 

Regulació d’usos i activitats als espais inclosos. Xarxa Natura 2000. La protecció 
del paisatge: normativa. El paisatge en el planejament territorial. Catàlegs i direc-
trius.

aNNEx 3

Cos tècnic d’especialistes, analistes de laboratori

Tema 1
Assegurament de la qualitat. Requisits tècnics generals d’un sistema de qualitat 

aplicat als laboratoris de control: equips, personal i documents.

Tema 2
Validació de mètodes d’anàlisis. Paràmetres i validació de mètodes qualitatius 

i quantitatius.

Tema 3
Avaluació de la qualitat dels resultats analítics: materials de referència certificats, 

exercicis interlaboratoris i control de qualitat intern (mostres addicionades, duplicat 
de mostres i mostres cegues). Errors sistemàtics i aleatoris.

Tema 4
La traçabilitat als laboratoris. Importància. El registre de dades primàries.

Tema 5
Principis d’estadística aplicada als laboratoris. Correlació, regressió i ajustament 

de corbes. Aplicació a la determinació i càlcul de funció resposta: corbes de cali-
bratge. Tipus d’error.

Tema 6
Patrons, fases mòbils i reactius de laboratori. Preparació, us i conservació. Iden-

tificació i etiquetatge.
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Tema 7
Seguretat i salut en els laboratoris. Elements de protecció col·lectiva i individual. 

Senyalització de riscos. Plans d’emergència i elements d’actuació més habituals 
als laboratoris.

Tema 8
La seguretat i protecció de la salut en els laboratoris químics. Instal·lacions. 

Elements. Senyalització de riscos. Classificació, etiquetatge i emmagatzematge de 
productes químics. Fitxes de seguretat.

Tema 9
La seguretat en el maneig de mostres biològiques. Classificació d’agents biolò-

gics. Elements de protecció col·lectiva i individual. Prevenció en l’aplicació dels 
procediments d’anàlisis amb mostres biològiques.

Tema 10
Transport de mostres biològiques. Requeriments. Normativa vigent.

Tema 11
La gestió dels residus als laboratoris.

Tema 12
Unitats internacionals de mesura.

Tema 13
Instal·lacions i materials d’ús als laboratoris. Tractament, conservació, neteja, 

desinfecció i esterilització. Avaluació de l’eficàcia.

Tema 14
Equips d’anàlisis. Inventari, ús, manteniment i calibratge.

Tema 15
La presa de mostres pel control oficial. Anàlisis inicials, contradictòries i diri-

ments. Normativa vigent.

Tema 16
Preparació i conservació de mostres per anàlisis. Requeriments segons el tipus 

de mostra i el tipus d’anàlisis.

Tema 17
Medis de cultiu en microbiologia: tipus i aplicacions. Instruccions generals de 

preparació. Tipus de controls.

Tema 18
Tècniques bàsiques de cultiu de microorganismes: sembres i tipus d’inoculacions. 

Recompte i investigació.

Tema 19
Soques de col·lecció: soques de referència, soques de reserva i soques de tre-

ball.

Tema 20
Destil·lació: classes. Aparells i utillatges necessaris.

Tema 21
Dissolució. Precipitació. Filtració. Utillatge necessari.

Tema 22
Tipus de balances. Sensibilitat. Ús, manteniment, calibratge i verificació.

Tema 23
L’anàlisi gravimètrica. Fonaments. Tipus de gravimetries. Aplicacions analíti-

ques.
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Tema 24
L’anàlisi volumètrica. Fonaments. Classes de volumetries. Preparació de solucions 

valorades. Aplicacions analítiques.

Tema 25
Sistemes d’extracció i/o transformació d’analits. Extracció líquid–líquid. Sistemes 

d’extracció múltiple i accelerada. Eliminació d’interferències.

Tema 26
Evaporació. Dessecació. Incineració. Aparells i utillatges necessaris. Aplicacions 

analítiques.

Tema 27
La mesura del PH. Fonaments. PHmetre, descripció, us, calibratge, verificació 

i manteniment.

Tema 28
Centrifugació. Decantació. Extracció. Aparells i utillatges necessaris. Aplica-

cions analítiques.

Tema 29
Cromatografia. Fonaments. Tipus: capa fina, gasos i líquids. Aplicacions ana-

lítiques.

Tema 30
Espectrofotometria ultravioleta-visible i infraroja. Fonament. Instrumentació. 

Aplicacions, tractament de les mostres i interpretació de les dades.

Tema 31
Espectrofotometria d’absorció atòmica i d’emissió de plasma. Fonament. 

Instrumentació. Aplicacions, tractament de les mostres i interpretació de les 
dades.

Tema 32
Mètodes d’immunoassaig. Fonaments. Característiques. Aplicació pràctica.

Tema 33
Tècniques de biologia molecular. Fonaments, descripció i aplicacions.

Tema 34
Laboratoris de prions. Tècniques de detecció. Fonaments, descripció i aplicació 

pràctica. Equipament bàsic. Nivells de bioseguretat.

Tema 35
Tècniques serològiques emprades als laboratoris de diagnòstic.

aNNEx 4

Cos auxiliar tècnic, auxiliars de laboratori

Tema 1
Descripció general dels elements d’un sistema de qualitat aplicat als laboratoris 

de control: manual, procediments, registres i equips.

Tema 2
Avaluació de la qualitat dels resultats analítics: control de qualitat intern i control 

de qualitat extern.

Tema 3
Validació de mètodes d’anàlisis. Paràmetres de validació de mètodes qualitatius 

i quantitatius.
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Tema 4
La traçabilitat als laboratoris. Importància. El registre de dades primàries.

Tema 5
Seguretat i salut en els laboratoris. Elements de protecció col·lectiva i individual. 

Senyalització de riscos. Plans d’emergència i elements d’actuació més habituals 
als laboratoris.

Tema 6
La seguretat en els laboratoris químics. Instal·lacions. Elements. Senyalització de 

riscos. Classificació, etiquetatge i emmagatzematge de productes químics. Fitxes 
de seguretat.

Tema 7
La seguretat en el maneig de mostres biològiques. Classificació d’agents biològics. 

Prevenció en l’aplicació dels procediments d’anàlisis amb mostres biològiques.

Tema 8
La presa de mostres pel control oficial. Anàlisi inicials, contradictòries i diriments. 

Normativa vigent.

Tema 9
Preparació i conservació de mostres per anàlisi.

Tema 10
Els laboratoris d’anàlisi. Àrees de treball, dependències generals i específi-

ques.

Tema 11
Equips de laboratori. Descripció, ús i manteniment.

Tema 12
Calibratge i verificació d’equips d’anàlisi.

Tema 13
Desinfecció i esterilització de materials. Mètodes i utillatge.

Tema 14
Pes. Dimensions. Volum. Aparells i unitats de mesura.

Tema 15
La gravimetria. Fonaments i aplicacions analítiques.

Tema 16
Tipus de balances. Operació de pesada: fonaments i mètodes.

Tema 17
Mesura del pH.

Tema 18
Dissolució i filtració. Utillatge necessari.

Tema 19
Dissolució. Precipitació. Filtració. Utillatge necessari.

Tema 20
La volumetria. Fonaments i aplicacions analítiques.

Tema 21
La cromatografia. Tipus i conceptes bàsics.

Tema 22
Medis de cultiu en microbiologia. Tipus, preparació i aplicacions.
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Tema 23
Els medis de cultiu per a l’aïllament de gèrmens patògens. Tipus, preparació i 

conservació.

Tema 24
Mètodes d’immunoassaig. Fonaments.

Tema 25
Tècniques de biologia molecular. Fonaments i aplicacions analítiques.

Tema 26
Laboratori de prions. Tècniques de diagnòstic: fonaments. Mesures de biose-

guretat.

(08.021.147)

*
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

RESOLUCIÓ
PTO/93/2008, d’11 de gener, per la qual es resol la convocatòria de concurs espe-
cífic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de tècnic/a d’expropiacions de 
la Direcció de Serveis del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(convocatòria de provisió núm. PO/08/07).

Atesa la Resolució PTO/1765/2007, de 30 de maig, de convocatòria de concurs 
específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de treball del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques (convocatòria de provisió núm. PO/08/07), 
publicada al DOGC núm. 4905, de 15.6.2007;

Vist que s’han complert els requisits i les especificacions de mèrits i capacitats 
exigits en la convocatòria, i de conformitat amb la proposta de la Junta de Mèrits 
i Capacitats;

D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel 
qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i 
altres disposicions complementàries;

En ús de les atribucions que em confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 
de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposa l’article 1 de l’Ordre de 4 d’agost de 1998, de delegació de 
funcions del conseller de Política Territorial i Obres Públiques en la secretària 
general,

RESOLC:

Nomenar el senyor Francesc Xavier Hormigos Mesa tècnic d’expropiacions de la 
Direcció de Serveis del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs de reposició amb caràcter potestatiu davant el conseller del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació.

Així mateix, aquesta Resolució es pot impugnar directament davant la jurisdic-
ció contenciosa administrativa mitjançant la interposició d’un recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació 
d’aquesta Resolució.

El recurs es pot interposar, a elecció del demandant, davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona o bé davant el jutjat contenciós administratiu amb seu 
a la província on radiqui el seu domicili.

Barcelona, 11 de gener de 2008

p. D. (Ordre de 4.8.1998, DOGC de 31.8.1998)

CaRMINa LLUMà I RaS

Secretària general

(08.010.054)

*
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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

ORDRE
JUS/18/2008, de 22 de gener, per la qual es convoca i es regula el procés d’elecció 
per a la designació dels/de les metges/esses forenses electius/ives del Consell de 
Direcció de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya.

L’article 3.1 del Reglament de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret 411/2006, de 31 d’octubre (DOGC núm. 4753, de 3.11.2006), 
preveu que l’Institut s’estructura jeràrquicament en els òrgans directius de director/a 
de l’Institut, Consell de Direcció i subdirectors/es.

L’article 7.1 del Reglament de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, estableix 
que el Consell de Direcció està presidit pel/per la director/a de l’Institut i integrat 
per un/a representant de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Jus-
tícia (en virtut del Decret 12/2007, de 16 de gener, i el Decret 197/2007, de 10 de 
setembre), pels/per les subdirectors/es i caps dels diferents serveis i per dos/dues 
metges/esses forenses com a membres electius, els quals són designats d’acord amb 
el que preveu l’article 8.

L’article 8.1 del Reglament de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya esta-
bleix que la persona titular del Departament de Justícia convoca l’elecció dels/de 
les metges/esses forenses que integren el Consell de Direcció en el moment en què 
finalitza el termini pel qual van ser elegits els antecessors i determina mitjançant 
ordre les normes que han de regir el procés d’elecció, una vegada escoltat el Consell 
de Direcció.

En data 6 de novembre de 2002 van ser declarades elegides dues metgesses 
forenses com a membres electives del Consell de Direcció com a conseqüència del 
procés electiu convocat mitjançant Ordre JUS/312/2002, de 9 de setembre.

L’article 8.2 del Reglament de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya preveu 
que els membres electius del Consell de Direcció són elegits per un període de 
quatre anys.

D’acord amb el que estableix l’article 9.1 del Reglament de l’Institut de Medici-
na Legal de Catalunya, s’entén que finalitza el mandat dels membres electius del 
Consell de Direcció, entre d’altres causes, pel transcurs del temps pel qual van ser 
elegits, mantenint la seva condició de membres del Consell de Direcció fins que es 
designin els nous membres electius.

Per tot això, una vegada escoltat el Consell de Direcció de l’Institut de Medicina 
Legal de Catalunya, i en ús de les atribucions que em confereix el Decret esmen-
tat,

ORDENO:

Article 1
Convocatòria

Convocar el procés d’elecció dels/de les dos/dues metges/esses forenses electius/ives 
que integren el Consell de Direcció de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, 
d’acord amb el sistema que s’estableix en aquesta Ordre.

Article 2
Procés d’elecció

2.1 S’estableix una circumscripció única, que es correspon amb l’àmbit terri-
torial de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya.

2.2 S’obre un termini de vint dies naturals, a comptar des de l’endemà de la 
publicació d’aquesta Ordre al DOGC, perquè els/les funcionaris/àries elegibles 
puguin presentar, d’acord amb el model que s’incorpora com a annex a aquesta 
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Ordre, la seva candidatura per a l’elecció dels membres electius del Consell de 
Direcció de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya.

Les candidatures s’han de presentar als registres generals del Departament de 
Justícia (c. Pau Claris, 81, 08010 Barcelona i c. Aragó, 332, 08009 Barcelona); a la 
Gerència Territorial de Barcelona Ciutat (c. Pau Claris, 158, àtic, 08009 Barcelona); 
a la Gerència Territorial de Barcelona Nord (rambla Fondo, s/n, 08922 Santa Coloma 
de Gramenet) i a les gerències territorials de Ciutat de la Justícia de Barcelona i 
l’Hospitalet de Llobregat i de Barcelona Sud, (Torres Cerdà, c. General Almirante, 
2-28, 9a planta, torres centre, 08014 Barcelona); als Serveis Territorials del Depar-
tament de Justícia a Girona (c. Güell, 89, 17005 Girona), Lleida (c. Sant Martí, 1, 
25004 Lleida), Tarragona (c. Sant Antoni Maria Claret, 17, 43002 Tarragona) i les 
Terres de l’Ebre (c. Àngel, 6, 4a, 43500 Tortosa); a la seu de l’Institut de Medicina 
Legal de Catalunya a Barcelona (c. Balmes, 7, 08007 Barcelona), a les divisions de 
l’Institut de Medicina Legal de Catalunya a Girona (av. Ramon Folch, 4-6, 17001 
Girona), Lleida (c. Canyeret, 1, 25007 Lleida), Tarragona (av. Lluís Companys, 10, 
43005 Tarragona) i les Terres de l’Ebre (pl. dels Estudis, s/n, 43500 Tortosa); al 
registre telemàtic del Departament de Justícia per l’adreça d’Internet www.gen-
cat.cat/justicia o per qualssevol dels mitjans que autoritza 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.

2.3 Un cop transcorregut el termini esmentat i amb la verificació prèvia que 
les candidatures rebudes reuneixen els requisits necessaris, la secretària de Rela-
cions amb l’Administració de Justícia exposarà als taulers d’anuncis dels deganats 
de tots els partits judicials a la seu de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya a 
Barcelona, i a les divisions de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya a Girona, 
Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre una llista nominativa ordenada alfabèti-
cament de les persones candidates perquè els/les electors/res, en el termini de deu 
dies naturals, votin de la manera que preveu l’apartat 2.6.

Juntament amb la llista nominativa de persones candidates s’exposarà el model 
normalitzat de papereta de vot, perquè els/les metges/esses forenses electors/es 
puguin exercir el seu dret de vot, i el model normalitzat del full de presentació del 
vot, perquè quedi constància de la data en què es du a terme el vot. Ambdós im-
presos es posaran a disposició de les persones interessades als deganats de tots els 
partits judicials de Catalunya, a la seu de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya 
a Barcelona, i a les divisions de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya a Girona, 
Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre, i a la web dels òrgans judicials, de les fis-
calies i dels altres serveis de l’Administració de justícia a Catalunya (http://www.
gencat.es/justicia/adjucat).

2.4 L’acte d’obertura i recompte dels vots es farà mitjançant un acte públic 
davant de la secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia i del director 
de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya.

2.5 La comunicació a les persones interessades del lloc, la data i l’hora en què 
tindrà lloc l’acte d’obertura i recompte de vots, dels resultats de les eleccions dels/
de les metges/esses forenses electius/ives i de la resta d’actuacions que integren o 
es deriven d’aquest procés electoral es farà mitjançant la publicació en els taulers 
d’anuncis dels deganats de tots els partits judicials, de la seu de l’Institut de Medi-
cina Legal de Catalunya a Barcelona, i de les divisions de l’Institut de Medicina 
Legal de Catalunya a Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre i a la web 
dels òrgans judicials, les fiscalies i altres serveis de l’Administració de justícia a 
Catalunya (http://www.gencat.es/justicia/adjucat).

2.6 La votació es durà a terme mitjançant la presentació de la papereta de vot, 
d’acord amb el model normalitzat a què fa referència l’apartat 2.3, als registres 
generals del Departament de Justícia, als registres de les gerències territorials i 
serveis territorials del Departament de Justícia i de la seu de l’Institut de Medicina 
Legal de Catalunya a Barcelona, i les divisions de l’Institut de Medicina Legal de 
Catalunya a Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre, les adreces dels quals 
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s’especifiquen a l’apartat 2.2 d’aquesta Ordre o a les oficines de correus, de la manera 
que s’estableix als següents paràgrafs.

En cada papereta de vot s’ha d’assenyalar dues X, una en cadascuna de les persones 
candidates escollides. Les paperetes en què s’assenyalin més de dos candidats/ates 
seran nul·les.

Una vegada escollits/ides tots/totes dos/dues candidats/es, s’ha d’introduir la 
papereta de vot en un sobre i tancar-lo. Aquest sobre tancat, que conté la papereta de 
vot, s’ha d’introduir en un altre sobre en què consti de manera destacada el contingut 
mitjançant l’expressió “Eleccions de dos/dues metges/esses forenses electius/ives 
del Consell de Direcció de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya”. En aquest 
últim sobre s’ha de posar una fotocòpia del document nacional d’identitat del/de la 
metge/essa forense elector/a.

Aquest sobre s’ha d’adreçar a la Secretaria de Relacions amb l’Administració de 
Justícia (c. Pau Claris, 81, 3a planta, 08010 Barcelona) juntament amb l’imprès de 
presentació del vot a què fa referència l’apartat 2.3, que permet tenir constància de 
la data de presentació del vot.

DISpOSICIÓ fINaL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 22 de gener de 2008

MONSERRaT TURa I CaMafREITa

Consellera de Justícia

aNNEx

Model d’imprès per a la presentació de candidatura per ser elegit membre electiu 
del Consell de Direcció de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya

Dades personals
Cognoms, nom:
DNI/NIF:

Dades professionals
Partit judicial/Àrea territorial
Divisió:
Adreça:
Municipi:
Codi postal:
Telèfon:
Data d’accés al cos de metges forenses:
Antiguitat en el cos:

Sol·licitud
D’acord amb el que estableix l’Ordre de la consellera de Justícia per la qual es 

convoca el procés d’elecció dels/de les metges/esses forenses electius/ives del Consell 
de Direcció, que estableix el Decret 411/2006, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, sol·licito que sigui admesa 
la meva candidatura per a l’elecció del càrrec indicat més amunt.

(Lloc, data i signatura)

Departament de Justícia

(08.022.097)
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RESOLUCIÓ
JUS/100/2008, de 17 de gener, per la qual s’adapta el nomenament del lloc de 
comandament de la senyora Montserrat Garcia Rabinad a la nova estructura del 
Departament de Justícia.

Atès el que disposa el Decret 171/2007, de 31 de juliol, de reestructuració del Centre 
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (DOGC núm. 4939, de 2.8.2007);

Vist que el lloc de comandament de cap de la Unitat de Biblioteca i Centre de 
Documentació de l’estructura anterior que estava proveït per la senyora Montserrat 
Garcia Rabinad funcionària amb destinació definitiva ha experimentat un canvi en 
la seva denominació, adscripció orgànica i funcions;

Vist que les seves característiques no han variat substancialment i les noves 
funcions a exercir estan bàsicament contingudes en el lloc modificat o són de 
naturalesa similar i impliquen un mateix nivell de competència i de capacitat per 
desenvolupar-les;

Atès el que estableix la disposició addicional 2 del Decret 123/1997, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 
de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

—1 Adaptar a la nova estructura aprovada pel Decret 171/2007, el nomenament del 
lloc de comandament de Responsable de Biblioteca i Documentació de la senyora 
Montserrat Garcia Rabinad, amb efectes del dia 1 de desembre de 2007.

—2 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant 
aquest òrgan en el termini d’un mes, d’acord amb el que estableixen els articles 107, 
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 bé recurs contenciós administratiu 
davant el jutjat contenciós administratiu competent de Barcelona en el termini de 
dos mesos, de conformitat amb el que disposen els articles 8.2 a), 14.2, 25 i 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
ambdós terminis a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. Transcorregut un mes de la interposició del recurs 
de reposició sense que se’n notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i 
es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a 
comptar de l’endemà d’aquell en què es produeixi l’acte presumpte desestimatori 
del recurs. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre 
recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 17 de gener de 2008

MONTSERRaT TURa I CaMafREITa

Consellera de Justícia

(08.017.054)

*
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DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ
EDU/95/2008, de 18 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per a se-
leccionar el director o directora de diversos centres docents públics dependents 
del Departament d’Educació.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006) 
estableix al capítol IV del títol V el procediment per a la selecció dels/de les direc-
tors/es dels centres públics i el seu nomenament.

El Decret 56/2007, de 13 de març, pel qual es regula la selecció del director o de 
la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de govern i de 
coordinació dels centres docents públics (DOGC núm.4842 de 15.3.2007), estableix 
a l’article 7 que el Departament d’Educació convoca cada curs escolar el concurs 
de mèrits per a la selecció dels/de les directors/es dels centres docents en què hagi 
de quedar vacant aquest càrrec.

Per tot el que s’ha esmentat, a proposta de la Direcció General de Recursos del 
Sistema Educatiu,

RESOLC:

—1 Convocar concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora dels centres 
docents públics dependents del Departament d’Educació en els que hagi de quedar vacant 
aquest càrrec. La llista dels centres apareix com a annex 2 d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta convocatòria es regirà per les bases que s’inclouen a l’annex 1 
d’aquesta Resolució.

—3 La selecció es realitzarà entre el professorat funcionari de carrera que im-
parteixi alguns dels ensenyaments encomanats al centre al qual s’opta. La selecció 
es regeix pels principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

—4 Delegar la competència per fer pública la llista de candidats seleccionats en 
la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu competent, 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 recurs potestatiu de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant el conseller d’educació, en el termini d’un mes a 
comptar des 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, 18 de gener de 2008

ERNEST MaRagaLL I MIRa

Conseller d’Educació

aNNEx 1

Bases

1. Centres en què queda vacant el càrrec de director/a.
Els centres docents en què a partir de l’1 de juliol de 2008 queda vacant el càrrec 

de director/a es relacionen a l’annex 2 d’aquesta Resolució.
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2. Requisits de participació
2.1 Poden prendre part en aquest concurs de mèrits, el professorat funcionari 

de carrera que imparteixi algun dels ensenyaments encomanats als centres als quals 
opten i que compleixin els requisits següents:

a) Tenir una antiguitat mínima de cinc anys com a funcionari/ària de carrera en 
la funció pública docent.

b) Haver impartit docència directa a l’aula com a funcionari/ària de carrera, 
durant un període d’igual durada, en algun dels ensenyaments que ofereixen els 
centres als quals s’opta.

c) Estar prestant serveis en un centre docent públic del Departament d’Educació en 
algun dels ensenyaments dels centres als quals s’opta, amb una antiguitat d’almenys 
un curs acadèmic complet, en el moment de publicació de la convocatòria.

També es requerirà que en la plantilla dels centres als quals s’opta consti un 
lloc de treball d’una de les especialitats de la qual n’és titular per oposició, o bé hi 
pugui accedir per disposar de capacitació, habilitació extraordinària o especial, el 
professor candidat a director./a

Els requisits a), b) i c) s’han de tenir complerts en la data de publicació d’aquesta 
convocatòria.

No són exigibles els requisits a) i b) a les persones candidates a director/a, de 
centres específics d’educació infantil, incomplets d’educació primària, d’educació 
secundària amb menys de 8 unitats, de les escoles d’art i superiors de disseny, de 
l’escola superior de conservació i restauració, de les escoles oficials d’idiomes, 
dels centres específics d’ensenyaments esportius i dels de formació d’adults amb 
menys de 8 professors.

d) Tenir coneixement del català, i de l’aranès a era Val d’Aran, acreditat amb el 
nivell C o equivalent, o la idoneïtat corresponent.

Els aspirants que no puguin acreditar coneixements de català, i d’aranès si és el 
cas, corresponents al nivell C o superior, o no puguin acreditar la idoneïtat, hauran 
de superar una prova prèvia de coneixements de català, i d’aranès si el centre és a 
era Val d’Aran, d’acord amb l’article 7.1 del Decret 161/2002, de 12 de juny, sobre 
l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció 
de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de 
Catalunya. Així mateix, serà d’aplicació el règim d’exempcions previst a l’article 
8 del Decret esmentat.

e) Presentar un projecte de direcció que inclogui, entre d’altres, els objectius, les 
línies d’actuació i la seva avaluació.

2.2 Prova de català:
Òrgans qualificadors de la competència lingüística
El director o la directora dels serveis territorials del Departament d’Educació 

designarà en l’àmbit territorial de la seva competència tants òrgans qualificadors 
com siguin necessaris per tal d’avaluar la competència lingüística de les persones 
aspirants que no la tinguin acreditada.

Cada òrgan qualificador estarà integrat per un inspector o inspectora d’educació 
que el presideix, un professor o professora funcionari de carrera d’algun cos d’en-
senyaments secundaris i un professor o professora funcionari de carrera del cos de 
mestres. A era Val d’Aran el mateix òrgan qualificador avaluarà la competència 
en català i aranès.

El director o la directora dels serveis territorials del Departament d’Educació 
farà pública al tauler d’anuncis dels serveis territorials, no més tard del dia 20 de 
febrer de 2008, la composició dels òrgans qualificadors que s’han de constituir, la 
relació d’aspirants que han de ser avaluats en la seva competència lingüística per 
cada òrgan qualificador, i el lloc de realització de les proves. Aquestes proves es 
realitzaran abans del 26 de febrer de 2008.

Estructura de les proves per a l’acreditació de la competència lingüística
La prova constarà de dues parts:
Prova oral
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Lectura d’un text (10 punts).
Conversa guiada (60 punts).
Exposició sobre un tema relacionat amb l’activitat professional (30 punts).
Es considera apta la persona que arriba als 60 punts.
Prova escrita
Redacció sobre un tema relacionat amb l’activitat professional: carta, informe, 

etc. (30 punts).
Correcció d’un text (20 punts).
Preguntes de morfosintaxi i lèxic (50 punts).
Es considera apta la persona que arriba als 60 punts.

3. Sol·licituds de participació i termini
Els models de sol·licitud i de declaració de mèrits es podran obtenir als serveis 

territorials del Departament d’Educació o a l’adreça d’Internet: http://www.gencat.
net/educacio. En tot cas, les sol·licituds es poden presentar al registre del Departa-
ment d’Educació, als seus serveis territorials i en qualsevol de les dependències a 
què es refereix 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, dins del 
termini establert.

En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà 
en un sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel personal de correus abans 
de ser certificada.

Cada aspirant podrà presentar-se com a candidat a un únic centre docent, excepció 
feta de les zones escolars rurals, on l’aspirant podrà optar a la direcció de la Zona 
EscolarRural, a la direcció d’un dels centres que la composen o a totes dues, si està 
vacant. Un aspirant podrà ser seleccionat per ocupar la direcció d’una Zona Escolar 
Rural i la direcció d’un dels centres que en formen part.

En el cas que l’aspirant demani més d’un centre, excepte en el supòsit esmentat per 
a les Zones Escolars Rurals, s’exclourà de la participació en el concurs de mèrits.

Cap dada que consigni erròniament la persona interessada podrà ser invocada 
per aquesta a efectes de possibles reclamacions, ni es considerarà per aquest mo-
tiu que els seus interessos i els seus drets han estat perjudicats, fins i tot en el cas 
d’error en el codi, atès que el codi és el determinant de la participació, la qual cosa 
comportarà que s’anul·li la petició si no correspon a cap dels centres publicats a 
l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

Els participants hauran de sol·licitar els centres fent constar els codis detallats 
a l’annex 2.

Per a l’elaboració del projecte específic de direcció, els/les aspirants a director/a 
podran consultar la documentació relativa al centre a la direcció del qual opten, en 
les dependències de la inspecció dels serveis territorials que corresponguin.

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs serà del 
4 fins el 15 de febrer de 2008, ambdós inclosos.

La sol·licitud s’adreçarà a la direcció dels serveis territorials a què correspon-
gui el centre sol·licitat i s’adjuntarà la declaració de mèrits amb la documentació 
acreditativa dels mèrits al·legats en relació al barem de la base 5, inclòs el projecte 
específic que recull la proposta directiva en relació amb el projecte educatiu del 
centre a la direcció del qual opta.

Els participants no hauran d’acreditar documentalment les condicions exigides 
i els mèrits al·legats de què hi hagi constància al registre informàtic de personal 
del Departament d’Educació. No es tindran en compte els mèrits que no s’al·leguin 
durant el termini de presentació de sol·licituds, ni aquells que no es justifiquin de 
la manera indicada a la base 5.

4. Comissió de selecció
La selecció entre els aspirants a director o directora la realitza la comissió de 

selecció que es constitueix en cada centre i/o Zona Escolar Rural amb aquesta 
finalitat.
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4.1 La comissió estarà formada per:
Un inspector o inspectora d’educació, que la presideix i el director o la directora 

d’un centre públic que imparteixi alguns ensenyaments encomanats al centre on 
s’hagi de proveir la direcció, proposat pel president de la comissió, com a represen-
tants de l’administració educativa.

Tres representants del claustre de professorat elegits entre els seus membres i 
tres representants del consell escolar, elegits entre els membres d’aquest que no 
són professors. Actua com a secretari de la comissió el director o la directora que 
forma part de la comissió com a representant de l’administració educativa. Els tres 
representants del claustre de professors seran designats per votació secreta. Cada 
professor podrà votar a dos representants i se seleccionaran els tres més votats. En 
cas d’empat de vots, es designarà el de més edat.

Els directors o les directores que es presentin al concurs de mèrits per a la selecció 
d’aspirants a la direcció del centre en el qual estan exercint la direcció, no podran 
formar part de la comissió de selecció ni dur a terme les funcions que en el procés de 
selecció estan assignades al director o directora del centre. Aquestes funcions seran 
exercides pel cap d’estudis, en el cas que no sigui candidat o, consecutivament, pel 
coordinador pedagògic o pel secretari del centre, si no tenen motiu d’abstenció. En 
el cas que en tinguin el/la director/a dels serveis territorials corresponent designarà 
el professor del centre que ha d’exercir les funcions assignades al director del centre 
en aquest procés de selecció.

El/la director/a del centre que es presenti a candidat/a manté el seu dret a la pre-
sència, participació i vot en les reunions del claustre i del consell escolar on s’han 
d’escollir els representants de la comissió de selecció que seran presidides pel cap 
d’estudis.

En cap cas els aspirants poden formar part de la comissió de selecció.
Els membres de la comissió estaran subjectes a les causes d’abstenció i de recusació 

que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.2 Designació de representants del claustre de professorat i del consell escolar 
en la comissió de selecció.

El director o la directora del centre trametrà al director o a la directora dels ser-
veis territorials, còpia de l’acta de la sessió de cadascun dels òrgans de participació 
esmentats que han estat convocats amb la finalitat de designar els representants de 
la comissió de selecció.

El director o la directora dels serveis territorials nomenarà els membres de la 
comissió amb anterioritat al dia 27 de març de 2008.

5. Fases del concurs
El concurs constarà de dues fases.
5.1 En la primera fase el servei de personal dels serveis territorials, comprova 

per cada candidat/a el compliment dels requisits exigits a l’article 2 de les bases 
d’aquesta convocatòria i procedeix a comptabilitzar els mèrits especificats al barem 
que es detalla a continuació, per tal de facilitar a la comissió de selecció la relació 
dels mèrits per a la valoració de la primera fase del concurs.

La valoració dels mèrits que hagin estat acreditats pels aspirants es fa d’acord 
amb el barem següent:

A) Per l’exercici del càrrec de director/a, amb valoració positiva:
1,50 punts per cada any.
B) Per l’exercici del càrrec de cap d’estudis, de coordinador pedagògic, de secretari, 

coordinador d’una aula de formació d’adults o anàleg, amb valoració positiva:
0,75 punts per cada any.
Documents justificatius: (sempre que no constin al registre de personal)
Pels apartats A) i B) fotocòpia compulsada del nomenament corresponent 

amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si escau, certifica-
ció acreditativa de la continuïtat en aquest càrrec durant el curs 2007-2008, o 
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bé, certificat del secretari o cap del servei de personal dels serveis territorials 
corresponents.

C) Per cada any de servei com a coordinador de cicle en l’educació infantil, en 
l’educació primària o en l’educació secundària obligatòria, coordinador d’educació 
secundària obligatòria, de batxillerat o de formació professional, coordinador d’en-
senyaments inicials, bàsics, per a proves d’accés, d’ensenyament de competències 
per a la societat de la informació, coordinador de riscos laborals, coordinador d’in-
formàtica, coordinador de llengua i cohesió social, cap de departament didàctic, 
cap de seminari o anàlegs, amb valoració positiva:

0,25 punts per cada any.
Documents justificatius: (sempre que no constin al registre de personal)
Fotocòpia compulsada del document acreditatiu del nomenament, on hi consti 

la durada real del càrrec o certificació del secretari del centre amb el vistiplau del 
/de la director/a.

D) Per cada any de servei en llocs de treball de l’administració educativa de 
nivell 26 o superior: 0,75 punts.

Documents justificatius:
Certificació del/de la directora/a de serveis.
E) Per pertànyer al cos de catedràtics d’ensenyaments secundaris en els concursos 

de mèrits per a director o directora d’un institut d’educació secundària; al cos de 
catedràtics d’escola oficial d’idiomes, en el concurs de mèrits per a director o directora 
d’una escola oficial d’idiomes; al cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, en el 
concurs de mèrits per a director o directora d’escola d’art i superior de disseny o de 
l’escola superior de conservació i restauració de béns culturals: 2 punts.

Documents justificatius: (sempre que no constin al registre de personal)
Fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial, o fotocòpia del butlletí 

o diari oficial, en què consti o se li reconegui la condició de catedràtic.
F) Pels anys d’experiència docent que superen els cinc exigits com a requisit, 

amb valoració positiva de la tasca docent realitzada:
1 punt per cada any.
Documents justificatius: (sempre que no constin al registre de personal)
Fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de 

presa de possessió i de cessament, o bé certificat del secretari o del cap de servei de 
personal dels serveis territorials corresponents i/o certificat del secretari del centre 
amb el vistiplau del/de la director/a. En el cas d’experiència docent en centres privats 
caldrà aportar certificat del/de la director/a amb el vistiplau de la inspecció.

G) Per cada any d’experiència com a representant del claustre al consell escolar: 
0, 2 punts.

Documents justificatius:
Certificació del secretari del centre amb el vistiplau del/de la directora/a.
Els punts pels anys d’experiència previstos en l’apartat A), i B), es calcularan 

dividint per dotze el nombre de mesos acumulats fins al 30 de juny de 2008, i fins 
al 31 d’agost de 2008 els apartats C), D), F) i G), que es calcularan multiplicant el 
resultat pels punts anuals assignats a cada any d’exercici en el càrrec i servei, d’ex-
periència docent o com a representant del claustre en el consell escolar.

Un cop acumulats els mesos, no es tindran en compte les fraccions inferiors 
al mes. En el resultat de la divisió per dotze i en el càlcul per punts, es tindran en 
compte dos decimals.

H) Per cada titulació universitària diferent a l’exigida per a l’ingrés al cos de la 
funció pública docent des del qual es concursa:

1 punt per cada títol de doctor, de llicenciat, d’arquitecte o d’enginyer.
0,5 punts per cada títol de diplomat universitari o equivalent.
Documents justificatius: (sempre que no constin al registre de personal)
Fotocòpia compulsada del títol de doctor. Fotocòpia compulsada del títol de 

llicenciat, enginyer o arquitecte. Fotocòpia compulsada del títol de diplomat, en-
ginyer tècnic, arquitecte tècnic o altres títols declarats a tots els efectes legalment 
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equivalents o, certificació acadèmica en la qual es faci constar que s’han cursat i 
superat totes les assignatures o crèdits corresponents als tres primers cursos d’una 
llicenciatura, enginyeria o arquitectura.

En el cas que no es disposi dels documents esmentats en el paràgraf anterior, es 
podrà aportar la certificació de l’abonament dels drets d’expedició d’aquests títols 
d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

I) Per activitats de formació, recerca i publicacions relacionades amb la gestió i 
direcció dels centres docents i dels serveis i programes educatius: fins a 3 punts.

Documents justificatius:
Per a les activitats de formació: certificació acreditativa emesa per l’organisme 

o l’entitat corresponent. Per la recerca i les publicacions: els exemplars que poden 
ser els originals o les fotocòpies completes amb la compulsa com a mínim, de 
les pàgines acreditatives de la autoria, del dipòsit legal i, si escau, de l’ISBN. No 
caldrà el certificat corresponent quan la publicació l’hagi editat el Departament 
d’Educació.

Pel que fa als materials publicats en suports especials, com ara vídeos, CD-ROM, 
pàgines web, etc., caldrà aportar la documentació impresa que pugui acompanyar 
aquests treballs de recerca i/o publicacions. Es podran valorar com a publicacions 
que només es donen en format electrònic, els treballs realitzats per encàrrec específic 
del Departament d’Educació. En aquest cas, l’informe oficial que es requereix per 
acreditar aquest mèrit són els certificats emesos per la direcció general que hagi 
fet el corresponent encàrrec. No es podran tenir en compte com a publicacions els 
treballs fets públics en webs personals o de centres.

La puntuació mínima requerida en la primera fase és de 10 punts i la màxima de 
20. Els aspirants que obtinguin la puntuació mínima passaran a la fase següent.

5.2 En la segona fase es considera el projecte de direcció que recull la proposta 
directiva de l’aspirant en relació amb el projecte educatiu del centre i la seva ade-
quació a l’entorn del centre.

El projecte de direcció ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines, format 
DIN A4, a doble espai.

Els aspirants exposaran el seu projecte de direcció davant la comissió de selec-
ció.

Abans de valorar-los, la comissió de selecció podrà demanar el parer del consell 
escolar sobre els projectes de direcció dels aspirants presentats. A aquest efecte, 
els membres del consell escolar podran consultar aquests projectes en la forma que 
determini la comissió de selecció.

La valoració de la segona fase es farà d’acord amb el següent barem:
La comissió de selecció tindrà en compte la coherència dels projectes per a la 

direcció d’un centre que forma part d’una Zona Escolar Rural i el de la direcció de 
la Zona Escolar Rural.

El projecte de direcció serà global i inclourà, almenys, els continguts següents:
a) Valoració del funcionament actual del centre docent en relació al seu projecte 

educatiu, tant des del punt de vista pedagògic com de gestió, i de la incidència de 
l’entorn sobre el centre.

Criteris per a l’avaluació d’aquest contingut del projecte:
La comissió de selecció ha de valorar el coneixement del centre i la coherència 

del projecte específic amb l’avaluació interna i externa del centre i amb altres fonts 
d’informació disponibles. També ha de valorar el coneixement de l’entorn i de la 
seva incidència en el centre.

b) Concreció dels objectius a assolir i descripció global de l’organització i el 
funcionament del centre previstos en finalitzar el projecte de direcció. En particular, 
el projecte concretarà els objectius directament relacionats amb el procés d’ense-
nyament-aprenentatge dels alumnes, i l’impuls de projectes coeducatius a totes les 
activitats del centre adreçats a la consecució de l’eradicació de tot tipus de compor-
taments discriminatoris per raó de sexe entre l’alumnat, així com l’afavoriment de 
la prevenció de les violències contra les alumnes, mitjançant l’impuls de mètodes 
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no violents per a la resolució de conflictes i de models de convivència basats en la 
diversitat i en el respecte a la igualtat de drets i oportunitats entre l’alumnat.

Criteris per a l’avaluació d’aquest contingut del projecte:
La comissió de selecció ha de valorar la relació del projecte de direcció amb els 

objectius del Departament d’Educació i amb el projecte educatiu del centre.
c) Descripció de les grans línies d’actuació previstes per a assolir els objectius 

fixats a l’apartat anterior i previsió dels recursos necessaris. En particular, s’ha 
d’especificar l’estratègia per a aconseguir la participació de la comunitat educativa 
i la seva implicació en l’aplicació del projecte de direcció.

Criteris per a l’avaluació d’aquest contingut del projecte:
La comissió de selecció ha de valorar la coherència de les estratègies amb els 

objectius, les previsions de treball en equip i, si s’escau, la proposta d’equip de 
govern que s’hi incorpora a la proposta de direcció, l’optimització dels recursos 
disponibles, el realisme sobre els recursos a obtenir i les possibilitats d’assolir els 
objectius amb els recursos previstos.

d) Exposició del procés d’avaluació del desenvolupament del projecte de direcció 
i dels mecanismes previstos per informar els òrgans de govern i de coordinació.

Criteris per a l’avaluació d’aquest contingut del projecte:
La puntuació mínima que s’ha d’obtenir a la segona fase per ser seleccionat és 

de 10 punts i la màxima de 20 punts.
La comissió de selecció ha de valorar el rigor i la simplicitat del procés per fer 

el seguiment i valorar l’aplicació del projecte de direcció, per prendre decisions a 
partir dels resultats obtinguts i per fer efectiva la transparència informativa.

La comissió de selecció ha de fer una valoració global del projecte específic pre-
sentat i exposat per cada aspirant, a partir de les valoracions dels diferents continguts 
parcials esmentats. Cada membre de la comissió de selecció valorarà el projecte 
específic de 0 a 20 punts. Quan hi hagi una diferència de quatre o més enters entre 
les puntuacions que hagin atorgat els membres de la comissió, en seran excloses les 
qualificacions màxima i mínima i es calcularà la puntuació mitjana entre la resta de 
puntuacions. En el cas que hi hagi més d’un membre que hagi atorgat la valoració 
màxima o mínima només s’exclourà una d’aquestes valoracions.

6. Acreditació de l’avaluació dels mèrits al·legats a la primera fase del con-
curs

D’acord amb el que preveu el barem de l’annex del Decret 56/2007, de 13 de 
març pel qual es regula la selecció del director o de la directora i el nomenament 
i el cessament dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació dels centres 
docents públics , per cadascun dels apartats es determina el següent:

En relació amb l’apartat A:
A les persones sol·licitants que van exercir el càrrec de director/a des de l’1 de 

juliol de 2003 fins al 30 de juny de 2004, com a conseqüència de la pròrroga del 
nomenament previst a la disposició transitòria primera de la Llei orgànica 10/2002, 
de 23 de desembre, de qualitat de l’educació, se’ls considera avaluats positivament 
fins al 30 de juny de 2003.

Els sol·licitants que van exercir el càrrec de director/a entre l’1 de juliol de 2004 i 
el 30 de juny de 2005, com a conseqüència de la pròrroga del nomenament previs-
ta a la disposició transitòria tercera del Decret 317/2004, se’ls considera avaluats 
positivament fins al 30 de juny de 2004.

Els sol·licitants que van exercir el càrrec de director/a entre l’1 de juliol de 2006 i 
el 30 de juny de 2007, com a conseqüència de la pròrroga de nomenament prevista 
a l’apartat 2 de la disposició transitòria sisena de la LOE, se’ls considerarà avaluats 
positivament fins al 30 de juny de 2006.

La Inspecció d’Educació realitzarà l’avaluació de l’exercici del càrrec de director/a 
a les persones aspirants que l’han exercit amb posterioritat a l’entrada en vigor de la 
Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, sempre i quan correspongui a períodes 
no inclosos en els tres apartats anteriors d’aquesta base sisena.
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En relació amb els apartats B, C i F:
La Inspecció d’Educació també realitzarà l’avaluació dels mèrits dels apartats 

B, C i F a partir del 13 de gener de 2003, data d’entrada en vigor de la Llei orgànica 
10/2002, de 23 de desembre.

Els sol·licitants que ja varen participar en alguna de les dues convocatòries de 
concurs de mèrits realitzades a l’empara del Decret 317/2004, de 22 de juny i els 
que van participar a la convocatòria realitzada per la Resolució EDU/716/2007, 
de 15 de març, se’ls considera avaluats als efectes d’acreditació dels mèrits dels 
apartats A, B, C i F.

7. Procediment
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el servei de personal dels serveis 

territorials, comprovarà el compliment dels requisits esmentats a la base 2 i comp-
tabilitzarà els mèrits especificats al barem de la base 5.1. A continuació, el director 
o la directora dels serveis territorials resoldrà sobre l’admissió i la desestimació de 
les sol·licituds presentades. La manca de compliment dels requisits comportarà la 
desestimació de la sol·licitud.

Aquesta resolució, que també especificarà si la persona candidata a director/a 
té o no destinació al centre en l’actual curs escolar, es farà pública a l’adreça d’in-
ternet http://www.gencat.net/educacio i al tauler d’anuncis dels serveis territorials 
abans del 28 de febrer de 2008 i es notificarà al director o a la directora del centre 
on es convoqui el càrrec de director/a perquè la faci pública al tauler d’anuncis del 
centre.

Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu competent, 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.

També es pot interposar, potestativament, un recurs de reposició davant la direcció 
del serveis territorials del Departament d’Educació en el termini d’un mes, a partir 
de l’endemà de la publicació de la resolució.

La comissió de selecció es constitueix quan es declaren admeses una o més d’una 
candidatura a la direcció del centre on hi ha una plaça de director/a vacant.

El procediment de nomenament de la Comissió així com el termini establert per 
a la seva constitució són els establerts als apartats 4.1 i 4.2 d’aquesta Resolució.

El director o la directora dels serveis territorials lliurarà a la presidència de cada 
comissió, abans del dia 29 de març de 2008, la comptabilització dels mèrits cor-
responents a la primera fase del concurs, així com també, el projecte de direcció 
que recull la proposta directiva en relació amb el projecte educatiu del centre que 
ha presentat cadascun dels aspirants.

El president de la comissió de selecció lliurarà una còpia del projecte específic 
de cada aspirant a cada membre de la comissió de selecció.

Un cop valorada la primera fase del concurs per la comissió de selecció, i no més 
tard del dia 4 d’abril de 2008, s’exposarà en el centre la puntuació obtinguda per les 
persones candidates. Contra la decisió de la comissió es podrà presentar reclamació 
en el termini de tres dies hàbils, a partir de l’endemà de l’exposició de les llistes. 
Aquestes reclamacions es presentaran al centre i s’adreçaran al president o presidenta 
de la comissió de selecció. Durant aquest termini també es podran presentar en els 
centres corresponents, desistiments totals o parcials a la participació.

Un cop finalitzat el termini de reclamacions, la comissió de selecció farà públi-
ca la resolució de les reclamacions presentades, anunciarà la data d’exposició del 
projecte corresponent a la segona fase del concurs i exposarà la llista d’aspirants 
convocats a aquesta segona fase.

La comissió de selecció, en la segona fase del concurs de mèrits, valorarà, en primer 
lloc, el projecte de direcció del professorat aspirant que té destinació definitiva o 
provisional al centre en el curs 2007-08, d’acord amb els criteris previstos a la segona 
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fase del barem que consta a l’apartat 5.2 de les bases d’aquesta convocatòria.
En absència d’aquest, la comissió de selecció valorarà, si s’han presentat, els projectes 

de les candidatures de professorat amb destinació a altres centres al curs 2007-08.
En l’anunci de les dates de defensa del projecte de direcció corresponent a la 

segona fase del concurs, la comissió haurà de tenir en compte les consideracions 
següents:

a) Les dates de la convocatòria s’han de realitzar amb un mínim de 48 hores 
d’antelació.

b) La comissió ha de preveure dues dates amb una diferència de set dies si s’ha 
presentat professorat aspirant a la direcció del centre que hi té destinació i profes-
sorat que no té destinació al centre.

c) La defensa del projecte s’ha d’exposar davant la comissió de selecció abans del 
dia 16 d’abril de 2008 si tots els candidats tenen destinació al centre o si cap d’ells en 
té i en primera convocatòria si hi ha candidats que compleixin ambdós supòsits.

La preferència entre candidats pel que fa referència a les direccions d’una ZER o 
d’un centre que en forma part, s’aplicarà d’acord amb els criteris següents:

1. Per accedir a la direcció vacant d’una ZER tindrà preferència tot el professorat 
amb destinació definitiva o provisional en algun dels centres que en formen part, 
així com el professorat destinat específicament a la ZER com a itinerant.

2. Per accedir a la direcció vacant d’un centre que formi part d’una ZER tindrà 
preferència tant el professorat destinat al centre de referència, com el professorat 
itinerant destinat a la ZER de la qual forma part.

La comissió, d’entre les candidatures de professorat amb destinació al centre, 
si n’hi ha, seleccionarà l’aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta com a 
suma de les puntuacions de les dues fases, d’entre aquells que hagin superat les 
puntuacions mínimes establertes, tot prenent en consideració que la ponderació de 
les puntuacions de la primera i de la segona fase del concurs per tal de formar la 
puntuació global serà del 30% per a la primera fase i del 70% per a la segona fase. 
En cas que no hi hagi candidats amb destinació al centre que superin les puntuaci-
ons mínimes, s’efectuarà el mateix procediment per als candidats que no tinguin 
destinació al centre.

El projecte de direcció d’un candidat només pot ésser valorat un cop per la co-
missió de selecció.

En cas d’empat en la puntuació total obtinguda, un cop aplicada la ponderació 
abans esmentada entre diversos aspirants, se selecciona el que hagi obtingut major 
puntuació total en la segona fase. Si persisteix l’empat, se selecciona el que hagi 
obtingut major puntuació total en la primera fase, si encara persisteix l’empat se 
selecciona el que hagi obtingut major puntuació en l’apartat A) de la primera fase; a 
continuació se seleccionaria el que hagués obtingut major puntuació en l’apartat B) 
i així successivament en la resta d’apartats del barem fins l’apartat I). Si finalment 
persisteix l’empat s’efectuarà un sorteig davant els aspirants empatats.

Un cop exposats i valorats els projectes de direcció, les comissions faran pública, 
als taulers d’anuncis del centre, l’acta acreditativa de les puntuacions obtingudes, 
que correspondran a cadascuna de les convocatòries que hagi calgut dur a terme.

En el cas que de la valoració dels projectes es pugui concloure el candidat o can-
didata seleccionat, o bé, la seva absència, es farà constar en la corresponent acta de 
puntuacions que serà signada per tots els membres de la comissió i es trametrà al 
director o a la directora dels serveis territorials, qui n’ordenarà la seva publicació 
al tauler d’anuncis.

Les persones interessades podran presentar reclamació, en el termini de tres dies 
hàbils, davant la comissió de selecció contra l’acta o les actes de referència.

Un cop revisades les reclamacions que correspongui, el secretari de la comissió 
estén l’acta definitiva de les puntuacions obtingudes per cada aspirant, i hi fa constar 
la persona seleccionada. L’acta és signada per tots els membres de la comissió.

El president de la comissió farà pública l’acta, abans del 5 de maig de 2008, al tauler 
d’anuncis del centre i la trametrà al director o a la directora dels serveis territorials, 
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qui n’ordenarà la seva publicació al tauler d’anuncis dels serveis territorials. Contra 
la resolució de la reclamació, les persones interessades poden interposar recurs 
d’alçada davant el director o la directora dels serveis territorials del Departament 
d’Educació. La resolució del recurs posa fi a la via administrativa.

El/la director/a dels serveis territorials dictarà i farà pública, no més tard del 9 
del maig de 2008, la resolució d’aspirants seleccionats.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu competent, 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 recurs potestatiu de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant el director o la directora dels serveis territorials 
del Departament d’Educació, en el termini d’un mes a comptar des 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.

Finalitzat el procediment, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu 
publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la llista d’aspirants selec-
cionats, d’acord amb les resolucions emeses pels directors o directores dels serveis 
territorials corresponents.

8. Nomenament del/de la director/a.
El director o la directora dels serveis territorials nomenarà director o directora 

del centre l’aspirant seleccionat, des de l’1 de juliol de 2008 fins al 30 de juny de 
2012, sempre i quan l’aspirant seleccionat acrediti un mínim de dos anys en l’exercici 
de la funció directiva, o disposi de l’acreditació per a l’exercici de la direcció dels 
centres docents públics.

En cas contrari, l’aspirant seleccionat haurà de superar el programa de formació 
inicial previst a l’article 13.1 del Decret pel qual es regula la selecció del director o 
de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de govern 
i de coordinació dels centres docents públics.

L’aspirant seleccionat per la comissió de selecció que no superi el programa de 
formació inicial no serà nomenat/ada director/a.

9. Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos contra la 
selecció de director/a, durant el mes d’octubre d’enguany, els participants podran 
retirar la seva documentació als serveis territorials. Podran fer-ho personalment 
o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que l’interessat o 
tercers no hagin interposat recursos que el puguin afectar. En qualsevol dels casos, 
el participant que retira la documentació adquireix el compromís de fer-ne lliura-
ment a l’administració en cas de ser-ne requerit. Si no es retira la documentació en 
el termini esmentat, s’entendrà que el participant renuncia a recuperar-la i, per tant 
decau en el dret a fer-ho.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.2008 6759

Càrrecs i personal

aNNEx 2

SERvEIS TERRITORIaLS a BaRCELONa I (CIUTaT)

Codi Nom del centre Municipi
Centres d’educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals
08002629 CEIP Acàcies Barcelona
08002174 CEIP Baldiri Reixac Barcelona
08043814 CEIP Carlit Barcelona
08002952 CEIP Enric Granados Barcelona
08046281 CEIP Estel-Guinardó Barcelona
08052669 CEIP Ferran Sunyer Barcelona
08002460 CEIP Gaudí Barcelona
08002654 CEIP General Prim Barcelona
08043966 CEIP Heura Barcelona
08043474 CEIP L’Estel Barcelona
08064179 CEIP La Llacuna del Poblenou Barcelona
08033523 CEIP La Muntanyeta Barcelona
08002575 CEIP La Pau Barcelona
08043841 CEIP Lavínia Barcelona
08002010 CEIP Lluís Vives Barcelona
08001947 CEIP Mallorca Barcelona
08002186 CEIP Mare de Déu de Montserrat Barcelona
08002897 CEIP Mestre Morera Barcelona
08002034 CEIP Miquel Bleach Barcelona
08002733 CEIP Miralletes Barcelona
08002204 CEIP Montseny Barcelona
08002058 CEIP N-II de Pràctiques Barcelona
08002988 CEIP Pare Poveda Barcelona
08052621 CEIP Pau Romeva Barcelona
08013457 CEIP Pegaso Barcelona
08001790 CEIP Pere Vila Barcelona
08002903 CEE Sant Joan de la Creu Barcelona
08002289 CEIP Sant Jordi Barcelona
08002307 CEIP Sant Josep Oriol Barcelona
08035477 CEIP Santiago Rusi|ol Barcelona
08037863 CEIP Seat Barcelona
08043292 CEIP Tabor Barcelona
08002368 CEIP Timbaler del Bruc Barcelona

Centres d’ensenyaments secundaris i de règim especial
08013329 EASD Llotja Barcelona
08013172 IES Ausiàs March Barcelona
08034588 IES Collserola Barcelona
08013147 IES Emperador Carles Barcelona
08043462 IES Ernest Lluch Barcelona
08040849 IES Fort Pius Barcelona
08044065 IES Galileo Galilei Barcelona
08013111 IES Jaume Balmes Barcelona
08034576 IES Joan Salvat i Papasseit Barcelona
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Codi Nom del centre Municipi

08044958 IES Josep Pla Barcelona
08034205 IES La Guineueta Barcelona
08052827 IES LLuís Domènech i Montaner Barcelona
08046581 IES Lluís Vives Barcelona
08035209 IES Pablo R. Picasso Barcelona
08034138 IES Poblenou Barcelona
08052748 IES Roger de Flor Barcelona
08013238 IES Verdaguer Barcelona
08045483 IES Vila de Gràcia Barcelona
08047431 IES XXV Olimpíada Barcelona
Centres de formació de persones adultes
08044120 CFA Freire Barcelona
08055683 CFA Manuel Sacristán Barcelona
08061683 CFA Palau de Mar Barcelona

SERvEIS TERRITORIaLS a BaRCELONa II (COMaRqUES)

Codi Nom del centre Municipi
Centres d’educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals
08000086 CEIP d’Alpens - ZER Alt Lluçanès Alpens
08055890 CEIP Sobirans Arenys de Munt
08000189 CEIP Bernat de Riudemeia Argentona
08060319 CEIP Les Fonts Argentona
08039598 CEIP Sant Miquel del Cros Argentona
08000244 CEIP Doctor Ferrer Artés
08000271 CEIP Santa Maria d’Avià Avià
08000323 CEIP Barnola Avinyó
08001509 CEIP Antoni Botey Badalona
08041571 CEIP Artur Martorell Badalona
08037887 CEIP Baldiri Reixac Badalona
08033857 CEIP Baldomer Solà Badalona
08044508 CEIP Ítaca Badalona
08036135 CEIP Joan Coret Badalona
08036342 CEIP Joan Llongueras Badalona
08041167 CEIP Josep Carner Badalona
08034953 CEIP Llibertat Badalona
08040345 CEIP Mercè Rodoreda Badalona
08035398 CEIP Miguel Hernández Badalona 
08035878 CEIP Pere de Tera Badalona
08001391 CEIP Planas i Casals Badalona
08039422 CEIP Rafael Alberti Badalona
08037875 CEIP Rafael Casanova Badalona
08000372 CEIP Sant Jordi Badalona
08001522 CEIP Galceran de Pinós Bagà
08001583 CEIP Guillem de Balsareny Balsareny
08014668 CEIP de la Valldan - ZER Berguedà Centre Berga
08014620 CEIP Sant Joan Berga
08014681 CEIP Santa Eulàlia Berga
08058088 ZER Berguedà Centre Berga
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Codi Nom del centre Municipi

08060903 CEIP El Colomer Bigues i Riells
08014796 CEIP de Borredà - ZER Berguedà Centre Borredà
08015107 CEIP Anton Busquets i Punset- 

ZER El Moianès Calders
08056729 ZER El Moianès Calders
08015004 CEIP Sagrada Família Caldes d’Estrac
08015144 CEIP Doctor Carles Salicrú Calella
08015193 CEIP Sant Marc Calldetenes
08015247 CEIP Joventut Callús
08039677 CEIP Congost Canovelles
08015454 CEIP Ramon Macip - Dolors Granés Cardedeu
08015612 CEIP Joan de Palà - ZER El Cardener Cardona
08015651 CEIP Princesa Làscaris Casserres
08015806 CEIP Jaume Balmes Castellbell i el Vilar
08016033 CEIP Montanyans Castellet i la Gornal
08016069 CEIP Coll de Gossem - ZER Bages Castellfollit del Boix
08016070 CEIP de Maians - ZER Bages Castellfollit del Boix
08016094 CEIP Sant Miquel Castellgalí
08016161 CEIP El Castellot Castellví de la Marca
08016185 CEIP Ildefons Cerdà Centelles
08029015 CEIP Sant Salvador Cercs
08016835 CEIP del Pi Dosrius
08039604 CEIP Francesc Ferrer i Guàrdia El Masnou
08043930 CEIP Marinada El Masnou
08020723 CEIP Ocata El Masnou
08022847 CEIP Sants Abdó i Senén - ZER La Ginesta El Pla del Penedès
08058064 ZER La Ginesta El Pla del Penedès
08023657 CEIP Pompeu Fabra El Pont de Vilomara  

 i Rocafort
08022008 CEIP Montmany Figaró-Montmany
08063931 CEIP de Fogars de la Selva Fogars de la Selva
08017232 CEIP Agrupació Sant Jordi Fonollosa
08062754 CEIP Les Fonts Gelida
08017645 CEIP de Gironella Gironella
08017633 CEIP Sant Marc - ZER Baix Berguedà Gironella
08058091 ZER Baix Berguedà Gironella
25001709 CEIP Santa Margarida - ZER Alt Berguedà Gósol
08017712 CEIP Ferrer i Guàrdia Granollers
08017918 CEIP Granullarius Granollers
08036068 CEIP Pau Vila Granollers
08017694 CEIP Pereanton Granollers
08018005 CEIP Sant Llorenç Guardiola de Berguedà
08057266 CEIP Els Cingles L’Ametlla del Vallès
08034862 CEIP Ausiàs March L’Hospitalet de Llobregat
08019149 CEIP Bernat Metge L’Hospitalet de Llobregat
08019216 CEIP Busquets i Punset L’Hospitalet de Llobregat
08019241 CEIP Frederic Mistral L’Hospitalet de Llobregat
08047674 CEIP Gornal L’Hospitalet de Llobregat
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Codi Nom del centre Municipi

08034266 CEIP Joan Maragall L’Hospitalet de Llobregat
08035945 CEIP La Carpa L’Hospitalet de Llobregat
08036366 CEIP Lola Anglada L’Hospitalet de Llobregat
08018078 CEIP Mare de Déu de Bellvitge L’Hospitalet de Llobregat
08019231 CEIP Milagros Consarnau L’Hospitalet de Llobregat
08034850 CEIP Pau Casals L’Hospitalet de Llobregat
08039574 CEIP Pau Sans L’Hospitalet de Llobregat
08018145 CEIP Pau Vila L’Hospitalet de Llobregat
08018091 CEIP Pep Ventura L’Hospitalet de Llobregat
08019368 CEIP Pere Lliscart L’Hospitalet de Llobregat
08019198 CEIP Pompeu Fabra L’Hospitalet de Llobregat
08042883 CEIP Sant Josep - El Pi L’Hospitalet de Llobregat
08058441 CEIP Giroi La Garriga
08017311 CEIP Puiggraciós La Garriga
08039719 CEIP Les Planes La Llagosta
08019711 CEIP Sagrada Família La Llagosta
08023591 CEIP Pilar Mestres-Jaume Torrens La Roca del Vallès
08020701 CEIP Comtes de Lacambra - ZER Els Castells Les Masies de Voltregà
08058076 ZER Els Castells Les Masies de Voltregà
08042792 CEIP Damià Mateu Llinars del Vallès
08019861 CEIP Gafarró - ZER Alt Lluçanès Lluçà
08020127 CEIP Bages Manresa
08063898 CEIP La Sèquia Manresa
08020097 CEIP Pare Algué Manresa
08039318 CEIP Puigberenguer Manresa
08064741 CEIP Sagrada Família Manresa
08054113 CEIP Anxaneta Mataró
08056614 CEIP Cirera Mataró
08063874 CEIP de Mataró Mataró
08034333 CEIP La LLàntia Mataró
08034746 CEIP Rocafonda Mataró
08039288 CEIP Renaixença - ZER Serra d’Ancosa Mediona
08022094 CEIP Josep Orriols i Roca Moià
08021466 CEIP Col·legis Nous Mollet del Vallès
08021582 CEIP Joan Salvat Papasseit Mollet del Vallès
08021934 CEIP L’Esqueix - ZER El Moianès Monistrol de Calders
08021892 CEIP Sant Pere Monistrol de Montserrat
08021961 CEIP El Rocal - ZER Els Castells Montesquiu
08061087 CEIP Escola Marina Montgat
08059792 CEIP Mogent Montornès del Vallès
08022057 CEIP Sant Sadurní Montornès del Vallès
08022082 CEIP Puig Drau - ZER Baix Montseny Montseny
08061521 CEIP de Mura - ZER El Moianès Mura
08022264 CEIP Sant Jordi Navàs
08022343 CEIP Circell Olèrdola
08022331 CEIP d’Olvan - ZER Baix Berguedà Olvan
08022549 CEIP Llevant - ZER Gavarresa Oristà
08022586 CEIP El Drac - ZER Cep de Sis Pacs del Penedès
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08057281 ZER Cep de Sis Pacs del Penedès
08022690 CEIP Lluís Piquer Parets del Vallès
08022707 CEIP Pompeu Fabra Parets del Vallès
08034795 CEIP Heurom - ZER Alt Lluçanès Perafita
08022835 CEIP Jaume I Pineda de Mar
08045045 CEIP Mediterrània Pineda de Mar
08053431 CEIP Pontons Pontons
08035684 CEIP Marià Manent Premià de Dalt
08043905 CEIP El Dofí Premià de Mar
08023232 CEIP Sant Cristòfol Premià de Mar
08023359 CEIP Virolai - ZER Cep de Sis Puigdàlber
08039631 CEIP L’Agullola Rupit i Pruit
08024947 CEIP Pedraforca - ZER Alt Berguedà Saldes
08039306 CEIP Els Pins - ZER Bages Sallent
08024972 CEIP Torres Amat Sallent
08056730 ZER Bages Sallent
08002991 CEIP Cascavell Sant Adrià de Besòs
08034989 CEIP Catalunya Sant Adrià de Besòs
08045501 CEIP Mediterrània Sant Adrià de Besòs
08025083 CEIP Pompeu Fabra Sant Adrià de Besòs
08025289 CEIP Sant Andreu de Llavaneres Sant Andreu de Llavaneres
08025319 CEIP Joan Casas Sant Antoni de Vilamajor
08025666 CEIP Aurora - ZER Alt Lluçanès Sant Boi de Lluçanès
08037504 CEIP Montnegre Sant Celoni
08026415 CEIP Els Roures - ZER Gavarresa Sant Feliu Sasserra
08056857 ZER Gavarresa Sant Feliu Sasserra
08059809 CEIP El Roure Sant Fost de Campsentelles
08026464 CEIP Monsenyor Gibert Sant Fruitós de Bages
08026521 CEIP Abat Oliba Sant Hipòlit de Voltregà
08025071 CEIP Vallalta Sant Iscle de Vallalta
08026725 CEIP Joncadella Sant Joan de Vilatorrada
08018017 CEIP L’Albiol - ZER Alt Berguedà Sant Julià de Cerdanyola
08027018 CEIP Jaume Balmes Sant Martí Sarroca
08027110 CEIP El Pi Sant Pere de Ribes
08061002 CEIP Les Parellades Sant Pere de Ribes
08027134 CEIP Les Roquetes Sant Pere de Ribes
08062781 CEIP Mediterrània Sant Pere de Ribes
08034448 CEIP Santa Eulàlia Sant Pere de Ribes
08027146 CEIP Sant Jeroni Sant Pere de Riudebitlles
08027171 CEIP Josep Maria Xandri Sant Pere de Torelló
08063849 CEIP Vilamagore Sant Pere de Vilamajor
08027225 CEIP Sant Pau Sant Pol de Mar
08064982 CEIP de Sant Quirze Safaja - ZER El Moianès Sant Quirze Safaja
08059998 CEIP La Pau Sant Sadurní d’Anoia
08032592 CEIP Sant Jordi Sant Vicenç de Montalt
08061105 CEIP Sot del Camp Sant Vicenç de Montalt
08028035 CEIP Ausiàs March Santa Coloma de Gramenet
08032300 CEIP Fray Luis de León Santa Coloma de Gramenet
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08027985 CEIP Jaume Salvatella Santa Coloma de Gramenet
08027870 CEIP Les Palmeres Santa Coloma de Gramenet
08027936 CEIP Lluís Millet Santa Coloma de Gramenet
08027468 CEIP Pallaresa Santa Coloma de Gramenet
08036101 CEIP Sagrada Família Santa Coloma de Gramenet
08027432 CEIP Wagner Santa Coloma de Gramenet
08028072 CEIP El Roure Gros Santa Eulàlia de Riuprimer
08028102 CEIP Ronçana Santa Eulàlia de Ronçana
08028382 CEIP Sesmon d’Oló - ZER Gavarressa Santa Maria d’Oló
08038201 CEIP de S. Maria de Besora - ZER Els Castells Santa Maria de Besora
08028333 CEIP El Cabrerès Santa Maria de Corcó
08058945 CEIP La Tordera Santa Maria de  

 Palautordera
08028515 CEIP Santa Susanna Santa Susanna
08041714 CEIP Les Basseroles - ZER Guilleries Seva
08062833 CEIP de Sitges 2 Sitges
08029192 CEIP Sant Jordi - ZER Subirats Subirats
08056766 ZER Subirats Subirats
08029209 CEIP Mare de Déu de Montserrat Súria
08029301 CEIP Les Pinediques Taradell
08059093 CEIP d’Hortsavinyà Tordera
08064222 CEIP La Roureda Tordera
08030510 CEIP Doctor Fortià i Solà Torelló
08030522 CEIP Vall del Ges Torelló
08030637 CEIP Guerau de Peguera Torrelles de Foix
08030728 CEIP Serrat Voltor - ZER Alt Berguedà Vallcebre
08056811 ZER Alt Berguedà Vallcebre
08030807 CEIP Els Tres Pins Vallromanes
08031009 CEIP Doctor Joaquim Salarich Vic
08057096 CEIP Guillem de Montrodon-S. Miquel  

dels Sants Vic
17004062 CEIP Santa Bàrbara - ZER Els Castells Vidrà
08031046 CEIP Serra de Picamill -  

ZER Berguedà Centre Vilada
17004189 CEIP Els Castanyers - ZER Guilleries Viladrau
08031320 CEIP Estalella i Graells Vilafranca del Penedès
08031666 CEIP Canigó Vilanova i la Geltrú
08043917 CEIP Cossetània Vilanova i la Geltrú
08040412 CEIP El Margalló Vilanova i la Geltrú
08061051 CEIP Ítaca Vilanova i la Geltrú
08043929 CEIP Llebetx Vilanova i la Geltrú
08026476 CEIP Francesc Macià Vilassar de Dalt
08026749 CEIP Pérez Sala Vilassar de Mar
08041696 CEIP Vaixell Burriac Vilassar de Mar
08031319 CEIP Llebeig Vilobí del Penedès
Centres d’ensenyaments secundaris i de règim especial
08035155 IES Els Tres Turons Arenys de Mar
08034187 IES Domènec Perramon Arenys de Munt
08046876 IES Miquel Bosch i Jover Artés
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08001480 EASD Pau Gargallo Badalona
08042019 IES Badalona VII Badalona
08001443 IES Eugeni d’Ors Badalona
08001431 IES Isaac Albéniz Badalona
08052888 IES Júlia Minguell Badalona
08040527 IES La Llauna Badalona
08001421 IES La Pineda Badalona
08033869 IES Pau Casals Badalona
08045471 IES Pompeu Fabra Badalona
08057746 SES de Badalona Badalona
08052891 IES L’Alt Berguedà Bagà
08065664 EOI del Berguedà Berga
08043486 IES Manolo Hugué Caldes de Montbui
08054401 IES El Sui Cardedeu
08044569 IES Pere Barnils Centelles
08057230 IES Cubelles Cubelles
08020838 IES Mediterrània El Masnou
08035246 IES Gelida Gelida
08062213 EOI Vallès Oriental Granollers
08043644 IES Carles Vallbona Granollers
08044077 EASD Josep Serra i Abella L’Hospitalet de Llobregat
08056109 IES Can Vilumara L’Hospitalet de Llobregat
08019319 IES Pedraforca L’Hospitalet de Llobregat
08055944 IES Rubió i Ors L’Hospitalet de Llobregat
08058969 SES El Vern Lliçà de Vall
08040552 IES Antoni Pous i Argila Manlleu
08046761 IES Guillem Catà Manresa
08021302 IES Damià Campeny Mataró
08052979 IES Josep Puig i Cadafalch Mataró
08021600 IES Vicenç Plantada Mollet del Vallès
08042093 IES Vinyes Velles Montornès del Vallès
08059524 SES de Navarcles Navarcles
08061099 SES de Palafolls Palafolls
08031848 IES Cristòfol Ferrer Premià de Mar
08052207 IES de Puig-reig Puig-reig
08034606 IES Baix Montseny Sant Celoni
08035313 IES Quercus Sant Joan de Vilatorrada
08064702 IES de Sant Sadurní d’Anoia Sant Sadurní d’Anoia
08059329 IES Can Peixauet Santa Coloma de Gramenet
08037176 IES La Bastida Santa Coloma de Gramenet
08034643 IES Les Vinyes Santa Coloma de Gramenet
08053078 IES Numància Santa Coloma de Gramenet
08056985 IES Ramon Berenguer IV Santa Coloma de Gramenet
08034001 IES Terra Roja Santa Coloma de Gramenet
08035325 IES Torrent de les Bruixes Santa Coloma de Gramenet
08053091 IES El Foix Santa Margarida  

 i els Monjos
08043981 IES Joan Ramon Benaprès Sitges
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08061014 IES Vinyet Sitges
08044983 IES Lluís Companys Tordera
08035003 EASD de Vic Vic
08031022 IES de Vic Vic
08031034 IES Jaume Callís Vic
08062870 IES La Plana Vic
08045653 IES Dolors Mallafrè i Ros Vilanova i la Geltrú
08031681 IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas Vilanova i la Geltrú
Centres de formació de persones adultes
08055403 CFA Sant Roc Badalona
08055041 CFA Canovelles Canovelles
08061221 CFA Vallès Granollers
08062493 CFA Sant Ramon L’Hospitalet de Llobregat
08060253 CFA Can Marfà Mataró
08055385 CFA Mollet del Vallès Mollet del Vallès

SERvEIS TERRITORIaLS aL BaIx LLOBREgaT-aNOIa

Codi Nom del centre Municipi
Centres d’educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals
08059822 CEIP Ernest Lluch Abrera
08000013 CEIP Francesc Platón i Sartí Abrera
08014589 CEIP Sant Cristòfor Begues
08014929 CEIP Alta Segarra Calaf
08015430 CEIP Marquès de la Pobla Capellades
08058817 ZER Tres Branques Carme
08015855 CEIP Els Pins Castelldefels
08062924 CEIP Josep Guinovart Castelldefels
08015843 CEIP Lluís Vives Castelldefels
08037930 CEIP Margalló Castelldefels
08037929 CEIP Torre Barona Castelldefels
08016082 CEIP Sant Roc - ZER Vent d’Avall Castellfollit de Riubregós
08016136 CEIP Les Passeres - Zer Tres Branques Castellolí
08016173 CEIP Mare de Déu de Montserrat Castellví de Rosanes
08053510 CEIP Puig d’Agulles Corbera de Llobregat
08016422 CEIP Abat Oliba Cornellà de Llobregat
08016771 CEIP Els Pins Cornellà de Llobregat
08016392 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer Cornellà de Llobregat
08016410 CEIP Sant Ildefons Cornellà de Llobregat
08054058 CEIP Torre de la Miranda Cornellà de Llobregat
08022689 CEIP Pau Vila El Papiol
08022926 CEE Can Rigol El Prat de Llobregat
08022914 CEIP Jaume Balmes El Prat de Llobregat
08023074 CEIP Sant Cosme i Sant Damià El Prat de Llobregat
08022793 CEIP Renaixença Els Hostalets de Pierola
08016872 CEIP Mare de Déu de la Muntanya Esparreguera
08036044 CEIP Pau Vila Esparreguera
08016938 CEIP Taquígraf Garriga Esparreguera
08040618 CEIP Can Vidalet Esplugues de Llobregat
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08017359 CEIP Salvador Lluch Gavà
08019459 CEIP Gabriel Castella i Raich Igualada
08019435 CEIP García i Fossas Igualada
08019691 CEIP Vilademàger - ZER Serra d’Ancosa La Llacuna
08016264 CEIP El Solell La Palma de Cervelló
08022859 CEIP Maria Borés La Pobla de Claramunt
08030583 CEIP La Torre La Torre de Claramunt
08030595 CEIP Torrescasana La Torre de Claramunt
08020516 CEE Mare de Déu del Pontarró Martorell
08020619 CEIP José Echegaray Martorell
08034278 CEIP Vicente Aleixandre Martorell
08020841 CEIP El Turó Masquefa
08021351 CEIP Alfonso XIII Molins de Rei
08044247 CEIP Estel Molins de Rei
08034102 CEIP Ferran Agulló Molins de Rei
08041660 CEIP Pont de la Cadena Molins de Rei
08063734 CEIP d’Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat
08022380 CEIP Mare de Déu de Montserrat Olesa de Montserrat
08044430 CEIP La Garalda Pallejà
08022768 CEIP Herois del Bruc Piera
08025241 CEIP Joan Maragall Sant Andreu de la Barca
08025344 CEIP Amat i Verdú Sant Boi de Llobregat
08038259 CEIP Antoni Tàpies Sant Boi de Llobregat
08038223 CEIP Benviure Sant Boi de Llobregat
08025642 CEIP Josep Maria Ciurana Sant Boi de Llobregat
08025587 CEIP Maria Fernández de Lara Sant Boi de Llobregat
08025599 CEIP Marianao Sant Boi de Llobregat
08034990 CEIP Parellada Sant Boi de Llobregat
08026130 CEIP La Roureda Sant Esteve Sesrovires
08059810 CEIP Vinya del Sastret Sant Esteve Sesrovires
08026385 CEIP Arquitecte Gaudí Sant Feliu de Llobregat
08026221 CEIP Falguera Sant Feliu de Llobregat
08026373 CEIP Josep Monmany Amat Sant Feliu de Llobregat
08036007 CEIP Pau Vila Sant Feliu de Llobregat
08026579 CEIP Pascual Ca|is Sant Joan Despí
08026567 CEIP Sant Francesc d’Assís Sant Joan Despí
08026956 CEIP Cérvola Blanca - ZER El Ventall Sant Martí de Tous
08056845 ZER El Ventall Sant Martí de Tous
08038284 CEIP La Guàrdia Sant Vicenç dels Horts
08036381 CEIP Mare de Déu del Rocío Sant Vicenç dels Horts
08041131 CEIP Sant Antoni Sant Vicenç dels Horts
08028588 CEIP Sant Jordi Sant Vicenç dels Horts
08035350 CEIP Sant Josep Sant Vicenç dels Horts
08027407 CEIP Montpedrós Santa Coloma de Cervelló
08038272 CEIP García Lorca Santa Margarida de 

Montbui
08030649 CEIP Sant Martí Torrelles de Llobregat
08030789 CEIP Pompeu Fabra Vallirana
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08063795 CEIP Marta Mata Vilanova del Camí
Centres d’ensenyaments secundaris i de règim especial
08043395 IES Alexandre de Riquer Calaf
08046645 IES Molí de la Vila Capellades
08045537 IES Josep Lluís Sert Castelldefels
08040539 IES Les Marines Castelldefels
08045859 IES de Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat
08033900 IES Joan Miró Cornellà de Llobregat
08035143 IES Miquel Martí i Pol Cornellà de Llobregat
08023131 IES Baldiri Guilera El Prat de Llobregat
08053285 IES El Castell Esparreguera
08017530 IES de Bruguers Gavà
08062171 EOI d’Igualada Igualada
08047364 IES Joan Mercader Igualada
08037152 IES Joan Oró Martorell
08020620 IES Pompeu Fabra Martorell
08060514 SES de Masquefa Masquefa
08021430 IES Lluís de Requesens Molins de Rei
08043978 IES Daniel Blanxart i Pedrals Olesa de Montserrat
08047820 IES Guinovarda Piera
08025605 IES Camps Blancs Sant Boi de Llobregat
08047509 IES Ítaca Sant Boi de Llobregat
08025654 IES Joaquim Rubió i Ors Sant Boi de Llobregat
08041519 IES Martí Dot Sant Feliu de Llobregat
08026683 IES Francesc Ferrer i Guàrdia Sant Joan Despí
08053340 IES Gabriela Mistral Sant Vicenç dels Horts
08044570 IES Vall d’Arús Vallirana
08053364 IES Josep Mestres i Busquets Viladecans
08031228 IES Torre Roja Viladecans

Centres de formació de persones adultes
08062122 CFA Martorell Martorell

SERvEIS TERRITORIaLS aL vaLLèS OCCIDENTaL

Codi Nom del centre Municipi
Centres d’educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals
08028931 CEIP La Mu|eira Badia del Vallès
08028941 CEIP La Sardana Badia del Vallès
08028916 CEIP Las Seguidillas Badia del Vallès
08028254 CEIP Can Llobet Barberà del Vallès
08041210 CEIP del Bosc Barberà del Vallès
08061142 CEIP Miquel Martí i Pol Barberà del Vallès
08062742 CEIP Benviure Castellbisbal
08057229 CEIP Els Arenys Castellbisbal
08062626 CEIP Collserola Cerdanyola del Vallès
08036411 CEIP Saltells Cerdanyola del Vallès
08034783 CEIP Elvira Cuyàs Montcada i Reixac
08021685 CEIP Font Freda Montcada i Reixac
08035283 CEIP Reixac Montcada i Reixac
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08041222 CEIP Can Cladellas Palau-solità i Plegamans
08038156 CEIP Escursell i Bartalot Ripollet
08023554 CEIP Josep Maria Ginesta Ripollet
08061154 CEIP Ca n’Alzamora Rubí
08023852 CEIP Joan Maragall Rubí
08034060 CEIP Mossèn Cinto Verdaguer Rubí
08032351 CEIP Pau Casals Rubí
08024704 CEE de Reeducació Auditiva Sabadell
08024789 CEE Francesc Bellapart Sabadell
08024807 CEIP Agnès Armengol Sabadell
08035957 CEIP Can Deu Sabadell
08061166 CEIP de Can Llong Sabadell
08023943 CEIP Gaudí Sabadell
08041611 CEIP Joanot Alisanda Sabadell
08035969 CEIP Joaquim Blume Sabadell
08024017 CEIP Miquel Carreras Sabadell
08043954 CEIP Ribatallada Sabadell
08024790 CEIP Roureda Sabadell
08024844 CEIP Torreguitart Sabadell
08062641 CEIP L’Olivera Sant Cugat del Vallès
08025824 CEIP La Floresta Sant Cugat del Vallès
08026919 CEIP Josep Gras Sant Llorenç Savall
08044454 CEIP Pilarín Bayés Sant Quirze del Vallès
08060484 CEIP Taula Rodona Sant Quirze del Vallès
08058465 CEIP Enxaneta Terrassa
08029350 CEIP França Terrassa
08030212 CEIP Josep Ventalló i Vintró Terrassa
08039665 CEIP Lanaspa-Giralt Terrassa
08061774 CEIP Les Arenes Terrassa
08038314 CEIP Mare de Déu de Montserrat Terrassa
08030248 CEIP Pau Vila i Dinarès Terrassa
08030194 CEIP Pere Viver i Aymerich Terrassa
08029386 CEIP Ramón y Cajal Terrassa
08051318 CEIP Sant Llorenç del Munt Terrassa
08067235 CEIP Velázquez Terrassa
08061191 CEIP Font de l’Orpina Vacarisses
08041726 CEIP Roc Blanc Viladecavalls

Centres d’ensenyaments secundaris i de règim especial
08042342 IES de Badia del Vallès Badia del Vallès
08034035 IES Federica Montseny Badia del Vallès
08035349 IES La Romànica Barberà del Vallès
08046682 IES de Castellar Castellar del Vallès
08053145 IES Castellbisbal Castellbisbal
08053169 IES Matadepera Matadepera
08044533 IES La Ferreria Montcada i Reixac
08054174 IES La Ribera Montcada i Reixac
08054186 IES Can Mas Ripollet
08037206 IES Lluís Companys Ripollet
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08036330 IES J.V. Foix Rubí
08043668 IES L’Estatut Rubí
08044636 EOI de Sabadell Sabadell
08039203 IES Agustí Serra i Fontanet Sabadell
08024741 IES Escola Industrial Sabadell
08024871 IES Pau Vila Sabadell
08046669 IES Ribot i Serra Sabadell
08047583 IES Sant Quirze del Vallès Sant Quirze del Vallès
08053251 IES Cavall Bernat Terrassa
08030340 IES Investigador Blanxart Terrassa
08034059 IES Nicolau Copèrnic Terrassa
Centres de formació de persones adultes
08055397 CFA Jaume Tuset Ripollet
08056997 CFA La Concòrdia Sabadell
08057001 CFA La Creu de Barberà Sabadell

SERvEIS TERRITORIaLS a gIRONa

Codi Nom del centre Municipi
Centres d’educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals
17000019 CEIP Lluís Marià Vidal-ZER Les Salines Agullana
17007518 ZER Les Salines Agullana
17000032 CEIP Vilademany Aiguaviva
17000056 CEIP la Branca - ZER Montgrí Albons
17000135 CEIP Pompeu Fabra Anglès
17007521 ZER La Garriga Avinyonet de Puigventós
17000342 CEIP Baldiri Reixac Banyoles
17005182 CEIP Can Puig Banyoles
17000329 CEIP Pla de l’Ametller Banyoles
17000354 CEIP Joan Reglà Bàscara
17000263 CEIP Doctor Arruga Begur
17000381 CEIP El Rajaret - ZER Montgrí Bellcaire d’Empordà
17007531 ZER Montgrí Bellcaire d’Empordà
17000391 CEIP Salvador Vilarrasa Besalú
17006940 CEIP de Lliurona Beuda
17004293 CEIP Manuel de Pedrolo-ZER Les Salines Biure
17000469 CEIP Joaquim Ruyra Blanes
17005017 CEIP Quatre Vents Blanes
17008274 CEIP Sa Forcanera Blanes
17000603 CEIP Santa Cecília - ZER Les Salines Boadella i les Escaules
17004888 CEIP Santa Cecília - ZER Cerdanya Bolvir
17000561 CEIP de Bordils Bordils
17000573 CEIP de Borrasà - ZER Canigonenca Borrassà
17000585 CEIP Montseny Breda
17008641 CEIP de Cabanes-ZER Canigó Cabanes
17000627 CEIP Caritat Serinyana Cadaqués
17000822 CEIP Els Dòlmens - ZER Requesens Capmany
17007488 ZER Requesens Capmany
17000883 CEIP Vall d’Aro Castell-Platja d’Aro
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17000861 CEIP Castellroc - ZER Els Volcans Castellfollit de la Roca
17007907 CEIP Joana d’Empúries Castelló d’Empúries
17000913 CEIP L’Aulet Celrà
17007555 ZER Baix Ter Cervià de Ter
17000937 CEIP Mossèn J. Maria Albert-ZER La Garriga Cistella
17000950 CEIP Puig d’Esquers Colera
17003631 CEIP La Pedra Dreta-ZER Les Gavarres Cruïlles,Monells  

 i S. Sadurní Heura
17001036 CEIP Mont-roig - ZER Requesens Darnius
17000068 CEIP del Far d’Empordà - ZER Canigó El Far d’Empordà
17002879 CEIP Les Clisques El Port de la Selva
17001085 CEIP Antoni Balmanya - ZER Requesens Espolla
17008808 CEIP Carme Guasch i Darné Figueres
17001115 CEIP Josep Pous i Pagès Figueres
17001103 CEIP Salvador Dalí Figueres
17004827 CEIP Alzina Reclamadora Fontcoberta
17008997 CEIP de Forallac Forallac
17001346 CEIP Forn d’Anells Fornells de la Selva
17001361 CEIP Teresa de Pallejà - ZER Empordà Fortià
17007695 ZER Empordà Fortià
17001371 CEIP de Garrigàs - ZER Empordà Garrigàs
17001383 CEIP Joaquim Gifre Garriguella
17001887 CEIP Carme Auguet Girona
17008286 CEIP Domeny Girona
17001425 CEIP Eiximenis Girona
17004347 CEIP Font de la Pólvora Girona
17001930 CEIP Josep Dalmau i Carles Girona
17001838 CEIP Mare de Déu del Mont Girona
17001486 CEIP Montjuïc Girona
17008675 CEIP Pericot Girona
17004335 CEIP Santa Eugènia Girona
17001981 CEIP Mare de Déu dels Socors Hostalric
17000241 CEIP Fluvianets - ZER Empordà L’Armentera
17003781 CEIP Juncadella La Cellera de Ter
17002004 CEIP Josep Pe|uelas del Rio La Jonquera
17007294 CEIP Castell Cabrera - ZER Les Salines La Vajol
17004001 CEIP Verntallat La Vall d’en Bas
17002752 CEIP Sant Cristòfol Les Planes d’Hostoles
17004657 CEIP Esteve Carles Lloret de Mar
17004955 CEIP Pompeu Fabra Lloret de Mar
17002201 CEIP Finestres - ZER Els Volcans Mieres
17002247 CEIP Mont Cós - ZER El Llierca Montagut i Oix
17002260 CEIP Joaquim Vallmajó Navata
17005029 CEIP L’Esquirol - ZER Vall de Ter Ogassa
17002302 CEIP Escola-Llar Lluís Maria Mestres i Martí Olot
17002429 CEIP Sant Roc Olot
17002430 CEIP Marinada - ZER Canigonenca Ordis
17002442 CEIP La Vall Osor
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17004736 CEE Els Àngels Palamós
17002569 CEIP Ruiz Giménez Palamós
17002612 CEIP Vila-romà Palamós
17002764 CEIP Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau Planoles
17002776 CEIP Tramuntana - ZER Empordà Pont de Molins
17002818 CEIP Frigolet - ZER Les Goges Porqueres
17008419 CEIP de Puigcerdà Puigcerdà
17003070 CEIP Josep Boada Riudarenes
17003094 CEIP de Riudellots de la Selva Riudellots de la Selva
17008237 CEIP Montserrat Vayreda Roses
17003136 CEIP Narcís Monturiol Roses
17004360 CEE La Masana Salt
17008298 CEIP El Gegant del Rec Salt
17004864 CEIP El Pla Salt
17007919 CEIP Mas Masó Salt
17003227 CEIP Sant Sebastià - ZER Requesens Sant Climent Sescebes
17008018 CEIP Ardenya Sant Feliu de Guíxols
17003343 CEIP Rocalba Sant Feliu de Pallerols
17003392 CEIP Agustí Gifre Sant Gregori
17003461 CEIP Les Escomes - ZER El Llierca Sant Jaume de Llierca
17007452 ZER El Llierca Sant Jaume de Llierca
17003483 CEIP Mestre Andreu Sant Joan de les Abadesses
17003471 CEIP Sant Jordi - ZER Baix Ter Sant Jordi Desvalls
17002193 CEIP Santa Fe - ZER Baix Ter Sant Julià de Ramis
17000123 CEIP Sant Jordi Sant Julià del Llor  

 i Bonmatí
17003586 CEIP Roqueta - ZER Les Goges Sant Miquel de Campmajor
17003598 CEIP Vallgarriga Sant Miquel de Fluvià
17007440 ZER Vall de Ter Sant Pau de Segúries
17008249 CEIP Castell de Farners Santa Coloma de Farners
17003641 CEIP Sant Salvador d’Horta Santa Coloma de Farners
17003689 CEIP Pedralta Santa Cristina d’Aro
17003690 CEIP Àlguema - ZER Empordà Santa Llogaia d’Àlguema
17003719 CEIP Joan Maragall - ZER Els Volcans Santa Pau
17007506 ZER Els Volcans Santa Pau
17003768 CEIP Els Terraprims - ZER Tramuntana Saus, Camallera  

 i Llampaies
17007427 ZER Tramuntana Saus, Camallera  

 i Llampaies
17003801 CEIP Bora Gran - ZER Les Goges Serinyà
17003823 CEIP Verdaguer Sils
17003872 CEIP Guillem de Montgrí Torroella de Montgrí
17003860 CEIP Portitxol Torroella de Montgrí
17003926 CEIP Ignasi Melé i Farré Tossa de Mar
17003938 CEIP Puig Rodó - ZER Montgrí Ullà
17008493 CEIP Vall-llobrega Vall-llobrega
17003537 CEIP de Vallfogona de Ripollès- 

ZER C. Arnau Vallfogona de Ripollès
17004906 CEIP Salvador Espriu Vidreres
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17004074 CEIP Sant Iscle Vidreres
17004098 CEIP Torre d’en Reig - ZER Canigó Vilabertran
17004116 CEIP Madrenc Vilablareix
17004153 CEIP de Sant Esteve de Guialbes Vilademuls
17004748 CEE Mare de Déu del Mont Vilafant
17004219 CEIP La Daina - ZER Vall de Ter Vilallonga de Ter
17004220 CEIP Els Valentins - ZER Tramuntana Vilamacolum
17004232 CEIP Josep de Ribot i Olivas - ZER Canigó Vilamalla
17004244 CEIP Tramuntana - ZER La Garriga Vilanant
17004281 CEIP Josep Madrenys Vilobí d’Onyar
Centres d’ensenyaments secundaris i de règim especial
17004487 IES Rafael de Campalans Anglès
17008821 EOI de Banyoles Banyoles
17000305 IES Pere Alsius i Torrent Banyoles
17005662 IES Serrallarga Blanes
17006678 SES Cap de Creus Cadaqués
17008651 SES de Caldes de Malavella Caldes de Malavella
17005650 IES de Cassà de la Selva Cassà de la Selva
17007609 IES Olivar Gran Figueres
17001759 IES Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona Girona
17001723 IES Jaume Vicens Vives Girona
17004499 IES Narcís Xifra i Masmitjà Girona
17006939 IES Santa Eugènia Girona
17006733 IES Vescomtat de Cabrera Hostalric
17005251 IES El Pedró L’Escala
17006757 IES de Llagostera Llagostera
17005340 EASD d’Olot Olot
17005893 IES Bosc de la Coma Olot
17002387 IES Montsacopa Olot
17002557 IES Baix Empordà Palafrugell
17002545 IES Frederic Martí i Carreras Palafrugell
17005741 IES Pere Borrell Puigcerdà
17008833 EOI de Ripoll Ripoll
17005364 IES Cap Norfeu Roses
17003203 IES Salvador Espriu Salt
17003318 IES de Sant Feliu de Guíxols Sant Feliu de Guíxols
17004517 IES Anton Busquets i Punset Sant Hilari Sacalm
17005923 IES Montgrí Torroella de Montgrí

Centres de formació de persones adultes
17007178 CFA Maria Verdaguer Figueres
17007671 CFA La Garrotxa Olot
17008146 CFA Palafrugell Palafrugell

SERvEIS TERRITORIaLS a LLEIDa

Codi Nom del centre Municipi
Centres d’educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals
25000021 CEIP de Bóixols - ZER Pallars Jussà Abella de la Conca
25000031 CEIP Andreu Farran - ZER Montsec Àger
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25000109 CEIP de Montclar - ZER El Sió Agramunt
25000122 CEIP Sant Esteve - ZER Urgellet Alàs i Cerc
25000183 CEIP d’Alcanó - ZER L’Eral Alcanó
25000286 CEIP Sant Blai - ZER Serra Llarga Algerri
25007906 ZER Serra Llarga Algerri
25000316 CEIP d’Alins - ZER Alt Pallars Sobirà Alins
25000407 CEIP Sant Miquel - ZER L’Oliver Almatret
25000781 CEIP Àngel Guimerà Balaguer
25000857 CEIP La Noguera Balaguer
25005843 CEIP d’Ogern - ZER El Solsonès Bassella
25000985 CEIP Ramon Farrerons Bell-lloc d’Urgell
25003676 CEIP Els Set Focs - ZER Elaia Bellaguarda
25000961 CEIP Bonavista Bellcaire d’Urgell
25001001 CEIP Sant Bartomeu - ZER Espernallac Bellmunt d’Urgell
25001011 CEIP Valeri Serra Bellpuig
25001059 CEIP Mare de Déu de Talló Bellver de Cerdanya
25001072 CEIP Rufí Bedoya - ZER Plaurcén Bellvís
25001096 CEIP Sant Joan Benavent de Segrià
25001102 CEIP Sants Abdó i Senén - ZER La Segarra Biosca
25001126 CEIP Vallmajor - ZER Elaia Bovera
25001229 CEIP de Camarasa - ZER El Jonc Camarasa
25001254 CEIP Timorell - ZER Vall de l’Aranyó Castelldans
25001278 CEIP Santa Maria - ZER Serra Llarga Castelló de Farfanya
25001291 CEIP Jaume Balmes Cervera
25009095 CEIP Les Savines Cervera
25001333 CEIP El Cérvol - ZER Riu Set Cervià de les Garrigues
25001357 CEIP de Ciutadilla - ZER Guicivervi Ciutadilla
25001400 CEIP Sant Climent - ZER Narieda Coll de Nargó
25006501 CEIP Escola Alba Corbins
25008224 ZER Argelaga Corbins
25001394 CEIP Camp Crusat - ZER Vall de l’Aranyó El Cogul
25003755 CEIP Ribagorçana El Pont de Suert
25000110 CEIP Arrels - ZER l’Horta de Lleida Els Alamús
25003445 CEIP Josep Güell - ZER Pedrera Els Omellons
25005909 CEIP Mossèn R. Muntanyola - ZER Riu Corb Els Omells de Na Gaia
25003500 CEIP de les Pallargues - ZER La Segarra Els Plans de Sió
25004619 CEIP Joan Benet i Petit - ZER Garrigues Altes Els Torms
25001539 CEIP La Closa Esterri d’Àneu
25001758 CEIP de Guimerà - ZER Guicivervi Guimerà
25001761 CEIP Ramon Faus i Esteve Guissona
25007839 ZER Pallars Jussà Isona i Conca Dellà
25001801 CEIP Mare de Déu de l’Horta Ivars d’Urgell
25001795 CEIP Sant Sebastià - ZER Serra Llarga Ivars de Noguera
25004826 CEIP de Tuixent - ZER El Solsonès Josa i Tuixén
25001916 CEIP L’Espígol - ZER Garrigues Altes Juncosa
25000146 CEIP M.de Déu de Montserrat- 

ZER Vall de l’Aranyó L’Albagés
25001473 CEIP Porcel de Cervera - ZER Pedrera L’Espluga Calba
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25008236 ZER Pedrera L’Espluga Calba
25003536 CEIP de la Coma - ZER El Solsonès La Coma i la Pedra
25001710 CEIP de la Granadella - ZER Elaia La Granadella
25007815 ZER Elaia La Granadella
25001722 CEIP Sant Jaume - ZER Baix Segrià La Granja d’Escarp
25003664 CEIP Josep Espasa - ZER Riu Set La Pobla de Cérvoles
25003688 CEIP Els Raiers La Pobla de Segur
25003792 CEIP Blanca de Villalonga - ZER Alt Segrià La Portella
25000675 CEIP M.de Déu de la Guardiola -  

ZER El Romaní La Sentiu de Sió
25008765 CEIP La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà La Torre de Cabdella
25008534 CEIP de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça La Vall de Boí
25002957 CEIP Estudi Alejandro Casona Les
25000717 CEIP de Tartareu - ZER Montsec Les Avellanes i Santa Linya
25007840 ZER Montsec Les Avellanes i Santa Linya
25001141 CEIP Joan XXIII Les Borges Blanques
25002982 CEIP de Lladurs - ZER El Solsonès Lladurs
25003032 CEIP de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà Llavorsí
25007803 ZER Alt Pallars Sobirà Llavorsí
25001990 CEIP Antoni Bergós - ZER L’Horta de Lleida Lleida
25002052 CEIP Balàfia Lleida
25002064 CEIP Camps Elisis Lleida
25002131 CEIP Creu del Batlle - ZER L’Horta de Lleida Lleida
25001953 CEIP Enric Farreny Lleida
25006264 CEIP Escola Espiga Lleida
25002143 CEIP Ginesta Lleida
25002091 CEIP Magí Morera i Galícia Lleida
25008777 CEIP Parc de l’Aigua Lleida
25002167 CEIP R. Berenguer IV-ZER L’Horta de Lleida Lleida
25002088 CEIP Riu Segre Lleida
25002003 CEIP Santa Maria de Gardeny Lleida
25003056 CEIP Portella Blanca - ZER Baridà - Batllia Lles de Cerdanya
25003093 CEIP de Llobera - ZER El Solsonès Llobera
25003123 CEIP Otogesa - ZER L’Oliver Maials
25005892 CEIP de Maldà - ZER Riu Corb Maldà
25003111 CEIP de Massalcoreig - ZER Baix Segrià Massalcoreig
25003135 CEIP Joan Ros i Porta - ZER El Jonc Menàrguens
25003263 CEIP Pere Sarret - ZER Baridà - Batllia Montellà i Martinet
25003275 CEIP Ridolaina - ZER Baridà - Batllia Montellà i Martinet
25003299 CEIP Els Agols - ZER Urgellet Montferrer i Castellbò
25003241 CEIP Colomina - ZER El Romaní Montgai
25003305 CEIP Sant Isidre - ZER La Coma Montoliu de Lleida
25000560 CEIP Ruda - ZER Val d’Aran Naut Aran
25000559 CEIP Sant Martí - ZER Val d’Aran Naut Aran
25003330 CEIP Aiguadora - ZER El Solsonès Navès
25003469 CEIP Miret i Sans - ZER Narieda Organyà
25007827 ZER Narieda Organyà
25003482 CEIP Leandre Cristòfol - ZER Montsec Os de Balaguer
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25003585 CEIP Sant Miquel - ZER Narieda Peramola
25003627 CEIP de Sant Climent - ZER El Solsonès Pinell de Solsonès
25006069 CEIP d’Ardèvol - ZER El Solsonès Pinós
25003718 CEIP de Ponts Ponts
25005983 CEIP Sant Serni - ZER Baridà - Batllia Prats i Sansor
25003809 CEIP Montalbà - ZER Riu Corb Preixana
25003846 CEIP El Puig - ZER Baridà - Batllia Prullans
25005910 CEIP Abat Ruera - ZER Pedrera Puiggròs
25003858 CEIP de Puigverd d’Agramunt - ZER El Sió Puigverd d’Agramunt
25003871 CEIP Montsent de Pallars -  

ZER Alt Pallars Sobirà Rialp
25007773 ZER La Segarra Ribera d’Ondara
25003974 CEIP de Freixinet de Solsona -  

ZER El Solsonès Riner
25004103 CEIP El Tallat - ZER Riu Corb Sant Martí de Riucorb
25004073 CEIP Mare de Déu de la Mercè -  

ZER La Segarra Sant Ramon
25004115 CEIP La Roca - ZER L’Eral Sarroca de Lleida
25004221 CEIP El Timó - ZER Plaurcén Sidamon
25009009 ZER El Solsonès Solsona
25004395 CEIP Jaume Miret Soses
25008111 ZER La Coma Sudanell
25004413 CEIP de Sunyer - ZER L’Eral Sunyer
25008790 CEIP Maria-Mercè Marçal Tàrrega
25004577 CEIP de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà Tírvia
25008157 ZER Riu Ondara Tornabous
25004759 CEIP El Roser - ZER Alt Segrià Torre-serona
25004723 CEIP La Bassa Torregrossa
25006549 CEIP d’Espluga de Serra -  

ZER Alta Ribagorça Tremp
25003895 CEIP Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà Vall de Cardós
25008935 CEIP La Ràpita-ZER El Jonc Vallfogona de Balaguer
25004851 CEIP Salvador Espriu - ZER El Jonc Vallfogona de Balaguer
25008081 ZER El Jonc Vallfogona de Balaguer
25004863 CEIP Jardí - ZER Guicivervi Verdú
25005077 CEIP Mossèn Ton Clavé - ZER Vent Serè Vila-sana
25004966 CEIP Ramon Perelló - ZER Guicivervi Vilagrassa
25007761 ZER Guicivervi Vilagrassa
25004981 CEIP Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça Vilaller
25007891 ZER Alta Ribagorça Vilaller
25005090 CEIP Mestral - ZER Argelaga Vilanova de la Barca
25005107 CEIP Sant Bonifaci - ZER Riu Set Vinaixa
Centres d’ensenyaments secundaris i de règim especial
25001311 IES Antoni Torroja Cervera
25005685 IES La Segarra Cervera
25006240 IES El Pont de Suert El Pont de Suert
25007025 SES Morelló Esterri d’Àneu
25007505 IES de Guissona Guissona
25008558 EOI de La Seu d’Urgell La Seu d’Urgell
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25006148 IES d’Ostalaria de Les-Val d’Aran Les
25002696 IES Marius Torres Lleida
25005582 IES Terres de Ponent Mollerussa
25008248 SES de Sant Llorenç de Morunys Sant Llorenç de Morunys
25007529 IES Seròs Seròs
25006291 IES Hug Roger III Sort
25006239 IES d’Aran Vielha e Mijaran
Centres de formació de persones adultes
25007611 CFA Joan Carles I Lleida
25008625 CFA Mollerussa Mollerussa
25008753 CFA Solsonès Solsona

SERvEIS TERRITORIaLS a TaRRagONa

Codi Nom del centre Municipi
Centres d’educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals
43000020 CEIP Sant Miquel - ZER La Parellada Aiguamúrcia
43005297 CEIP Joan Perucho Albinyana
43000135 CEIP Mare de Déu del Remei Alcover
43000251 CEIP La Portalada Altafulla
43000512 CEIP El Sarraí - ZER Baix Priorat Bellmunt del Priorat
43000615 CEIP L’Estel - ZER Els Ceps Bonastre
43009096 ZER Els Ceps Bonastre
43000640 CEIP M.de Déu de la Candela- ER Baix Camp Sud Botarell
43000688 CEIP de Cabra del Camp - ZER La Parellada Cabra del Camp
43010141 CEIP Guillem Fortuny Cambrils
43006356 CEIP Marinada Cambrils
43000792 CEIP Sant Isidre - ZER Les Vinyes Capçanes
43005893 CEIP Centcelles Constantí
43000895 CEIP Mossèn Ramon Bergadà Constantí
43000962 CEIP Dr.Piñol i Aguadé-ZER Montsant- 

S. de Prades Cornudella de Montsant
43009001 ZER Montsant-Serra de Prades Cornudella de Montsant
43008535 CEIP Solcunit Cunit
43005376 CEIP Puigmarí - ZER Baix Camp Sud Duesaigües
43001498 CEIP Onze de Setembre - ZER Baix Priorat El Masroig
43001504 CEIP Bisbe Martí - ZER El Francolí El Milà
43001656 CEIP T. Godes i Domènech-ZER El Montmell El Montmell
43005492 CEIP Santa Magdalena - ZER La Parellada El Pont d’Armentera
43006988 CEE Garbí El Vendrell
43006587 CEIP Àngels Garriga El Vendrell
43010177 CEIP Coma-ruga El Vendrell
43004736 CEIP Els Secallets El Vendrell
43004815 CEIP Pau Casals El Vendrell
43001334 CEIP Sant Feliu - ZER Les Vinyes Els Guiamets
43001826 CEIP Sant Sebastià Els Pallaresos
43001051 CEIP Antoni Vilanova Falset
43001115 CEIP M. de Déu de l’Esperança -  

ZER La Parellada Figuerola del Camp
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43009023 ZER L’Aglà Gratallops
43009059 ZER Baix Camp Nord L’Aleixar
43001462 CEIP Els Til·lers - ZER El Francolí La Masó
43005467 CEIP Les Codinetes - ZER Baix Gaià La Nou de Gaià
43005546 CEIP de La Riba La Riba
43003082 CEIP Guillem de Claramunt La Secuita
43000627 CEIP Rocabruna Les Borges del Camp
43001383 CEIP Anicet Villar - ZER Les Vinyes Marçà
43010554 ZER Les Vinyes Marçà
43005421 CEIP Berenguer de Montoliu - ZER Els Ceps Masllorenç
43001796 CEIP Sant Sebastià - ZER Atzavara Nulles
43009886 CEIP Perafort Perafort
43002053 CEIP Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades Poboleda
43005510 CEIP S. de Prades-ZER Montsant- 

Serra de Prades Prades
43009035 ZER Atzavara Puigpelat
43010505 CEIP La Vitxeta Reus
43002235 CEIP Pompeu Fabra Reus
43006228 CEIP Rosa Sensat Reus
43006371 CEIP Sant Roc - ZER Conca de Barberà Rocafort de Queralt
43005571 CEIP Les Comes - ZER El Montmell Rodonyà
43005662 CEIP Josep Nin - ZER Baix Gaià Salomó
43009451 CEIP de Salou Salou
43006393 CEIP Europa Salou
43004931 CEIP Santa Maria del Mar Salou
43009400 ZER La Talaia Sant Jaume dels Domenys
43003124 CEIP Sagrat Cor - ZER Conca de Barberà Solivella
43003136 CEIP Bonavista Tarragona
43005911 CEIP Campclar Tarragona
43003690 CEIP de Pràctiques Tarragona
43003720 CEIP Mare de Déu del Miracle Tarragona
43006381 CEIP Mediterrani Tarragona
43010827 CEIP de Torredembarra Torredembarra
43004487 CEIP Montsant-ZER Montsant- 

Serra de Prades Ulldemolins
43009114 ZER El Francolí Vallmoll
43004633 CEIP Eugeni d’Ors Valls
43004517 CEIP Rocabruna - ZER El Francolí Valls
43009333 ZER Vandellòs- Pratdip Vandellòs i l’Hospitalet 

d’Infant
43004921 CEIP Bernardí Tolrà - ZER El Montmell Vila-rodona
43009382 ZER El Montmell Vila-rodona
43006241 CEIP La Plana Vila-seca
43005637 CEIP Manuel de Castellví i Feliu -  

ZER Atzavara Vilabella
43004888 CEIP Font de l’Arc - ZER Baix Camp Sud Vilanova d’Escornalbou
43010621 CEIP Cingle Roig-ZER Baix Camp Nord Vilaplana
43005017 CEIP del Montgoi - ZER Poblet Vilaverd
43009141 ZER Poblet Vimbodí i Poblet
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Centres d’ensenyaments secundaris i de règim especial
43006654 IES Cambrils Cambrils
43010335 IES La Mar de la Frau Cambrils
43007646 IES de Constantí Constantí
43004803 IES Andreu Nin El Vendrell
43007580 IES de L’Arboç L’Arboç
43010414 IES Baix Penedès Nord La Bisbal del Penedès
43002570 IES Gaudí Reus
43009722 IES Cal·lípolis Tarragona
43006125 IES Campclar Tarragona
43008481 IES Collblanc Tarragona
43003653 IES Comte de Rius Tarragona
43005704 IES Francesc Vidal i Barraquer Tarragona
43006630 IES Pere Martell Tarragona
43003732 IES Pons d’Icart Tarragona
43006952 IES Torredembarra Torredembarra
43010670 EOI de Valls Valls
43007208 IES Berenguer d’Entença Vandellòs i l’Hospitalet 

d’Infant
43008523 IES Vila-seca Vila-seca

SERvEIS TERRITORIaLS a LES TERRES DE L’EBRE

Codi Nom del centre Municipi
Centres d’educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals
43005698 CEIP Marjal - ZER Mediterrània Alcanar
43009308 ZER Mediterrània Alcanar
43009217 CEIP del Poble Nou del Delta- 

ZER Mediterrània Amposta
43005224 CEIP Mestre Agustí Barberà Amposta
43000482 CEIP Mare de Déu del Portal Batea
43004074 CEIP L’Assumpció Deltebre
43009461 ZER Terra Alta-Centre El Pinell de Brai
43005388 CEIP Joan Martí i Miralles - ZER Montsià Freginals
43005406 CEIP El Verger - ZER Ribera d’Ebre Nord Garcia
43009345 ZER Ribera d’Ebre Nord Garcia
43005418 CEIP Sant Salvador - ZER Montsià Godall
43001097 CEIP Los Castellets - ZER Terra Alta Nord La Fatarella
43005479 CEIP 1 d’Abril - ZER Ebre La Palma d’Ebre
43005601 CEIP El Tormo - ZER Ribera d’Ebre Nord La Torre de l’Espanyol
43001437 CEIP Rosa Gisbert - ZER Montsià Masdenverge
43001681 CEIP Lluís Vi|as i Vi|oles Móra d’Ebre
43001723 CEIP 3 d’Abril Móra la Nova
43002144 CEIP M. de Déu de la Fontcalda- 

ZER Ports-Algars Prat de Comte
43004189 CEIP Sant Jaume Sant Jaume d’Enveja
43005613 CEIP Setze de Febrer - ZER Mediterrània Sant Jaume d’Enveja
43003008 CEIP Jaume Balmes Santa Bàrbara
43003835 CEIP Josep Riba - ZER Les Vinyes Tivissa
43008912 CEIP Cinta Curto Tortosa
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43003987 CEIP Port rodó - ZER Mestral Tortosa
43009370 ZER Terra Alta Nord Vilalba dels Arcs
Centres d’ensenyaments secundaris i de règim especial
43006101 IES Montsià Amposta
43006642 IES Terra Alta Gandesa
43009862 EOI de Tortosa Tortosa

(08.018.040)

*
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DEPARTAMENT
DE SALUT

RESOLUCIÓ
SLT/94/2008, de 15 de gener, de cessament i nomenament de vocals del Consell de 
Direcció del Servei Català de la Salut.

En ús de les facultats que em confereix l’article 13.1 de la Llei 15/1990, de 9 de 
juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya,

RESOLC:

—1 El senyor Pere Muñoz i Hernández cessa com a vocal del Consell de Direcció del 
Servei Català de la Salut, en representació dels consells comarcals de Catalunya.

—2 El senyor José Ignacio Cuervo i Argudín cessa com a vocal del Consell 
de Direcció del Servei Català de la Salut, en representació dels ajuntaments de 
Catalunya.

—3 Es nomena la senyora Sara Jaurrieta i Guarner vocal del Consell de Direcció 
del Servei Català de la Salut, en representació dels consells comarcals de Catalunya, 
en substitució del senyor Pere Muñoz i Hernández.

—4 Es nomena la senyora Glòria Matas i Montmany vocal del Consell de Direcció 
del Servei Català de la Salut, en representació dels ajuntaments de Catalunya, en 
substitució del senyor José Ignacio Cuervo i Argudín.

Barcelona, 15 de gener de 2008

MaRINa gELI I fàBREga

Consellera de Salut

(08.014.165)

*
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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL

RESOLUCIÓ
AAR/90/2008, de 16 de gener, de cessament del senyor Ildefons Mateu Profitós 
com a cap de l’Oficina Comarcal de la Noguera del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural a Lleida.

Atesa la Resolució ARP/1541/2005, de 10 de maig, per la qual es resol la convo-
catòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de setze llocs de treball 
de cap d’oficina comarcal dels serveis territorials a Barcelona, Girona, Lleida, 
Tarragona i les Terres de l’Ebre (convocatòria de provisió núm. AG/001/05)(DOGC 
núm. 4391, de 25.5.2005);

Atès el que estableix l’article 99 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional 
dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

RESOLC:

El senyor Ildefons Mateu Profitós cessa com a cap de l’Oficina Comarcal de la 
Noguera del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural a Lleida, amb 
efectes del dia 15 de gener de 2008.

Barcelona, 16 de gener de 2008

JOaqUIM LLENa I CORTINa

Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

(08.016.059)

*
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UNIVERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
de 7 de gener de 2008, per la qual es nomena la senyora Cristina Escobar Urmeneta 
com a professora titular d’universitat.

De conformitat amb les propostes elevades per les Comissions nomenades per 
jutjar els concursos per a la provisió de places dels Cossos Docents Universitaris, 
convocat per resolució d’aquesta Universitat Autònoma de Barcelona de 6 de juny 
de 2007 (BOE del 9 d’agost de 2007), i complerts els requisits establerts en la base 
desena de la convocatòria.

Aquest Rectorat, en l’ús de les atribucions conferides per l’article 65 de la Llei 
Orgànica 6/2001, d’universitats de 21 de desembre (B.O.E. de 24 de desembre) i la 
resta de disposicions concordants ha resolt:

Nomenar professora titular d’universitat:
La senyora Cristina Escobar Urmeneta, amb número de D.N.I. 17.857.060-K, de 

l’àrea de coneixement de Didàctica de la Llengua i de la Literatura del Departament 
de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials.

Bellaterra, 7 de gener de 2008

LLUíS fERRER I CaUBET

Rector

PG-204481 (08.018.107)
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
de 7 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor José Manuel Baselga Torres  
catedràtic d’universitat.

De conformitat amb la proposta elevada per la Comissió nomenada per jutjar 
el concurs per a la provisió de places dels Cossos Docents Universitaris, convocat 
per Resolució d’aquesta Universitat Autònoma de Barcelona de 6 de juny de 2007 
(BOE del 2 d’octubre de 2007), i complerts els requisits establerts en la base desena 
de la convocatòria.

Aquest Rectorat, en l’ús de les atribucions conferides per l’article 65 de la Llei 
Orgànica 6/2001, d’universitats de 21 de desembre (B.O.E. de 24 de desembre) i la 
resta de disposicions concordants ha resolt:

Nomenar catedràtic d’universitat:

El senyor José Manuel Baselga Torres, amb número de D.N.I. 46.114.216-K, de 
l’àrea de coneixement de Medicina, especialitat d’Oncologia Mèdica, adscrita al 
Departament de Medicina, vinculada amb la plaça de Facultatiu Especialista de 
la Institució Sanitària de l’Institut Català de Salut amb destí a l’Hospital de la Vall 
d’Hebron.

Bellaterra, 7 de gener de 2008

LLUíS fERRER I CaUBET

Rector

PG-204482 (08.018.108)
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
de 8 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor David Roas Deus professor 
titular d’universitat.

De conformitat amb les propostes elevades per les Comissions nomenades per 
jutjar els concursos per a la provisió de places dels Cossos Docents Universitaris, 
convocat per resolució d’aquesta Universitat Autònoma de Barcelona de 6 de juny 
de 2007 (BOE del 9 d’agost de 2007), i complerts els requisits establerts en la base 
desena de la convocatòria.

Aquest Rectorat, en l’ús de les atribucions conferides per l’article 65 de la Llei 
Orgànica 6/2001, d’universitats de 21 de desembre (B.O.E. de 24 de desembre) i la 
resta de disposicions concordants ha resolt:

Nomenar professor titular d’universitat:
El senyor David Roas Deus, amb número de D.N.I. 34.731.216-C, de l’àrea de 

coneixement de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada del Departament 
de Filologia Espanyola.

Bellaterra, 8 de gener de 2008

LLUíS fERRER I CaUBET

Rector

PG-204477 (08.018.103)
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
de 8 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor José Garcia Arumí cate-
dràtic d’universitat.

De conformitat amb la proposta elevada per la Comissió nomenada per jutjar 
el concurs per a la provisió de places dels Cossos Docents Universitaris, convocat 
per Resolució d’aquesta Universitat Autònoma de Barcelona de 6 de juny de 2007 
(BOE del 2 d’octubre de 2007), i complerts els requisits establerts en la base desena 
de la convocatòria.

Aquest Rectorat, en l’ús de les atribucions conferides per l’article 65 de la Llei 
Orgànica 6/2001, d’universitats de 21 de desembre (B.O.E. de 24 de desembre) i la 
resta de disposicions concordants ha resolt:

Nomenar catedràtic d’universitat:

El senyor José Garcia Arumí, amb número de D.N.I. 36.962.523-M, de l’àrea de 
coneixement d’Oftalmologia, especialitat d’Oftalmologia, adscrita al Departament de 
Cirurgia, vinculada amb la plaça de Facultatiu Especialista de la Institució Sanitària 
de l’Institut Català de Salut amb destí a l’Hospital de la Vall d’Hebron.

Bellaterra, 8 de gener de 2008

LLUíS fERRER I CaUBET

Rector

PG-204478 (08.018.104)
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
de 8 de gener de 2007, per la qual es nomena la senyora Glòria Claveria Nadal 
catedràtica d’universitat.

De conformitat amb les propostes elevades per les Comissions nomenades per 
jutjar els concursos per a la provisió de places dels Cossos Docents Universitaris, 
convocat per resolució d’aquesta Universitat Autònoma de Barcelona de 6 de juny 
de 2007 (BOE del 9 d’agost de 2007), i complerts els requisits establerts en la base 
desena de la convocatòria.

Aquest Rectorat, en l’ús de les atribucions conferides per l’article 65 de la Llei 
Orgànica 6/2001, d’universitats de 21 de desembre (B.O.E. de 24 de desembre) i la 
resta de disposicions concordants ha resolt:

Nomenar catedràtica d’universitat:

La senyora Glòria Claveria Nadal, amb número de D.N.I. 33.866.678-Y, de l’àrea 
de coneixement de Llengua Espanyola del Departament de Filologia Espanyola.

Bellaterra, 8 de gener de 2008

LLUíS fERRER I CaUBET

Rector

PG-204479 (08.018.105)
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
de 8 de gener de 2008, per la qual es nomena el senyor Enric Sullà Àlvarez cate-
dràtic d’universitat.

De conformitat amb les propostes elevades per les Comissions nomenades per 
jutjar els concursos per a la provisió de places dels Cossos Docents Universitaris, 
convocat per resolució d’aquesta Universitat Autònoma de Barcelona de 6 de juny 
de 2007 (BOE del 9 d’agost de 2007), i complerts els requisits establerts en la base 
desena de la convocatòria.

Aquest Rectorat, en l’ús de les atribucions conferides per l’article 65 de la Llei 
Orgànica 6/2001, d’universitats de 21 de desembre (B.O.E. de 24 de desembre) i la 
resta de disposicions concordants ha resolt:

Nomenar catedràtic d’universitat:
El senyor Enric Sullà Àlvarez, amb número de D.N.I. 37.306.470-X, de l’àrea de 

coneixement de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada del Departament 
de Filologia Espanyola.

Bellaterra, 8 de gener de 2008

LLUíS fERRER I CaUBET

Rector

PG-204480 (08.018.106)
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
de 8 de gener de 2008, per la qual es fa públic el resultat del concurs per l’accés a 
plaça d’agregat en règim de contracte laboral.

De conformitat amb la proposta elevada per la Comissió nomenada per jutjar el 
concurs per a la provisió de places d’agregat en règim de contracte laboral, convocat 
per Resolució d’aquesta Universitat Autònoma de Barcelona de 24 de juliol de 2007 
(DOGC del 15 d’octubre de 2007), i complerts els requisits establerts en la base 
desena de la convocatòria.

Aquest Rectorat, d’acord amb el que estableix la Llei 6/2001, de 21 de desembre 
d’universitats, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i demés 
disposicions d’aplicació ha resolt fer pública l’adjudicació de les places que es re-
lacionen a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Bellaterra, 8 de gener de 2008

LLUíS fERRER I CaUBET

Rector

aNNEx 1

Número de concurs: AL/07/131
Categoria: Agregat
Àrea de coneixement: Didàctica de l’Expressió Plàstica
Departament: Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Perfil: Anàlisi de la forma en tres dimensions: escultura.
Adjudicació:

Jaime Barrera Fusté
DNI: 37.669.008-E

Número de concurs: AL/07/132
Categoria: Agregat
Àrea de coneixement: Química Física
Departament: Química
Perfil: Química Física
Adjudicació:

Mireia Garcia Viloca
DNI: 46.136.441-M
Gregorio Ujaque Pérez
DNI: 78.080.184-Z

PG-204483 (08.018.109)

*
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MINISTERIS
DEL GOVERN DE L’ESTAT

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA

ANUNCI
del Ministeri d’Economia i Hisenda, de l’inici del tràmit d’audiència en el proce-
diment de determinació del valor cadastral dels béns immobles de característiques 
especials.

Anunci de l’inici del tràmit d’audiència en el procediment de determinació del 
valor cadastral dels béns immobles de característiques especials.

De conformitat amb el que estableix l’article 31 del Text refós de la Llei del cadas-
tre immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, i l’article 
26.2 del Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, que el desenvolupa, pel present anunci 
es posa en coneixement dels titulars cadastrals l’inici del tràmit d’audiència prèvia 
corresponent al procediment de determinació del valor cadastral dels béns immobles 
de característiques especials que es relacionen, durant el termini de 10 dies hàbils 
contats a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci, a la Gerència Regional 
de Catalunya-Barcelona, Travessera de Gràcia, 58, planta baixa, per tal que pugin 
formular les al·legacions i presentar les proves que estimin pertinents.

Relació de béns immobles de característiques especials:
Autopista AP-7 (la Jonquera – Vila-seca).
Autopista C-33 (Barcelona – Parets del Vallès).
Autopista C-32 (Castelldefels – el Vendrell).
Autopista C-32 (Montgat – Palafolls).
Autopista C-16 (Sant Cugat del Vallès – Manresa).
Túnel del Cadí.

Preses i embassaments del Pasteral-Susqueda i els salts d’aigua d’Amer, la Cellera 
de Ter i Susqueda.

Barcelona, 23 de gener de 2008

aNTONIO J. RIpOLLèS aRMENgOL

Gerent regional

PG-204570 (08.024.055)

*

CONCURSOS	I	ANUNCIS
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Concursos i anuncis

DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

EDICTE
de 13 de juliol de 2007, de notificació de requeriments per poder continuar la 
tramitació de procediments iniciats per sol·licitud d’indemnitzacions a l’empara 
del Decret 288/2000, de 31 d’agost.

Com a conseqüència de la comprovació de les dades que figuren als expedients 
de les persones que es citen a l’annex, les quals van presentar una sol·licitud d’in-
demnització a l’empara del Decret 288/2000, de 31 d’agost, i atès que -segons la 
documentació que és a l’expedient- el servei postal universal ha retornat les notifi-
cacions enviades per causa de la defunció del sol·licitant, sense que s’hagi produït 
la identificació de cap persona interessada, de conformitat amb l’article 31.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, es comunica a les possibles persones inte-
ressades que, cas d’acreditar la seva condició d’hereves, poden succeir al causant 
en el procediment administratiu.

En conseqüència, d’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 
30/1992, 26 de novembre, es comunica a aquestes persones interessades o hereves, 
que, per tal que puguin succeir al causant han d’acreditar la seva condició, amb 
aportació de testament o declaració d’hereus ab intestat i acceptació d’herència, o 
qualsevol altra documentació que estimin adient, a les dependències del Progra-
ma d’Atenció als Expresos del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació, Av. Diagonal, 409, setena planta, 08008 Barcelona, dins del termini 
de deu dies des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Cas de no aportar la documentació en termini es considerarà que s’ha produït la 
finalització dels procediments corresponents, de conformitat amb l’article 87.2 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per impossibilitat material de continuar-los per 
les causes sobrevingudes de la defunció dels causants i de la manca de drethavents 
que n’hagin instat la continuació.

Barcelona 16 de juliol de 2007

JOSEp vENDRELL gaRDEñES

President de la Mesa de Valoració

aNNEx

Cognoms i noms, números de DNI i números d’expedients relatius a les persones 
interessades.

Aguilar Angelo, Eduardo
DNI: 37084935B
Exp.: 30582

Albareda Prieto, Carmen
DNI: 1514312S
Exp.: 35402

Arroyo Alonso, M Teresa
DNI: 37130814M
Exp.: 24324

Balletbó Costafreda, Maria
DNI: 36737700f
Exp.: 25744
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Caballol Moncunill, Ramon
DNI: 41060671J
Exp.: 21393

Calbet Gisbert, Cinta
DNI: 40027663G
Exp.: 16317

Cano Ortega, José
DNI: 40609540G
Exp.: 30518

Closa Miret, José
DNI: 40762925W
Exp.: 06063

Colomé Duran, Francisco
DNI: 38629609M
Exp.: 30421

Cuxart Basseda, José Maria
DNI: 37525092V
Exp.: 33885

Fabregat Ferrate, Mercedes
DNI: 39769152J
Exp.: 25349

Ferran Bragat, Josefa
DNI: 39601450G
Exp.: 35597

Fito Vall, Juan
DNI: 40776674C
Exp.: 15439

Flotats Roca, Santiago
DNI: 39050600G
Exp.: 00729

Font Mas, Mercè
DNI: 77450121J
Exp.: 35737

Galimany Ribas, Josefa
DNI: 39851333S
Exp.: 19771

Gomes Bosch, Pedro
DNI: 40693281W
Exp.: 27061

Guardia Pau, Francisco
DNI: 38926571Z
Exp.: 30354

Heras Burguera, Juan
DNI: 40158464G
Exp.: 25237

Hernandez Cortada, Maria Luisa
DNI: 40270038M
Exp.: 27250
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Mandos Armengol, Manuel
DNI: 38241804A
Exp.: 02472

Martínez Santos, Dionisio
DNI: 37037966P
Exp.: 31020

Masó Puigvert, Francisco
DNI: 40205894P
Exp.: 29509

Melià Pons, Eulàlia
DNI: 36781947W
Exp.: 32097

Milla Tornero, Consuelo
DNI: 4889709R
Exp.: 23785

Morros Solé, Salvador
DNI: 39253690G
Exp.: 25849

Oliveres Gimenez, Arturo
DNI: 36266308T
Exp.: 31820

Pastor Gracia, Miguela
DNI: 36862763L
Exp.: 08623

Pedret Segarres, Lorenzo
DNI: 39784701Z
Exp.: 24134

Peramiquel Grané, Jaime
DNI: 38309021Z
Exp.: 33787

Perearnau Pareto, Antonio
DNI: 37087668f
Exp.: 30229

Pinos Solé, José
DNI: 36668522J
Exp.: 30441

Pons Canals, Domingo
DNI: 38290098C
Exp.: 28857

Prats Comas, Teresa
DNI: 39567435Y
Exp.: 35647

Ramon Puig, Emilio
DNI: 39076140Z
Exp.: 25675

Ripoll Güixens, Dolores
DNI: 39575603D
Exp.: 30440
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Salar Villas, Pilar
DNI: 39053352L
Exp.: 27750

Sanchez Galera, Juan
DNI: 37415288S
Exp.: 33362

Segura Puig, Ramon
DNI: 39776735Y
Exp.: 23432

Sendra Borras, Júlia
DNI: 36260665S
Exp.: 27446

Serra Tarditi, Enriqueta
DNI: 40465724f
Exp.: 29874

Setó Salat, Juan
DNI: 40734615M
Exp.: 21236

Valls Font, Ramona
DNI: 40683353X
Exp.: 33074

Vilosa Puigdemont, José
DNI: 40488488R
Exp.: 31527

Viñals Riera, Asuncion
DNI: 36712210R
Exp.: 20215

Viñas Llenas, Juan
DNI: 38958923M
Exp.: 24929

(08.016.235)
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EDICTE
de 17 de juliol de 2007, de notificació de resolucions de concessió d’indemnitzacions 
sol·licitades a l’empara del Decret 288/2000, de 31 d’agost.

Intentada la notificació de resolucions de concessió d’indemnitzacions sol·licitades 
a l’empara del Decret 288/2000, de 31 d’agost, de conformitat amb el que disposa 
l’article 59.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu comú, aquesta no s’ha pogut 
practicar en el domicili indicat per les persones interessades, les dades de les quals 
figuren en l’annex d’aquest Edicte.

En conseqüència, d’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 
30/1992, 26 de novembre, es comunica a les persones interessades, o a aquelles 
que acreditin ser-ne els hereus, per tal que puguin tenir coneixement del contingut 
íntegre de les resolucions esmentades, que poden comparèixer a les dependències 
del Programa d’Atenció als Expresos del Departament d’Interior, Relacions Insti-
tucionals i Participació, Av. Diagonal, 409, setena planta, 08008 Barcelona, dins 
del termini de deu dies des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 de juliol de 2007

JOSEp vENDRELL gaRDEñES

Secretari

aNNEx

Cognoms i noms, números de DNI i números d’expedients relatius a les persones 
interessades.

Abad Díaz, Juan
DNI: 39575041V
Exp.: 13673

Albert Estrader, Juan
DNI: 36782521R
Exp.: 30295

Alcade Narganes, Primitivo
DNI: 12562195D
Exp.: 35517

Alcón Roquet, Federico
DNI: 37396399D
Exp.: 36163

Alifonso Casanova, Juan
DNI: 39990747A
Exp.: 24063

Areste Grau, Magdalena
DNI: 40618150N
Exp.: 09144

Armengol Boix, Josep
DNI: 36260423A
Exp.: 30380

Artés Uño, Montserrat
DNI: 37031640f
Exp.: 19626
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Asensio Peña, Eliseo
DNI: 36217180T
Exp.: 32975

Badia Charles, Teresa
DNI: 40873915V
Exp.: 26989

Balañà Josefa, Carmen
DNI: 36780122V
Exp.: 25353

Ballús Bosch, Juan
DNI: 38657168X
Exp.: 31306

Balmes Jutglar, Pedro
DNI: 39230664R
Exp.: 04342

Barberà Català, Carmen
DNI: 40050438D
Exp.: 05218

Barrull Torrella, Carmen
DNI: 39052751Q
Exp.: 24472

Batalla Lladós, José
DNI: 40772958f
Exp.: 34633

Benedicto Moya, Tomas
DNI: 38248268G
Exp.: 25733
Berengué Farré, Pilar
DNI: 40745296Z
Exp.: 29892

Berlinches Paños, Gabriel
DNI: 02970963f
Exp.: 27307
Biel Rodriguez, Juan
DNI: 40543306X
Exp.: 36785

Boix Comapla, Margarita
DNI: 40211360T
Exp.: 14486

Boix Serra, Dolores
DNI: 38315218R
Exp.: 22027

Bordoy Roser, Maria
DNI: 18244758P
Exp.: 30884

Bori Pascal, Teodoro
DNI: 40501992G
Exp.: 23875
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Borras Vallverdú, Manuel
DNI: 39561697H
Exp.: 35282

Bosch Adrià, Montserrat
DNI: 40697794f
Exp.: 15636

Bosch Iniesta, Lourdes
DNI: 38253900R
Exp.: 32465

Buciegas Rojo, Ignacio
DNI: 30168017K
Exp.: 37405

Burguera Solana, Andrés
DNI: 36240055J
Exp.: 22492

Busquets Caros, Federico
DNI: 40208185E
Exp.: 16148

Caballé Ferré, Juan
DNI: 40049159H
Exp.: 26760

Calduch Cifré, Antonio
DNI: 39560844Q
Exp.: 11778

Carrascoso Esteban, Paula
DNI: 622779P
Exp.: 23810

Cartaña Dalmau, Juan
DNI: 39763312S
Exp.: 32967

Casanellas Raventós, Maria
DNI: 39602487Y
Exp.: 27054

Casas Galera, Isabel
DNI: 39768858H
Exp.: 18903

Casellas Muntalt, Salvadora
DNI: 37980120J
Exp.: 24235

Castel Mas, Elvira
DNI: 17925335D
Exp.: 35134

Català Boluda, Vicente
DNI: 36650751K
Exp.: 35354

Clapes Bancells, Enrique
DNI: 40247420L
Exp.: 12556
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Cocera Monterde, Daniel
DNI: 37099377D
Exp.: 23565

Colas Collado, Joaquin
DNI: 37556724R
Exp.: 36156

Colomé Pellisa, José
DNI: 40044890G
Exp.: 26112

Colomer Estol, Eulàlia
DNI: 38731878Q
Exp.: 17618

Comerma Baig, Emilio
DNI: 36989013E
Exp.: 32242

Copons Masague, José
DNI: 39775760C
Exp.: 23442

Corretge Bosch, Tomas
DNI: 36900029W
Exp.: 21994

Cortadella Berenguer, José
DNI: 38237476E
Exp.: 36030

Costa Gotarra, Luis
DNI: 40465797B
Exp.: 29928

Cugat Rodriguez, Cinta
DNI: 40045100f
Exp.: 20769

De Fortuny Folchi, Elena
DNI: 37120701N
Exp.: 35965

De Jorge Marcuello, Pilar
DNI: 36764054A
Exp.: 30649

Delgado Àlvarez, Josep
DNI: 37467501H
Exp.: 30219

Donaire Del Arco, Miguel
DNI: 37069949K
Exp.: 31400

Duch Salas, Carmen
DNI: 36849975L
Exp.: 31554

Fàbregas Argemí, Juan
DNI: 38940484N
Exp.: 07981
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Farran Escola, Teresa
DNI: 40632514R
Exp.: 36993

Fecúndez Soler, Pascual
DNI: 38626214Z
Exp.: 30737

Fernández Ramos, Andres
DNI: 40610175H
Exp.: 26986

Figuerola Pares, Quirze
DNI: 36651973R
Exp.: 14856

Fito Larroya, Vicens
DNI: 39069493Z
Exp.: 31095

Fonollosa Massanes, Joan
DNI: 36801726R
Exp.: 35675

Forcada Ferrer, Natividad
DNI: 39084001D
Exp.: 26710

Fortuny Carbonell, Salomon
DNI: 39624446T
Exp.: 11770

Fossati Tovar, Esteban
DNI: 37124011X
Exp.: 30925

Gancedo Menendez, Antonio
DNI: 36680398K
Exp.: 24116

Garcia Cobian, Matias
DNI: 39055513H
Exp.: 24536

Garcia Comas, Joan
DNI: 40475608R
Exp.: 15853

Garcia Granero, Pedro
DNI: 38220690A
Exp.: 32384

Gonzalez Monje, Fidela
DNI: 37299782S
Exp.: 30655

Goya Gonzalez, Concepcion
DNI: 36700468N
Exp.: 32388

Graell Escude, Juan
DNI: 37868148M
Exp.: 33470
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Gras Vidal, Juan
DNI: 36775137T
Exp.: 17538

Grau Mur, Antonio
DNI: 39990623V
Exp.: 17784

Gual Valls, Meliton
DNI: 36328593R
Exp.: 03059

Guardia Gutsems, Gilberto
DNI: 38263132X
Exp.: 18296

Guillen Gimeno, Tomas
DNI: 39749562L
Exp.: 31899

Hortet Coral, Miguel
DNI: 36227510A
Exp.: 32501

Jané Soler, Claudio
DNI: 36367992R
Exp.: 29774

Joaquin Pastoret, Magin
DNI: 39751962G
Exp.: 11117

Jové Murtra, Ramon
DNI: 39809518Z
Exp.: 11636

Julian Menendez, Eliana
DNI: 46008743A
Exp.: 23984

Laborda Barrios, Gregorio
DNI: 40541078J
Exp.: 15462

Lacasa Buendia, Francisco
DNI: 37477316N
Exp.: 27660

Lamana Azagra, Jesús
DNI: 36674696T
Exp.: 13021

Lamarca Brull, Juan
DNI: 37048897Z
Exp.: 32602

Larzabal Peña, José
DNI: 39577252W
Exp.: 24824

Lavega Vives, Ramon
DNI: 40075476T
Exp.: 21451
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Llop Tarrago, Josefa
DNI: 39752574H
Exp.: 30609

Lloveras Monge, José
DNI: 40139552K
Exp.: 11405

López San Nicolas, Juan
DNI: 40882041R
Exp.: 36237

Lozano Marin, Alfons
DNI: 38963286K
Exp.: 36466

Marcelino Nogueron, José
DNI: 40467254L
Exp.: 32028

Martin Fernandez, José
DNI: 40112928P
Exp.: 35593

Martínez Ballester, Francisca
DNI: 37487217T
Exp.: 27811

Martínez Mendoza, Eduardo
DNI: 39266573f
Exp.: 14385

Martínez Rizo, Francisca
DNI: 37883283Y
Exp.: 32914

Mas Aznar, Concepcion
DNI: 39566742A
Exp.: 02282

Masats Balada, Maria
DNI: 36721723S
Exp.: 27679

Massana Rafols, Joan
DNI: 38293497S
Exp.: 34600

Mateu Vidal, Juana
DNI: 38725695C
Exp.: 00637

Millan Pujol, Pedro
DNI: 37042247B
Exp.: 01721

Minguella Aulet, Juan
DNI: 38659195J
Exp.: 30559

Miquel Palau, José
DNI: 38928208H
Exp.: 01077
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Miret Lloses, Isidro
DNI: 38282526S
Exp.: 36739

Miró Otal, Pedro
DNI: 47872493V
Exp.: 24172

Montanya Tarrés, José
DNI: 39058944E
Exp.: 17775

Monteis Català, Ramon
DNI: 39227783H
Exp.: 33641

Morell Anglas, Angelina
DNI: 38734793X
Exp.: 21860

Mulet Ralda, Joaquin José
DNI: 40049291N
Exp.: 22566

Nadal Samitier, Josefa
DNI: 39261051M
Exp.: 08427

Navarro Tudela, Joan
DNI: 36793904E
Exp.: 04054

Nogué Comas, Teresa
DNI: 36320680T
Exp.: 31858

Noguero Cases, Jaime
DNI: 40792841H
Exp.: 26987

Nogués Vidiella, Juliana
DNI: 39770969J
Exp.: 33575

Oliva Colay, Nicolas Jesús
DNI: 36594700K
Exp.: 32218

Olmos Zarate, Agueda Felicia
DNI: 336832C
Exp.: 35167

Padrell Casas, Rosa
DNI: 39568316J
Exp.: 26909

Palau Solana, Pedro
DNI: 39199794C
Exp.: 31104

Palau Soler, Ramon
DNI: 38951613D
Exp.: 31061
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Pàmies Pérez, Francisco
DNI: 36657583E
Exp.: 25474

Pasanau Pujol, Antonio
DNI: 37512649V
Exp.: 11670

Pascuet Rovira, Esteban
DNI: 39215155V
Exp.: 02425

Pellejà Borras, Manuela
DNI: 39773756V
Exp.: 35200

Pérez Guirado, Trinidad
DNI: 40379803Z
Exp.: 24608

Pérez Vilela, Genoveva
DNI: 37458252S
Exp.: 33323

Pesarrodona Vendrell, Ramon
DNI: 39259251E
Exp.: 25833

Pi Casademont, Joaquim
DNI: 40199384f
Exp.: 36318

Pie Riera, Antònia
DNI: 36780003J
Exp.: 30342

Pinós Pujol, Ricard
DNI: 36823185R
Exp.: 33148

Piqué Ribera, Alfonso
DNI: 38613478C
Exp.: 27597

Planas Nuell, Luis
DNI: 40167593W
Exp.: 16536

Pons Tramunt, José
DNI: 36248563B
Exp.: 32228

Ponsico Amat, Mercedes
DNI: 38732605f
Exp.: 27689

Prat Falgarona, Miquel
DNI: 37090042N
Exp.: 35271

Puerto Pinilla, Francisca
DNI: 37399872D
Exp.: 31991
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Puig Boixader, Carme
DNI: 39249098N
Exp.: 31034

Pujol Coll, José
DNI: 41049778E
Exp.: 29270

Querol Milia, Anastasio
DNI: 38598641H
Exp.: 35118

Rabaneda Jarque, Eulalia
DNI: 37467669W
Exp.: 34367

Ragull Miret, Manuel
DNI: 37094372H
Exp.: 22900

Reniu Curtals, Pedro
DNI: 38640081N
Exp.: 15445

Ribatallada Ventura, Pilar
DNI: 38266576G
Exp.: 35393

Ripoll Masip, Isabel
DNI: 39814285V
Exp.: 31490

Riu Oller, Josefa
DNI: 36396928A
Exp.: 31803

Rivera Saura, Luis
DNI: 36602963G
Exp.: 32744

Roca Rullo, Alfonso
DNI: 39797131R
Exp.: 01028

Roca Ruscalleda, José
DNI: 38631287G
Exp.: 13281

Rodríguez Ramírez, Joan
DNI: 38935027Y
Exp.: 35143

Roig Beltri, Francisco
DNI: 40083929N
Exp.: 19199

Ros Picañol, Juan
DNI: 37001025M
Exp.: 34861

Roselló Tarragó, Magin
DNI: 39223173P
Exp.: 25822
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Roura Pararols, José
DNI: 40149499D
Exp.: 04948

Rovira Cañellas, Juan
DNI: 38576022P
Exp.: 31121

Rovira Illa, Jaime
DNI: 36412281S
Exp.: 26659

Sabadell Castell, Juan
DNI: 36827385S
Exp.: 37905

Sala Vilaregut, José
DNI: 36342828E
Exp.: 31835

Salvatierra Riu, Carmen
DNI: 37501799T
Exp.: 15323

San Nicolas Alcocer, José
DNI: 38596066L
Exp.: 12116

Santacana Rosell, Jaime
DNI: 40642507N
Exp.: 30979

Serramia Vives, Maria
DNI: 39608428J
Exp.: 29640

Serrano Pascual, Teresa
DNI: 37075680W
Exp.: 13550

Soler Subiros, Juan
DNI: 40186410M
Exp.: 28458

Sorli Gelabert, Maria
DNI: 37809315Y
Exp.: 11104

Sospedra Fabregat, Filiberto
DNI: 37837039S
Exp.: 15205

Toran Montoliu, Vicente
DNI: 36798124X
Exp.: 26037

Torrente Castel, Alejandro
DNI: 40113850X
Exp.: 02010

Torres Iranzo, Pascual
DNI: 39199746H
Exp.: 13817
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Treviño Mateo, Manuel
DNI: 36659078E
Exp.: 28827

Trill Casanovas, Enrique
DNI: 39745765V
Exp.: 18647

Tuson Martin, Regina
DNI: 36470753K
Exp.: 23622

Úbeda Vallés, Vicente
DNI: 38236136Q
Exp.: 02525

Vallverdú Cortils, Antonio
DNI: 39767356B
Exp.: 01454

Vega Sanchez, Maria
DNI: 39084253P
Exp.: 17888

Verdejo Albiñana, Maria
DNI: 39798723Y
Exp.: 24206

Vila Soler, Antònia
DNI: 39269885f
Exp.: 23966

Vila Vila, Lluís
DNI: 40132042D
Exp.: 31313

(08.016.226)
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EDICTE
de 12 de desembre de 2007, de notificació de requeriments amb motiu de l’esmena 
de deficiències i d’aportació de documentació amb relació a les indemnitzacions 
sol·licitades a l’empara del Decret 288/2000, de 31 d’agost.

Com a conseqüència de la comprovació de les dades que figuren en els respectius 
expedients dels interessats sobre la concessió de les indemnitzacions previstes al 
Decret 288/2000, de 31 d’agost, s’han formulat diversos requeriments a aquestes 
persones amb la finalitat de corregir defectes o mancances en la documentació 
aportada.

Intentada la notificació d’aquests requeriments, d’acord amb el que disposa 
l’article 59.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu comú, no s’ha pogut 
practicar en el domicili indicat pels interessats les dades dels quals figuren a 
l’annex d’aquest Edicte.

En conseqüència, d’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 
30/1992, 26 de novembre, es comunica a les persones interessades, o en defecte 
d’aquestes als seus hereus, que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut 
íntegre dels requeriments esmentats poden comparèixer a les dependències del Pro-
grama d’Atenció als Expresos del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació, Av. Diagonal, 409, setena planta, 08008 Barcelona, dins del termini 
de deu dies des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Cas de no comparèixer es considerarà que han desistit de la seva petició en els 
termes previstos a l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Barcelona, 12 de desembre de 2007

JOSEp vENDRELL gaRDEñES

President de la Mesa de Valoració

aNNEx

Cognoms i noms, números de DNI i números d’expedients de sol·licitants il-
localitzables en els requeriments realitzats segons el Decret 288/2000 als quals no 
s’ha pogut practicar la notificació del requeriment.

Bellmunt Mañes, Jaime
DNI: 78049608M
Exp.: 38011

Cardador Lopez, Isabel
DNI: 29949920X
Exp.: 38145

Cardador Lopez, Isabel
DNI: 29949920X
Exp.: 38144

Fargas Pla, Anita
DNI:
Exp.: 37764

Fargas Pla, Josep
DNI: 60000022Z
Exp.: 37763
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Fontanillas Bort, Domingo
DNI: 37135255f
Exp.: 08444

(08.016.256)
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EDICTE
de 13 de desembre de 2007, de notificació de requeriments per poder continuar la 
tramitació de procediments iniciats per sol·licitud d’indemnitzacions a l’empara 
del Decret 288/2000, de 31 d’agost.

Com a conseqüència de la comprovació de les dades que figuren als expedients 
de les persones que es citen a l’annex, les quals van presentar una sol·licitud d’in-
demnització a l’empara del Decret 288/2000, de 31 d’agost, i atès que -segons la 
documentació que és a l’expedient- el servei postal universal ha retornat les notifi-
cacions enviades per causa de la defunció del sol·licitant, sense que s’hagi produït 
la identificació de cap persona interessada, de conformitat amb l’article 31.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, es comunica a les possibles persones inte-
ressades que, cas d’acreditar la seva condició d’hereves, poden succeir al causant 
en el procediment administratiu.

En conseqüència, d’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 
30/1992, 26 de novembre, es comunica a aquestes persones interessades o hereves, 
que, per tal que puguin succeir al causant han d’acreditar la seva condició, amb 
aportació de testament o declaració d’hereus ab intestat i acceptació d’herència, o 
qualsevol altra documentació que estimin adient, a les dependències del Progra-
ma d’Atenció als Expresos del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació, Av. Diagonal, 409, setena planta, 08008 Barcelona, dins del termini 
de deu dies des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Cas de no aportar la documentació en termini es considerarà que s’ha produït la 
finalització dels procediments corresponents, de conformitat amb l’article 87.2 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per impossibilitat material de continuar-los per 
les causes sobrevingudes de la defunció dels causants i de la manca de drethavents 
que n’hagin instat la continuació.

Barcelona, 13 de desembre de 2007

JOSEp vENDRELL gaRDEñES

President de la Mesa de Valoració

aNNEx

Cognoms i noms, números de DNI i números d’expedients relatius a les persones 
interessades.

Castany Borruel, Pedro
DNI: 37497137f
Exp.: 23508

Riera Llensa, Antonio
DNI: 40398894S
Exp.: 01343

(08.016.253)
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EDICTE
de 17 de desembre de 2007, de notificació de resolucions de concessió d’indemnit-
zacions sol·licitades a l’empara del Decret 288/2000, de 31 d’agost.

Intentada la notificació de resolucions de concessió d’indemnitzacions sol·licitades 
a l’empara del Decret 288/2000, de 31 d’agost, de conformitat amb el que disposa 
l’article 59.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu comú, aquesta no s’ha pogut 
practicar en el domicili indicat per les persones interessades, les dades de les quals 
figuren en l’annex d’aquest Edicte.

En conseqüència, d’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 
30/1992, 26 de novembre, es comunica a les persones interessades, o a aquelles 
que acreditin ser-ne els hereus, per tal que puguin tenir coneixement del contingut 
íntegre de les resolucions esmentades, que poden comparèixer a les dependències 
del Programa d’Atenció als Expresos del Departament d’Interior, Relacions Institu-
cionals i Participació, Av. Diagonal, 409, setena planta, 08008 Barcelona, dins del 
termini de deu dies des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC.

Barcelona, 17 de desembre de 2007

JOSEp vENDRELL gaRDEñES

Secretari de Relacions Institucionals i Participació

aNNEx

Cognoms i noms, números de DNI i números d’expedients relatius a les persones 
interessades.

Alonso Garcia, Marina
DNI: 18785280f
Exp.: 26251

Buch Sala, Maria
DNI: 40496601H
Exp.: 26545

Calonge Ledesma, Jaime
DNI: 39072120L
Exp.: 18958

Cortina Roca, Rosa
DNI: 40765408R
Exp.: 36908

Fernandez Barrios, Carmen Maria
DNI: 37306006Y
Exp.: 33350

Flix Castello, Ignacio
DNI: 38936068N
Exp.: 24498

Fustagueras Junyent, Victoria
DNI: 39076760J
Exp.: 06332

Gaset Fenosa, Balbina
DNI: 6700733M
Exp.: 35435
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Lopez Chacon, Luisa
DNI: 23617556Y
Exp.: 24089

Lorenzo Tonda, Maria Jesus
DNI: 36704487Y
Exp.: 36254

Marieges Pujadas, Pedro
DNI: 37900906B
Exp.: 25718

Martinez Cerbello, Rosa
DNI: 36643683Z
Exp.: 10074

Martinez Gimenez, Montserrat
DNI: 36323688H
Exp.: 27639

Montmany Valls, Josep
DNI: 36747370V
Exp.: 37664

Moreno Arevalo, Rosa
DNI: 37980155W
Exp.: 37745

Peñalver Alcaraz, Dolores
DNI: 38224543S
Exp.: 25901

Puigcerber Diago, Jose
DNI: 37180095C
Exp.: 37110

Ramos Diana, Bernardo
DNI: 36672011Y
Exp.: 32764

Rodrigo Vall, Montserrat
DNI: 36777893L
Exp.: 23797

Roige Torres, Antonia
DNI: 37951553N
Exp.: 18741

Rubau Parera, Margarita
DNI: 40108696P
Exp.: 17249

Sanchez Menendez, Maria Jesus
DNI: 36455227C
Exp.: 27916

Santamaria Coma, Montserrat
DNI: 40709267A
Exp.: 37730

Serra Jove, Antonio
DNI: 38939924G
Exp.: 29663
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Serra Quintana, Manuel
DNI: 39215114E
Exp.: 07244

Turon Domenech, Eduardo
DNI: 40015141V
Exp.: 18488

Vall Boqueras, Francisco
DNI: 39742654B
Exp.: 10311

(08.016.254)
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EDICTE
de 23 de desembre de 2007 de notificació de resolucions de desestimació de sol-
licituds d’indemnitzacions sol·licitades a l’empara del Decret 288/2000, de 31 
d’agost.

Intentada la notificació de resolucions de desestimació d’indemnitzacions sol-
licitades a l’empara del Decret 288/2000, de 31 d’agost, de conformitat amb el que 
disposa l’article 59.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquesta no s’ha 
pogut practicar en el domicili indicat per les persones interessades, les dades de 
les quals figuren en l’annex d’aquest Edicte.

En conseqüència, d’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 
30/1992, 26 de novembre, es comunica a les persones interessades, o a aquells que 
acreditin ser-ne els seus hereus, per tal que puguin tenir coneixement del contingut 
íntegre de les resolucions esmentades, que poden comparèixer a les dependències 
del Programa d’Atenció als Expresos del Departament d’Interior, Relacions Institu-
cionals i Participació, Avinguda Diagonal, 409, 08008 Barcelona, dins del termini 
de deu dies des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 de desembre de 2007

JOSEp vENDRELL I gaRDEñES

Secretari de Relacions Institucionals i Participació

aNNEx

Cognoms i noms, números de DNI i números d’expedients relatius a les persones 
interessades.

Banet Sabat, Isidre
DNI: 36600610C
Exp.: 37083

Barriendos Vilalta, Amado
DNI: 38004079Y
Exp.: 05774

Berni Diaz, Francisco
DNI: 19713167M
Exp.: 36918

Casanova Roca, Jose
DNI: 40034278H
Exp.: 07081

Cucharrera Roma, Marcos
DNI: 36648186D
Exp.: 22050

Darder Mascaros, Ana
DNI: 40468857N
Exp.: 33393

Duran Boyero, Isabel
DNI: 36430415W
Exp.: 29600
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Escalonilla Peña, Francisca
DNI: 451669H
Exp.: 29922

Garcia Marques, Aurora
DNI: 37851067J
Exp.: 04429

Gibert Ramentol, Dolores
DNI: 38656649C
Exp.: 18046

Girbau Turell, Carmen
DNI: 36313003R
Exp.: 22825

Giro Fabrega, Pedro
DNI: 40390309D
Exp.: 37690

Gomez Garcia, Concepcion
DNI: 16732764B
Exp.: 37661

Gomez Saureu, Enrique
DNI: 40613166L
Exp.: 35745

Gutsens Jufresa, Isidro
DNI: 39085979D
Exp.: 32902

Hernandez Fernandez, Leandro
DNI: 24037321K
Exp.: 35470

Martinez Castillo, Juana Maria
DNI: 37536489Y
Exp.: 37527

Martinez Salvador, Juan
DNI: 39088947X
Exp.: 27470

Mas Barons, Joan
DNI: 39354892Y
Exp.: 37292

Medina Girbal, Ida
DNI: 15012979M
Exp.: 12542

Nadal Herrero, Pilar
DNI: 37903765H
Exp.: 35039

Pares Sellent, Maria Asuncion
DNI: 36276179G
Exp.: 19623

Pascual Subils, Maria Teresa
DNI: 37659678f
Exp.: 36943
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Peracamps Farres, Rosa
DNI: 36839325H
Exp.: 17861

Poblet Daroca, Mercedes
DNI: 39558658S
Exp.: 12584

Quinquer Guixer, Teresa Maria Antonia
DNI: 39248828H
Exp.: 02219

Ribas Vilardaga, Josep
DNI: 41055286X
Exp.: 37799

Ribera Farran, Fernando
DNI: 40724008R
Exp.: 29110

Sanchez De La Nieta Hernandez, Constancia
DNI: 5551515Q
Exp.: 16930

Sanjuan Fernandez, Francisco Fernando
DNI: 46330327R
Exp.: 10980

Ten Figueras, Ines
DNI: 36764638N
Exp.: 36973

Torra Fabregat, Jaime
DNI: 40681017C
Exp.: 38083

Tubert Dausa, Joan
DNI: 40465783C
Exp.: 29897

Viura Lloria, Merce
DNI: 37432631Q
Exp.: 37250

Zafrilla Castelblanque, Aniceto
DNI: 4824518S
Exp.: 25152

(08.016.255)
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EDICTE
de 14 de gener de 2008, de notificació de la resolució de l’expedient sancionador 
núm. DSE-58/07.

S’ha dictat resolució final en l’expedient sancionador DSE-58/07, tramitat a la Direcció 
General del Joc i d’Espectacles, que es detalla en extracte a l’annex d’aquest Edicte, per 
incompliment de la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les 
activitats recreatives i els establiments públics.

En conseqüència, i d’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, es notifica a la persona interessada, la resolució 
que consta a l’annex i se li comunica que, per tal de poder tenir coneixement del 
contingut íntegre de la resolució esmentada, pot comparèixer a les dependències de 
la Direcció General del Joc i d’Espectacles (carrer Diputació, 355, de Barcelona), 
en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte 
al DOGC.

Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, dins el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà del dia de la publicació d’aquest Edicte, sens perjudici que s’hi pugui 
interposar qualsevol altre recurs dels que preveu la legislació vigent.

També es notifica a la persona interessada que la sanció imposada es podrà fer 
efectiva a les dependències de la Direcció General del Joc i d’Espectacles, per qual-
sevol dels mitjans de pagament que estableix l’article 34 i següents, del Reial decret 
939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació, fins 
al dia 20 del mes posterior, si la resolució es publica entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
i fins al dia 5 del segon mes posterior, si la resolució es publica entre els dies 16 i 
l’últim de cada mes, amb l’advertiment que una vegada transcorregut aquest termini 
continuarà la tramitació per procedir a la seva exacció per la via executiva.

Barcelona, 14 de gener de 2008

MERCè CLaRaMUNT BIELSa

Directora general del Joc
i d’Espectacles

aNNEx

Núm. d’expedient sancionador: DSE-58/07.
Procediment: ordinari
Expedientada: Coctelera Prat, SL.
Acte administratiu que es notifica: resolució final.
Data de la resolució: 11 de desembre de 2007.

(08.016.051)
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SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

ANUNCI
pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte de consultoria i assistència.

Es fa públic per a coneixement general, i de conformitat amb el que estableix 
l’article 93.2 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 s’ha adju-
dicat el contracte següent:

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme que tramita l’expedient: Servei Català de Trànsit, c/ Diputació, 

355, 08009 Barcelona.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Administració i Finances.
c) Número d’expedient: 16/2008.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Consultoria i assistència.
b) Descripció: Assessorament en els estudis i treballs a la xarxa viària local i la 

redacció del pla local de seguretat viària de diverses localitats de Catalunya
c) Data de publicació de la licitació: 28 de novembre de 2007 en el DOGC

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: Concurs obert amb trami-
tació anticipada.

—4 Pressupost
El pressupost màxim de licitació és de 300.000,00 euros, IVA inclòs, condicionat 

a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2008.

—5 Adjudicació
a) Data: 21 de desembre de 2007.
b) Contractista: Ingeniería de Tráfico, SL
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import d’adjudicació: 67,20 euros, IVA inclòs per l’hora de tècnic superior.

Barcelona, 8 de gener de 2008

JOSEp péREz MOya

Director

(08.008.148)
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SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

ANUNCI
pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte de serveis (expedient 
33/2008).

Es fa públic per a coneixement general, i de conformitat amb el que estableix 
l’article 93.2 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 s’ha adju-
dicat el contracte següent:

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme que tramita l’expedient: Servei Català de Trànsit, c/ Diputació, 

353-355, 08009 Barcelona.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Administració i Finances.
c) Número d’expedient: 33/2008.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripció: Inserció en premsa escrita, radios i Internet de la campanya del 

permís per punts per a recordar a la ciutadania aquesta mesura.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: negociat sense publicitat 
amb tramitació anticipada.

—4 Pressupost
El pressupost màxim de licitació és de 550.000,00 euros, IVA inclòs, condicionada 

a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2008.

—5 Adjudicació
a) Data: 27 de desembre de 2007.
b) Contractista: CARAT ESPAÑA , SAU.
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import d’adjudicació: 549.873,91 euros, IVA inclòs, condicionat a l’aprovació 

dels pressupostos de la Generalitat per al 2008.

Barcelona, 9 de gener de 2008

JOSEp péREz MOya

Director

(08.009.013)
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SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

ANUNCI
pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte de serveis informàtics homo-
logats (expedient 21/2008).

Es fa públic per a coneixement general, i de conformitat amb el que estableix 
l’article 93.2 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 s’ha adju-
dicat el contracte següent:

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme que tramita l’expedient: Servei Català de Trànsit, Diputació, 353-

355, 08009 Barcelona.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Administració i Finances.
c) Número d’expedient: 21/2008.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: serveis informàtics homologats.
b) Descripció: Manteniment i evolució de diferent programari de gestió del 

Servei Català de Trànsit.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: negociat amb tramitació 
anticipada.

—4 Pressupost
El pressupost màxim de licitació és de 700.0000,00 euros, IVA inclòs, condici-

onada a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2008.

—5 Adjudicació
a) Data: 28 de desembre de 2007.
b) Contractista: UTE T-SYSTEMS 1.
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d’adjudicació: 653.138,00 euros, IVA inclòs, condicionada a l’aprovació 

dels pressupostos de la Generalitat per al 2008.

Barcelona, 15 de gener de 2008

JOSEp péREz MOya

Director

(08.015.123)
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SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

ANUNCI
pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte de serveis informàtics homo-
logats (expedient 22/2008).

Es fa públic per a coneixement general, i de conformitat amb el que estableix 
l’article 93.2 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 s’ha adju-
dicat el contracte següent:

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme que tramita l’expedient: Servei Català de Trànsit, Diputació, 353-

355, 08009 Barcelona.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Administració i Finances.
c) Número d’expedient: 22/2008.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: serveis informàtics homologats.
b) Descripció: Serveis de gestió i manteniment de l’entorn distribuït i xarxes del 

Servei Català de Trànsit, mitjançant l’Acord marc de serveis homologats

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: negociat amb tramitació 
anticipada.

—4 Pressupost
El pressupost màxim de licitació és de 640.0000,00 euros, IVA inclòs, condici-

onada a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2008.

—5 Adjudicació
a) Data: 28 de desembre de 2007.
b) Contractista: UTE T-SYSTEMS 2
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d’adjudicació: 621.468,14 euros, IVA inclòs, condicionada a l’aprovació 

dels pressupostos de la Generalitat per al 2008.

Barcelona, 15 de gener de 2008

JOSEp péREz MOya

Director

(08.015.125)

*
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE
de 17 de gener de 2008, pel qual es dóna publicitat a la resolució que assenyala dies 
per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació 
per l’execució del Projecte MG-03128C1, del terme municipal de les Preses.

Atès que s’ha publicat la relació dels béns i els drets afectats per l’execució del 
Projecte MG-03128C1,” Millora local. Millora de nus. Obres complementàries als 
carrils centrals de gir. Carretera C-152, PK 45,200 al PK 45,340. Tram: Les Preses”, 
del terme municipal de les Preses, al DOGC núm 5023, de 5.12.2007, i al diari Diari 
de Girona de 10.12.2007, d’acord amb el que estableix l’article 56 del Reglament 
de 26 d’abril de 1957 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, i 
declarada la urgència en l’ocupació per l’Acord del Govern de la Generalitat de 9 de 
gener de 2008, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha resolt, 
d’acord amb el que preveu l’article 52.2 de la Llei esmentada, assenyalar el dia 12 
de febrer de 2008 a les Preses, per redactar les actes prèvies a l’ocupació dels béns 
i els drets que s’expropien.

Aquest assenyalament s’ha de notificar individualment als interessats convocats, 
que són els que consten a la relació exposada al tauler d’anuncis de l’alcaldia cor-
responent i d’aquest Departament (av. Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 
Barcelona).

Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o 
representats per una persona degudament autoritzada, aportant els documents 
acreditatius de la seva titularitat i l’últim rebut de la contribució que correspon al 
bé afectat, i poden fer-se acompanyar, a compte seu, de perits i notari.

El lloc de reunió són les dependències de l’Ajuntament de les Preses. Tot seguit 
els assistents es traslladaran, si escau, als terrenys afectats, per tal de redactar les 
actes.

Barcelona, 17 de gener de 2008

aLfRED RULLÓ I gÓMEz

Cap del Servei d’Expropiacions

(08.017.046)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.20086822

Concursos i anuncis

ANUNCI
d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització per a la modificació de l’iti-
nerari del servei públic regular de transport de viatgers per carretera Vilafranca 
del Penedès - Tarragona, amb filloles (V-2962).

L’empresa Autocars del Penedès, SA ha presentat una sol·licitud de prolongació de 
l’itinerari concessional fins al municipi de Bonastre i establiment de dues noves pa-
rades fixes en el servei Vilafranca del Penedès - Tarragona amb filloles (V-2962).

S’obre el període d’informació pública per tal que, en el termini de 30 dies hàbils 
des del següent al de la publicació d’aquest Anunci en el DOGC, les entitats i els 
particulars interessats, previ examen de l’anomenada sol·licitud a les dependències 
del Servei Territorial de Ports i Transports de Tarragona (c. Anselm Clavé, 1), i en 
hores hàbils d’oficina, puguin presentar per escrit les observacions que considerin 
pertinents.

Tarragona, 3 de desembre de 2007

DaNIEL fERNáNDEz RUIz-CapILLaS

Cap del Servei de Ports i Transports en funcions

(07.337.017)
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INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes d’obra mitjançant concurs 
per procediment obert.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Català del Sòl, empresa pública de la Generalitat de 

Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció Econòmica i Financera, Unitat 

de Contractació.

—2 Objecte del contracte: l’execució dels contractes que s’especifiquen a l’annex, 
que pertanyen als expedients que s’hi esmenten.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs sense variants.

—4 Pressupost base de licitació: el que s’especifica a l’annex per a cadascun dels 
expedients que s’hi esmenten.

—5 Garantia provisional: la que s’especifica a l’annex per a cadascun dels ex-
pedients que s’hi esmenten.

—6 Obtenció de documentació i informació
El plec de clàusules administratives particulars i la documentació complementària 

estaran exposats durant el termini de presentació d’ofertes a les oficines de:
a) Entitat: Institut Català del Sòl, Unitat de Contractació.
b) Domicili: c. Còrsega, 289, entresòl A.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08008.
d) Telèfon: 93.228.60.00.
e) Telefax: 93.228.61.15.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a la data límit de pre-

sentació d’ofertes.
Si escau, també estaran exposats als serveis territorials que s’especifiquen a 

l’annex.

—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació: la que s’especifica a l’annex per a cadascun dels expedients que 

s’hi esmenten.
b) Altres requisits: els documents 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 admi-
nistracions públiques. Els documents necessaris per acreditar la solvència tècnica 
o professional són els que regulen els articles 19.a) i b) del Reial decret legislatiu 
esmentat.

—8 Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 12 hores del dia 10 de març de 2008.
b) Documentació que cal presentar: la que requereix el plec de clàusules admi-

nistratives particulars.
c) Lloc de presentació: Unitat de Contractació de l’Institut Català del Sòl, c. 

Còrsega, 289, entresòl A, 08008 Barcelona, telefax 93.228.61.15.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres 

mesos, comptats des de la data d’obertura de les proposicions.
e) Admissió de variants: no s’admeten variants o alternatives dels licitadors 

respecte de les condicions o dels termes d’execució de l’objecte del contracte.
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f) Nombre previst d’empreses a les quals es pretén convidar a presentar ofertes: 
-.

—9 Obertura de les ofertes
a) Entitat: Institut Català del Sòl.
b) Domicili: c. Còrsega, 289, entresòl A.
c) Localitat: Barcelona 08008.
d) Data: el dia 31 de març de 2008.
e) Hora: a les 12 hores.

—10 Altres informacions
Les proposicions s’han d’acompanyar amb el document “Presentació de plica” 

per duplicat, que s’adjunta com annex del plec de clàusules administratives.
Les proposicions també es poden trametre per correu dins el termini d’admissió. 

En aquest cas, cal justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus 
i, d’acord amb el que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant un telefax o un 
telegrama abans de les 14 hores del mateix dia. També es pot anunciar per correu 
electrònic a l’adreça incasol.con@gencat.cat.

—11 Despeses d’anuncis
Les despeses de publicitat d’aquest Anunci són a càrrec de l’adjudicatari.

—12 Data de tramesa de l’Anunci al DOUE: 17 de gener de 2008.

—13 Per obtenir més informació sobre les condicions d’execució del concurs es 
pot consultar la pàgina web de l’Institut Català del Sòl (www.incasol.cat).

Barcelona, 17 de gener de 2008

EMILI MaS MaRgaRIT

Gerent

aNNEx

Exp.: 2230041.
Codi SEDA: 014109 0001.
Objecte: Construcció de 76 habitatges, 7 locals i 84 places d’aparcament entre el 
carrer del Mar, carrer Llull i la Rambla Central a la illa O del barri de la Mina.
Lloc d’execució: Sant Adrià del Besòs (Barcelonès).
Termini d’execució: 25 mesos.
Pressupost: 9.703.789,18 euros, amb el 16% d’IVA inclòs.
Garantia provisional: 194.075,78 euros.
Classificació exigida: C, 2, 4 i 6, e).

Exp.: 2230011.
Codi SEDA: 014110 0001.
Objecte: Construcció de 61 habitatges , 6 locals comercials i 82 places d’aparcament 
entre el carrer de Mart, el de Ponent i la Rambla de la Mina a la illa B del barri de 
la Mina.
Lloc d’execució: Sant Adrià del Besòs (Barcelonès).
Termini d’execució: 25 mesos.
Pressupost: 8.720.838,07 euros, amb el 16% d’IVA inclòs.
Garantia provisional: 174.416,76 euros.
Classificació exigida: C, 2, 4 i 6, e).

Exp.: 2230021.
Codi SEDA: 016208 0001.
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Objecte: Construcció de 52 habitatges de protecció oficial i 10 habitatges de renda 
lliure, 9 locals comercials i 60 places d’aparcament situats a l’illa G (R5b) del barri 
de la Mina.
Lloc d’execució: Sant Adrià del Besòs (Barcelonès).
Termini d’execució: 25 mesos.
Pressupost: 7.755.871,78 euros, amb el 16% d’IVA inclòs.
Garantia provisional: 155.117,44 euros.
Classificació exigida: C, 2, 4 i 6, e).

(08.021.133)
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INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes d’obra mitjançant concurs 
per procediment obert.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Català del Sòl, empresa pública de la Generalitat de 

Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció Econòmica i Financera, Unitat 

de Contractació.

—2 Objecte del contracte: l’execució dels contractes que s’especifiquen a l’annex, 
que pertanyen als expedients que s’hi esmenten.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs sense variants.

—4 Pressupost base de licitació: el que s’especifica a l’annex per a cadascun dels 
expedients que s’hi esmenten.

—5 Garantia provisional: la que s’especifica a l’annex per a cadascun dels ex-
pedients que s’hi esmenten.

—6 Obtenció de documentació i informació
El plec de clàusules administratives particulars i la documentació complementària 

estaran exposats durant el termini de presentació d’ofertes a les oficines de:
a) Entitat: Institut Català del Sòl, Unitat de Contractació.
b) Domicili: c. Còrsega, 289, entresòl A.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08008.
d) Telèfon: 93.228.60.00.
e) Telefax: 93.228.61.15.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a la data límit de pre-

sentació d’ofertes.
Si escau, també estaran exposats als serveis territorials que s’especifiquen a 

l’annex.

—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació: la que s’especifica a l’annex per a cadascun dels expedients que 

s’hi esmenten.
b) Altres requisits: els documents 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 admi-
nistracions públiques. Els documents necessaris per acreditar la solvència tècnica 
o professional són els que regulen els articles 19.a) i b) del Reial decret legislatiu 
esmentat.

—8 Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 12 hores del dia 10 de març de 2008.
b) Documentació que cal presentar: la que requereix el plec de clàusules admi-

nistratives particulars.
c) Lloc de presentació: Unitat de Contractació de l’Institut Català del Sòl, c. 

Còrsega, 289, entresòl A, 08008 Barcelona, telefax 93.228.61.15.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres 

mesos, comptats des de la data d’obertura de les proposicions.
e) Admissió de variants: no s’admeten variants o alternatives dels licitadors 

respecte de les condicions o dels termes d’execució de l’objecte del contracte.
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f) Nombre previst d’empreses a les quals es pretén convidar a presentar ofertes: 
-.

—9 Obertura de les ofertes
a) Entitat: Institut Català del Sòl.
b) Domicili: c. Còrsega, 289, entresòl A.
c) Localitat: Barcelona 08008.
d) Data: el dia 2 d’abril de 2008.
e) Hora: a les 12 hores.

—10 Altres informacions
Les proposicions s’han d’acompanyar amb el document “Presentació de plica” 

per duplicat, que s’adjunta com annex del plec de clàusules administratives.
Les proposicions també es poden trametre per correu dins el termini d’admissió. 

En aquest cas, cal justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus 
i, d’acord amb el que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant un telefax o un 
telegrama abans de les 14 hores del mateix dia. També es pot anunciar per correu 
electrònic a l’adreça incasol.con@gencat.cat.

—11 Despeses d’anuncis
Les despeses de publicitat d’aquest Anunci són a càrrec de l’adjudicatari.

—12 Data de tramesa de l’Anunci al DOUE: 17 de gener de 2008.

—13 Per obtenir més informació sobre les condicions d’execució del concurs es 
pot consultar la pàgina web de l’Institut Català del Sòl (www.incasol.cat).

Barcelona, 17 de gener de 2008

EMILI MaS MaRgaRIT

Gerent

aNNEx

Exp.: 2332011.
Codi SEDA: 016175 0002.
Objecte: Construcció de 83 habitatges dotacionals per a joves, 1 local i 87 places 
d’aparcament a la plaça Catalunya.
Lloc d’execució: Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental).
Termini d’execució: 25 mesos.
Pressupost: 6.537.807,88 euros, amb el 7% d’IVA inclòs.
Garantia provisional: 130.756,16 euros.
Classificació exigida: C, 2, 4 i 6, e).

Exp.: 2230031.
Codi SEDA: 016209 0001.
Objecte: Construcció de 77 habitatges, 5 locals i 81 places d’aparcament a la illa L 
(R9) del barri de la Mina.
Lloc d’execució: Sant Adrià del Besòs (Barcelonès).
Termini d’execució: 25 mesos.
Pressupost: 9.509.042,00 euros, amb el 16% d’IVA inclòs.
Garantia provisional: 190.180,84 euros.
Classificació exigida: C, 2, 4 i 6, e).
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Exp.: 2257011.
Codi SEDA: 015785 0003.
Objecte: Construcció de 60 habitatges, 1 local comercial i 140 places d’aparcament 
entre el c. església i el carrer I al Pla de les Hortes.
Lloc d’execució: la Roca del Vallès (Vallès Oriental).
Termini d’execució: 25 mesos.
Pressupost: 9.515.207,69 euros, amb el 7% d’IVA inclòs.
Garantia provisional: 190.304,15 euros.
Classificació exigida: C, 2, 4 i 6, e).

(08.021.135)
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PORTS DE LA GENERALITAT

ANUNCI
d’informació pública sobre una concessió administrativa al port de Palamós.

D’acord amb el que disposa l’article 72 de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports 
de Catalunya, es fa avinent al públic que l’Ajuntament de Palamós sol·licita con-
cessió administrativa per a la construcció d’un col·lector i sobreeixidor al Passeig 
del Mar

En el termini de vint dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest 
anunci al DOGC, es podrà examinar el projecte presentat a les oficines de Ports 
de la Generalitat, Zona Portuària Nord, Passeig General Mendoza, 7 pral. 17002 
Girona i a l’Ajuntament de Palamós, els dies hàbils i en hores d’oficina.

Durant aquest termini s’admetran les al·legacions que es presentin, per escrit i 
per duplicat, en les dependències abans esmentades.

Girona, 17 de desembre de 2007

aNTONI CONEJERO LOBOS

Responsable territorial de la Zona Portuària Nord

PG-204625 (08.021.016)

*
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DEPARTAMENT
DE SALUT

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

EDICTE
de 10 de gener de 2008, de notificació de la Resolució de 29 de novembre de 2007, 
relativa a la incoació d’un expedient disciplinari a la senyora M. José Salas Me-
dina.

Atès que, mitjançant el servei de correus, s’ha intentat notificar en dues ocasions 
a la senyora M. José Salas Medina la resolució de data 29 de novembre de 2007, 
d’incoació d’expedient disciplinari, i atès que l’administració de correus ha retornat 
aquesta documentació, perquè la notificació no s’ha pogut portar a terme.

D’acord amb el disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es fa públic que la resolució esmentada és a dis-
posició de la interessada a la Gerència d’Àmbit Centre, c. Torrebonica, s/n, 08227 
Terrassa (ubicada a la planta baixa de l’edifici “Hospital de Terrassa”).

Així mateix, es cita a la interessada perquè el primer dijous, ultrapassades 48 
hores després de la publicació d’aquest Edicte al DOGC, comparegui a les 11.30 
hores, a l’adreça esmentada a fi de prende-li declaració en relació amb l’expedient 
disciplinari que es notifica per aquest Edicte.

Terrassa, 10 de gener de 2008

M. DOLORS qUER I MaNENT

Instructora

(08.017.036)
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BANC DE SANG I TEIXITS

ANUNCI
per a la licitació d’un contracte de subministraments.

Òrgan de contractació: Banc de Sang i Teixits

Expedient i objecte del contracte:
08CPB007-00 - Subministrament de xancletes de regal per a donants del Banc 

de Sang i Teixits.

Termini d’execució del contracte: des de l’adjudicació fins al 31 de desembre de 
2008.

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: ordinària, obert, concurs públic.

Pressupost base de licitació: 110.000,00 euros (IVA inclòs).

Garantia provisional: no en requereix.

Lloc on es poden demanar els plecs de condicions i la documentació complementària: 
Logaritme, Serveis Logístics, AIE, (www.logaritme.net) Àrea de Contractacions, 
carrer Almogàvers, núm. 132-134, 08018-Barcelona, Telf. 93 507 28 05, horari 
d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 8,30 a 13,30 hores, per un import de 
10 euros el plec.

Data límit per a demanar la documentació: el dia 14 de febrer de 2008.

Requisits específics del contractista: els que s’estableixen en el plec de clàusules 
administratives particulars.

Data límit de recepció de proposicions: el dia 15 de febrer de 2008.

Documentació a presentar: la indicada en els plecs de clàusules administratives 
particulars.

Lloc de presentació: l’assenyalat per a la sol·licitud de plecs.

Termini durant el qual els licitadors estan obligats a mantenir la seva oferta: 90 
dies després de l’acte públic.

Obertura de les proposicions: en acte públic que tindrà lloc a la sala de reunions 
del Banc de Sang i Teixits, passeig Vall d’Hebron, núm. 119-129, 08035-Barcelona, 
el dia 6 de març de 2008, a les 10:30 hores.

Despeses de l’anunci: aniran a càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 22 de gener de 2008

RaMON paU pLa I ILLa

Director gerent

PG-205214 (08.024.059)

*
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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL

ANUNCI
de concurs públic per a la contractació d’un servei.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secció de Contractació i Patrimoni.
c) Núm. d’expedient: G0935 08 T 30002.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: impressió i enquadernació de dos manuals amb títol: 

“Curs de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris” i “Curs bàsic de gestió 
agrària”, i de les dues guies de l’alumne.

b) Termini d’execució: quinze dies des de la data de signatura del contracte.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació: 53.768,00 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
a) Provisional: d’acord amb el que preveu l’article 35.1 del Reial decret legislatiu 

2/2000, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, no es requereix garantia provisional atenent l’import de licitació.

b) Definitiva: del 4% del preu d’adjudicació.

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Secció de 

Contractació i Patrimoni.
b) Domicili: Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona.
c) Telèfon: 93.304.67.00; fax: 93.304.67.06.

—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació empresarial: la que consta a l’apartat K del quadre de caracte-

rístiques del contracte.
b) Solvència econòmica, financera, tècnica i professional: s’ha d’acreditar d’acord 

amb el que especifica la clàusula 12.1.9 del plec de clàusules administratives par-
ticulars que regeix aquest contracte.

—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: fins a les 14 hores del quinzè dia comptat a partir 

de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC. Si el termini finalitza en 
dissabte o festiu, es considerarà prorrogat fins al dia hàbil següent.

b) Documentació que cal presentar: la que s’especifica a la clàusula 12 del plec 
de clàusules.

c) Lloc de presentació: les propostes es lliuraran en mà al Registre general del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Gran Via de les Corts 
Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona.

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. 
En aquest cas caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de cor-
reus, acreditar que la imposició s’ha efectuat abans de l’hora fixada com a límit en 
la presentació d’ofertes i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta 
mitjançant un fax o un telegrama durant el mateix dia.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 
tres mesos.

e) Admissió de variants: en aquest procediment d’adjudicació no s’admeten 
variants o alternatives dels licitadors en relació amb les condicions o els termes 
d’execució de l’objecte del contracte.
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—9 Obertura d’ofertes: a les 13 hores del tercer dia hàbil següent al d’acabament 
del termini d’admissió de proposicions, a la seu del Departament d’Agricultura, Ali-
mentació i Acció Rural a Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 
Barcelona). Si és dissabte, es considerarà prorrogat fins al dia hàbil següent.

—10 Altres informacions: el preu de les fotocòpies dels plecs és de 0,03 euros el 
full. El pagament només es podrà realitzar en metàl·lic.

—11 Despeses de l’Anunci: seran a càrrec de l’adjudicatari.

—12 Els plecs d’aquesta licitació i l’anunci d’adjudicació es poden consultar a 
l’adreça següent: http://www.gencat.net/darp/licitar.htm.

Barcelona, 14 de gener de 2008

aNTONI aRgILéS I pUJOL

Director de Serveis

(08.014.127)

*
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DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

ANUNCI
de licitació d’un contracte de serveis.

El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa convoca la licitació del 
contracte següent:

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, Passeig de 

Gràcia, 105, 08008 Barcelona; telèfon 93.484.95.19, fax 93.484.95.61.
b) Dependència que tramita l’expedient: Subdirecció General de Gestió Econò-

mica, Contractació i Règim Interior
c) Número d’expedient: 42/08.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Serveis de neteja i manteniment dels Punts d’Infor-

mació Turística (PIT) instal·lats arreu de Catalunya
b) Termini d’execució: del 15 de març al 31 de desembre de 2008

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació
Import total: 72.352 euros

—5 Garanties
Provisional: no es requereix
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació

—6 Obtenció de documentació
a) A l’adreça esmentada a l’apartat 1, planta baixa, Informació. També es pot 

obtenir consultant el web:
http://www.gencat.cat/diue/departament/licitacions_adjudicacions/index.html
b) Data límit d’obtenció de documentació: fins a la data límit de presentació 

d’ofertes.

—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no és necessària
b) Acreditació de la solvència tècnica, econòmica i financera: especificada a 

l’annex 2 del plec de clàusules administratives particulars.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: fins a les 13 hores del quinzè dia natural a comptar 

de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. Si és dissabte o festiu, es prorrogarà fins al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: la requerida al plec de clàusules administratives 
particulars.

c) Lloc de presentació: a l’adreça esmentada a l’apartat 1, planta baixa, Registre 
general.

No obstant això, les proposicions també es podran trametre per correu dins el 
termini d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa 
a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta 
mitjançant tèlex, fax o telegrama durant el mateix dia, i sempre abans de l’última 
hora i dia determinats com a període de licitació.

—9 Obertura de les ofertes
Es realitzarà a les 12 hores del quart dia hàbil següent al de l’acabament del ter-

mini d’admissió de proposicions, a la sala d’actes del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa (Pg. de Gràcia, 105).
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Si el dia d’obertura de proposicions coincideix amb dissabte o dia festiu, el termini 
es prorrogarà fins al dia hàbil següent.

—10 Les despeses de publicació de l’Anunci seran a càrrec de l’adjudicatari.

—11 Altres informacions
a) El preu de les fotocòpies dels plecs és de 0,05 euros per còpia i el pagament 

només es podrà realitzar en metàl·lic.
b) Els components de la Mesa de Contractació són els següents:
President:
Sr. Enric Gonzàlez i Milà, Cap de l’Àrea de Planificació Turística de la Direcció 

General de Turisme.
Vocals:
Sr. Càndido de la Torre Arranz, Responsable d’Ordenació i Recursos de la Di-

recció General de Turisme.
Un representant de la Intervenció Delegada
Un representant de l’Assessoria Jurídica
Secretària:
Sra. Marina Coma i Clarà, Subdirectora general de Gestió Econòmica, Contrac-

tació i Règim Interior.

Barcelona, 22 de gener de 2008

ENRIC aLOy I BOSCh

Secretari general

(08.023.037)

*
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DEPARTAMENT
D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

ANUNCI
de licitació d’un contracte de serveis (exp. 1/08).

—1.a) Organisme: Departament d’Acció Social i Ciutadania, plaça Pau Vila, 1, 
08039 Barcelona. Telèfon: 93.483.10.00. Fax: 93.483.15.09.

b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i Patrimoni.

—2.a) Objecte del contracte: serveis de manteniment de l’edifici del carrer Tarragona, 
141-147, de Barcelona, seu dels Serveis Territorials del Departament d’Acció Social 
i Ciutadania.

b) Termini d’execució: Des de la signatura del contracte fins el 31de desembre 
de 2008.

—3 Tipus de licitació: concurs públic per procediment obert.

—4 Pressupost base de licitació: 60.336,15 euros, referit a un període de 12 
mesos.

—5 Garantia provisional: 0,00 euros.

—6.a) Obtenció de documentació i informació: a l’adreça esmentada a l’apartat 1, 
planta 3a, Servei de Contractació i Patrimoni. La documentació també pot obtenir-se 
a la web: www.gencat.net/benestar/departament/licitacions/index.htm.

b) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a la data límit de pre-
sentació d’ofertes.

—7 Requisits específics del contractista: els licitadors hauran d’acreditar la sol-
vència econòmica, financera i tècnica pels mitjans establerts al plec de clàusules 
administratives particulars.

—8.a) Data límit de presentació d’ofertes: fins a les 14 hores del 15è dia natural 
comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci. En cas que l’últim dia 
sigui dissabte o festiu, es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent

b) Documentació a presentar: la requerida a la clàusula 13 del plec de clàusules 
administratives particulars.

c) Lloc de presentació: a l’adreça esmentada a l’apartat 1, planta 3a, Servei de 
Contractació i Patrimoni.

—9.a) Obertura de les proposicions: a l’adreça esmentada a l’apartat 1, planta 3a, 
sala de reunions i licitacions del Servei de Contractació i Patrimoni.

b) Data i hora: a les 10 hores del 18è dia natural comptat des de l’endemà de la 
publicació d’aquest Anunci. En cas que l’últim dia sigui dissabte o festiu, l’acte 
d’obertura es farà el primer dia hàbil següent.

—10 Despeses dels anuncis: van a càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 11 de gener de 2008

MaTILDE SaLa I MaNUEL

Directora de Serveis

(08.011.105)
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INSTITUT CATALÀ
D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS

RESOLUCIÓ
ASC/4061/2007, de 20 de desembre, per la qual es fan públiques diverses adjudica-
cions definitives de serveis, gestió de serveis públics, obres i subministraments.

L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials fa públiques les adjudicacions 
definitives de serveis, gestió de serveis públics, obres i subministraments següents, 
en compliment del que estableix l’article 93.2 del Text refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 
de juny.

Exp.: 345/07.
Pròrroga i modificació dels serveis per a l’ocupació de 33 places de residència 

per a gent gran al barri de Sant Andreu del Palomar a Barcelona, a Fundació Casa 
Asil Sant Andreu de Palomar, per un import de 595.251,36 euros.

Exp.: 348/07.
Pròrroga i modificació dels serveis per a l’ocupació de 50 places de residència 

per a gent gran a Arenys de Mar - Sud, a Sistemes Residencials, SA, per un import 
de 966.798,00 euros.

Exp.: 349/07.
Pròrroga i modificació dels serveis per a l’ocupació de 20 places de residència per 

a gent gran a Arenys de Mar - Nord, a Sistemes Residencials, SA, per un import 
de 390.888,00 euros.

Exp.: 355/07.
Pròrroga i modificació dels serveis per a l’ocupació de 10 places de residència 

per a gent gran a Sant Feliu de Guíxols, a Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per 
un import de 193.143,60 euros.

Exp.: 416/07.
Subministrament d’equipament de mobiliari per a la residència i centre de dia 

per a gent gran Ribera Baixa a El Prat de Llobregat, a Servicios Generales de De-
coración, per un import de 409.371,72 euros. (Concurs Públic)

Exp.: 417/07.
Subministrament d’equipament de llits per a la residència i centre de dia per a 

gent gran Ribera Baixa a El Prat de Llobregat, a Hill-Rom Iberia, SL, per un import 
de 127.687,95 euros. (Concurs Públic)

Exp.: 418/07.
Subministrament d’equipament clínic per a la residència i centre de dia per a 

gent gran Ribera Baixa a El Prat de Llobregat, a Karinter 94, SL, per un import de 
60.921,86 euros. (Concurs Públic)

Exp.: 422/07.
Subministrament d’equipament de llits per a diverses residències per a gent gran 

depenents de l’ICASS, a MTB Distribuciones Tecnologicas, SL, per un import de 
817.278,87 euros. (Concurs Públic)

Exp.: 423/07.
Obres d’ampliació i reforma de la residència i centre de dia per gent gran a El 

Pont de Suert, a UTE Construcciones Valmasedo, SL, i Rehabitec Lleida, SL, per 
un import de 2.541.206,49 euros. (Concurs Públic)

Exp.: 427/07.
Subministrament d’equipament de cadires de bany per a diverses residències de 

l’ICASS, a Medilab, SA, per un import de 222.003,60 euros. (Concurs Públic)
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Exp.: 428/07.
Subministrament i manteniment dels productes Geocode, el programari neces-

sari per enregistrar i tractar les dades personals del fitxer unificat de persones de 
l’ICASS, a Arvato Services Iberia, SA, per un import de 73.080,00 euros. (Proce-
diment Negociat)

Exp.: 429/07.
Subministrament d’equipament de maquinària de cuina per a diverses residències 

i centres de dia per a gent gran depenents de l’ICASS, a Electrolux Professional, 
SA, per un import de 213.548,53 euros. (Concurs Públic)

Exp.: 430/07.
Subministrament d’equipament de maquinària de bugaderia per a diverses resi-

dències per a gent gran depenents de l’ICASS, a Polimatic, SA, per un import de 
191.039,82 euros. (Concurs Públic)

Exp.: 431/07.
Subministrament d’equipament d’ajuts tècnics per a diverses residències i cen-

tres de dia per a gent gran depenents de l’ICASS, a Medilab, SA, per un import de 
303.191,32 euros. (Concurs Públic)

Exp.: 439/07
Subministrament d’equipament de llits i accessoris per a diverses residències 

per a persones amb discapacitat depenents de l’ICASS, a Karinter 94, SL, per un 
import de 197.992,12 euros. (Concurs Públic)

Exp.: 441/07.
Subministrament i instal·lació d’un sistema de climatització a les zones comunes 

i de treball de la residència i centre de dia per a gent gran al barri de Les Corts a 
Barcelona, a Icasa, per un import de 557.653,63 euros. (Concurs Públic)

Exp.: 443/07.
Subministrament d’equipament de butaques per a diverses residències i centres 

de dia per a gent gran depenents de l’ICASS, a Servicios Generales de Decoración, 
SL, per un import de 91.406,71 euros. (Concurs Públic)

Exp.: 446/07.
Subministrament i instal·lació d’un sistema de climatització a les zones comu-

nes i de treball de la residència per a gent gran al barri de Gràcia a Barcelona, a 
Gestión Integral de Instalaciones, SA, per un import de 490.745,45 euros. (Concurs 
Públic)

Exp.: 447/07.
Subministrament i instal·lació d’un sistema de climatització a les zones comunes 

i de treball de la residència per a gent gran al barri d’Horta a Barcelona, a Sociedad 
Anònima de Electrificaciones y Suministros, per un import de 326.604,89 euros. 
(Concurs Públic)

Exp.: 448/07.
Pròrroga dels serveis de gestió per a la valoració de dependències del programa 

d’ajuts a les persones amb dependències dins del marc d’actuacions del Programa 
Viure en Família, a Socio Geriatria, SL, per un import de 328.899,38 euros.

Exp.: 450/07.
Subministrament i instal·lació d’un sistema de climatització a les zones comunes 

i de treball de la residència per a gent gran al barri de La Verneda a Barcelona, a 
Bion Clima, SL, per un import de 538.419,64 euros. (Concurs Públic)

Exp.: 454/07.
Obres d’ampliació i reforma d’espais de la residència pera gent gran de Les Borges 

Blanques, a Retamal, Obras y Construcciones, SL, per un import de 595.000,00 
euros. (Concurs Públic)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.2008 6839

Concursos i anuncis

Exp.: 452/07.
Subministrament i instal·lació d’un sistema de climatització a les zones comunes 

i de treball de la residència per a gent gran Parc Serentill a Badalona, a Electroclima 
Gavà, SL, per un import de 219.424,89 euros. (Concurs Públic)

Exp.: 455/07.
Obres de reconversió funcional de la 2a. planta de la residència per a gent gran 

de Sant Llorenç Savall, a Serveis Obres i Manteniment, SL, per un import de 
1.485.876,78 euros. (Concurs Públic)

Exp.: 456/07.
Consultoria i assistència per l’elaboració de la planificació dels recursos d’atenció 

social a Catalunya pel període 2008-2011-2015, a Antares Consulting SA, per un 
import de 68.000,00 euros. (Procediment Negociat)

Exp.: 457/07.
Serveis de gestió per a la residència i centre de dia per a gent gran Ribera Baixa 

a El Prat de Llobregat, a Asociación de Servicios Aser, per un import de 183.937,26 
euros. (Concurs Públic)

Exp.: 458/07.
Subministrament i instal·lació d’un sistema de climatització a les zones comunes 

i de treball de la residència per a gent gran al barri de Vallbona a Barcelona, a Fred 
Cornellà, SL, per un import de 465.294,21 euros. (Concurs Públic)

Exp.: 459/07.
Obres d’adequació interior de la residència per a gent gran Font dels Capellans a 

Manresa, a Construcciones Caler, SA, per un import de 201.395,83 euros. (Concurs 
Públic)

Exp.: 460/07.
Obres de remodelació de la sala polivalent de la residència i centre de dia per a 

gent gran de l’Ametlla del Vallès, a Obres i Contractes Penta SA, per un import de 
114.400,00 euros. (Concurs Públic)

Exp.: 461/07.
Obres de reforma de la cuina de la residència per a gent gran al barri de La Trinitat 

Nova a Barcelona, a Obres i Contractes Penta, SA, per un import de 182.450,00 
euros. (Concurs Públic)

Exp.: 464/07.
Subministrament i instal·lació d’un sistema de climatització a les zones comunes 

i de treball de la residència i centre de dia per a disminuïts físics de Sant Salvador 
a Tarragona, a Fred Cornellà, SL, per un import de 424.983,89 euros. (Concurs 
Públic)

Exp.: 465/07.
Serveis de neteja, menjador, rentaplats, fer llits i bugaderia per a la residència 

per a gent gran de Sant Llorenç Savall, a Limpiezas Initial SA, per un import de 
464.209,62 euros. (Concurs Públic)

Exp.: 467/07.
Serveis de neteja, menjador, rentaplats, fer llits i bugaderia per a la residència per 

a gent gran Conca de Barberà a Montblanc, a Clece, SA, per un import de 305.837,86 
euros. (Concurs Públic)

Exp.: 468/07.
Serveis de neteja i bugaderia de la residència per a gent gran de Santa Coloma 

de Gramenet, a Ambimante, SA, per un import de 235.573,45 euros. (Concurs 
Públic)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.20086840

Concursos i anuncis

Exp.: 469/07.
Subministrament d’equipament de maquinària de cuina per a la residència i centre 

de dia per a gent gran Ribera Baixa a El Prat de Llobregat, a Frinovo, SL, per un 
import de 91.914,48 euros. (Procediment Negociat)

Exp.: 470/07.
Serveis de neteja i fer llits a la residència per a gent gran de Reus, a Ambimante, 

SA, per un import de 211.723,92 euros. (Concurs Públic)

Exp.: 474/07.
Serveis de neteja de la residència per a gent gran Puig d’en Roca a Girona, a 

Ambimante, SA, per un import de 410.931,89 euros. (Concurs Públic)

Exp.: 475/07.
Serveis de neteja, menjador, rentaplats, fer els llits i bugaderia, planxa i repàs de 

roba de la residència per a gent gran Jaume I a l’Espluga de Francolí, a Ambimante, 
SA, per un import de 398.124,00 euros. (Concurs Públic)

Exp.: 476/07.
Serveis de transport adaptat per a persones discapacitades i amb mobilitat 

reduïda, a Ambulancias Tomas, SL, per un import de 452.370,60 euros. (Concurs 
Públic)

Exp.: 477/07.
Serveis de neteja, bugaderia, repàs de roba i fer llits de la residència, centre de 

dia i casal per a gent gran del barri de Gràcia a Barcelona, a Limpiezas Initial, SA, 
per un import de 213.143,55 euros. (Concurs Públic)

Exp.: 479/07.
Serveis de vigilància per a la residència per a gent gran Puig d’en Roca a Girona, 

a Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA, per un import de 83.764,00 euros. (Concurs 
Públic)

Exp.: 489/07.
Subministrament i instal·lació d’un sistema de climatització a les zones comunes 

i de treball de la residència per a gent gran Jaume Batlle al barri del Poble Nou 
a Barcelona, a Fred Cornellà, SL, per un import de 182.102,81 euros. (Concurs 
Públic)

Exp.: 491/07.
Subministrament i instal·lació d’un sistema de climatització a les zones comunes 

i de treball de la residència i centre de dia per a gent gran Els Arcs a Figueres, a 
Sociedad Anónima de Electrificaciones y Suministros, per un import de 172.419,08 
euros. (Concurs Públic)

Exp.: 493/07.
Serveis de manteniment continuat i actuacions de desenvolupament evolutiu 

dels sistemes d’informació EPI, VID, GPC,VAA, SAD, CET, SQC, GDI, UDC i 
NUC de l’ICASS, a Itscat UTE, per un import de 897.757,29 euros. (Procediment 
Negociat)

Exp.: 495/07.
Serveis de manteniment continuat i actuacions de desenvolupament evolutiu 

dels sistemes d’informació ARP, WRE i SVF de l’ICASS, a Atos Origin Sae, per 
un import de 630.652,26 euros. (Procediment Negociat)

Exp.: 497/07.
Serveis de cuina de la residència per a gent gran Natzaret a Móra d’Ebre, a Adara 

Seniors Service, SL, per un import de 327.753,00 euros. (Concurs Públic)
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Barcelona, 20 de desembre de 2007

CaROLINa hOMaR CRUz

Directora general

(07.355.001)
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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

ANUNCI
d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental del Projecte d’una 
activitat d’extracció calcària al terme municipal d’Orís (BA20070162).

En compliment del que disposa l’article 31 del Decret 136/1999, de 18 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de 
febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i s’adapten els seus 
annexos, se sotmet a informació pública la sol·licitud d’autorització ambiental del 
Projecte per a l’exercici d’una activitat d’extracció calcària, promoguda per l’empresa 
Àrids i Formigó Conanglell, S.L., al terme municipal d’Orís.

El projecte és a disposició del públic, en hores d’oficina, a les dependències de 
l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada dels Serveis Territorials del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona, Travessera de Gràcia, 56, 6a planta, du-
rant el termini de vint dies. Durant aquest període s’admetran totes les al·legacions 
que es presentin per escrit.

Barcelona, 10 de gener de 2008

CaTaLINa vICTORy MOLNé

Directora dels Serveis Territorials a Barcelona

(08.010.002)
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
d’informació pública (ref. AA2007000348).

Aragonés Noguera, SL, ha sol·licitat el canvi de nom i l’augment de cabal, de 
220 m³/any a 2.600 m³/any, de l’autorització d’abocament al col·lector de la Torre 
de Claramunt, que desguassa a la llera del riu Anoia, de les aigües residuals de-
purades procedents de l’activitat d’elaboració d’embotits que desenvolupa a les 
instal·lacions que ha arrendat a l’empresa Garve, SA. en el terme municipal de la 
Torre de Claramunt (Anoia).

Es fa públic per tal que tothom qui hagi de formular-hi reclamacions les adreci 
a l’Agència Catalana de l’Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona, en 
el termini de trenta dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest 
Anunci al DOGC.

La documentació presentada es podrà examinar durant el termini i en l’adreça 
esmentats, en hores d’oficina.

Barcelona, 26 de novembre de 2007

EDUaRD MaRTíNEz I hIDaLgO

Cap del Departament d’Autoritzacions d’Abocaments

(07.331.106)
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
d’informació pública del Projecte d’obra per a la construcció de l’estació depuradora 
d’aigües residuals i col·lectors en alta de Torrefarrera i Torre-serona i posterior 
abocament al reguer de Picabaix i de la llista dels béns i els drets afectats per les 
obres (clau S-AA-01277-P).

L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant la Resolució de 10 de gener de 2008 
i en compliment de les disposicions vigents, ha acordat l’obertura d’un període 
d’exposició pública als efectes d’examen, rectificació i presentació de reclamacions 
del Projecte d’obra per a la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals 
i col·lectors en alta de Torrefarrera i Torre-Serona i posterior abocament al reguer 
de Picabaix (El Segrià), el qual resta a disposició del públic durant el termini d’un 
mes, a comptar del dia de la publicació d’aquest Anunci en el DOGC, en hores 
d’oficina, a les dependències següents:

Agència Catalana de l’Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona.
Ajuntament de Torrefarrera, Carrer Major, 35, 25123 Torrefarrera.
Agència Catalana de l’Aigua Demarcació Territorial de Lleida, Avinguda Alcalde 

Areny, 24, 25002 Lleida.
Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials de Lleida Ronda 

de Sant Martí, 2-6, 25006 Lleida.

Dins d’aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per 
l’execució de les obres projectades i l’abocament poden presentar a les dependèn-
cies indicades els escrits d’al·legacions que considerin pertinents en relació amb el 
traçat, les característiques i l’objecte del projecte, i en qualsevol de les formes 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.

Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i 
individualitzada dels béns i els drets que són considerats d’expropiació necessària, i 
d’acord amb el que estableix el paràgraf segon de l’article 17 de la Llei d’expropiació 
forçosa de 16 de desembre de 1954 i altres articles concordants del seu Reglament de 
26 d’abril de 1957, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos 
econòmics sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert en aquesta 
informació pública, formular al·legacions per escrit per tal de corregir els possibles 
errors que s’hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, 
que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d’ocupació, d’acord 
amb el que estableix la legislació vigent.

Barcelona, 18 de gener de 2008

ISaBEL gaNDULLO I SaRRÓ

Cap del Departament de Serveis Tècnics

aNNEx

TERME MUNICIpaL DE TORRE-SERONa

Finca de projecte núm.: 1.
Parcel·la: 44.
Polígon: 6.
Titular: Panades Siurana, Maria Jose.
Superfície de servitud, en m²: 179.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 394.
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Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 2.
Parcel·la: 43.
Polígon: 6.
Titular: Ajuntament de Torre-Serona.
Superfície de servitud, en m²: 178.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 311.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 3.
Parcel·la: 41.
Polígon: 6.
Titular: Ventura Cervera, Maria Dolores.
Superfície de servitud, en m²: 442.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 950.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 4.
Parcel·la: 40.
Polígon: 6.
Titular: Sandiumenge Derentill, Josefa.
Superfície de servitud, en m²: 444.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 1.278.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 5.
Parcel·la: 45.
Polígon: 6.
Titular: Prats Balaguero, Josefa.
Superfície de servitud, en m²: 86.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 483.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 6.
Parcel·la: 46.
Polígon: 6.
Titular: Batalla Sesplugues, Pedro.
Superfície de servitud, en m²: 53.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 307.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 7.
Parcel·la: 47.
Polígon: 6.
Titular: Prats Balaguero, Josefa.
Superfície de servitud, en m²: 218.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 808.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 8.
Parcel·la: 62.
Polígon: 6.
Titular: Rojas Alarcon, Juan.
Superfície de servitud, en m²: 553.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 1.142.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 9.
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Parcel·la: 59.
Polígon: 6.
Titular: Rojas Alarcon, Juan.
Superfície de servitud, en m²: 21.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 99.
Naturalesa: Urbana.

Finca de projecte núm.: 10.
Parcel·la: 29.
Polígon: 5.
Titular: Seres Pampols, Juan.
Superfície de servitud, en m²: 750.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 1.602.
Naturalesa: Urbana.

Finca de projecte núm.: 11.
Parcel·la: 42.
Polígon: 5.
Titular: Marsal Vilimelis, Ramon.
Superfície de servitud, en m²: 2.066.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 4.374.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 12.
Parcel·la: 18.
Polígon: 5.
Titular: Marsal Baltasar, Miguel.
Superfície de servitud, en m²: 174.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 414.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 13.
Parcel·la: 13.
Polígon: 5.
Titular: Gene Forcada, Irene.
Superfície de servitud, en m²: 40.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 114.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 14.
Parcel·la: 14.
Polígon: 5.
Titular: Cacho Gros, Purificacion.
Superfície de servitud, en m²: 91.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 217.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 15.
Parcel·la: 17.
Polígon: 5.
Titular: Prades Mir, Carmen.
Superfície de servitud, en m²: 537.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 1.275.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 16.
Parcel·la: 125.
Polígon: 4.
Titular: Fuste Cervera, M Gemma.
Superfície de servitud, en m²: 127.
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Superfície d’ocupació temporal, en m²: 313.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 17.
Parcel·la: 124.
Polígon: 4.
Titular: Canelles Llinas, Jaime.
Superfície de servitud, en m²: 64.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 160.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 18.
Parcel·la: 121.
Polígon: 4.
Titular: Arque Rorreguitart, Miguel.
Superfície de servitud, en m²: 596.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 1.210.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 19.
Parcel·la: 120.
Polígon: 4.
Titular: Casañe Huguet, Jose Maria.
Superfície de servitud, en m²: 152.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 363.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 20.
Parcel·la: 115.
Polígon: 4.
Titular: Marsal Vilimelis, Ramon.
Superfície de servitud, en m²: 238.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 572.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 21.
Parcel·la: 114.
Polígon: 4.
Titular: Valls Marsal, Maria Magdalena.
Superfície de servitud, en m²: 544.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 1.278.
Naturalesa: Rústica.

(08.017.007)
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
d’informació pública del projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües 
residuals de Campelles i posterior abocament a l’afluent del torrent d’Engelats 
(el Ripollès) i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres (clau S-AA-
01143-P).

L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant la Resolució de 21 de gener de 2008 
i en compliment de les disposicions vigents, ha acordat l’obertura d’un període 
d’exposició pública als efectes d’examen, rectificació i presentació de reclamacions 
del Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals de Campelles i 
posterior abocament a l’afluent del torrent d’Engelats (El Ripollès), el qual resta a 
disposició del públic durant el termini d’un mes, a comptar del dia de la publicació 
d’aquest Anunci en el DOGC, en hores d’oficina, a les dependències següents:

Agència Catalana de l’Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona.
Ajuntament de Campelles, Plaça de l’Ajuntament, s/n, 17534 Campelles.
Agència Catalana de l’Aigua Demarcació Territorial de Girona, carrer Ciutadans, 

11, 17004 Girona.
Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials de Girona, carrer 

Ultònia, 10-12, 17002 Girona.

Dins d’aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per 
l’execució de les obres projectades i l’abocament poden presentar a les dependèn-
cies indicades els escrits d’al·legacions que considerin pertinents en relació amb el 
traçat, les característiques i l’objecte del projecte, i en qualsevol de les formes 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.

Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i 
individualitzada dels béns i els drets que són considerats d’expropiació necessària, i 
d’acord amb el que estableix el paràgraf segon de l’article 17 de la Llei d’expropiació 
forçosa de 16 de desembre de 1954 i altres articles concordants del seu Reglament de 
26 d’abril de 1957, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos 
econòmics sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert en aquesta 
informació pública, formular al·legacions per escrit per tal de corregir els possibles 
errors que s’hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, 
que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d’ocupació, d’acord 
amb el que estableix la legislació vigent.

Barcelona, 23 de gener de 2008

ISaBEL gaNDULLO I SaRRÓ

Cap del Departament de Serveis Tècnics

aNNEx

TERME MUNICIpaL DE CaMpELLES

Finca de projecte núm.: 1.
Parcel·la: 9006.
Polígon: 3.
Titular: Ajuntament de Campelles.
Superfície de servitud, en m²: 151.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 146.
Naturalesa: Rústica.
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Finca de projecte núm.: 2.
Parcel·la: 21.
Polígon: 4.
Titular: Titularitat desconeguda.
Superfície a expropiar, en m²: 30.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 3.
Titular: Ajuntament de Campelles.
Superfície de servitud, en m²: 592.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 841.
Naturalesa: Urbana.

Finca de projecte núm.: 4.
Parcel·la: 8930801.
Titular: Titularitat desconeguda.
Superfície de servitud, en m²: 28.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 10.
Naturalesa: Urbana.

Finca de projecte núm.: 5.
Parcel·la: 46.
Polígon: 3.
Titular: Arqués Martí, Antoni.
Superfície a expropiar, en m²: 30.
Superfície de servitud, en m²: 9.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 17.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 6.
Titular: Ajuntament de Campelles.
Superfície de servitud, en m²: 9.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 21.
Naturalesa: Urbana.

Finca de projecte núm.: 7.
Parcel·la: 5.
Polígon: 93307.
Titular: Titularitat desconeguda.
Superfície de servitud, en m²: 69.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 126.
Naturalesa: Urbana.

Finca de projecte núm.: 8.
Parcel·la: 2.
Polígon: 93309.
Titular: Titularitat desconeguda.
Superfície de servitud, en m²: 50.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 120.
Naturalesa: Urbana.

Finca de projecte núm.: 9.
Titular: Ajuntament de Campelles.
Superfície de servitud, en m²: 2.116.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 3.266.
Naturalesa: Urbana.

Finca de projecte núm.: 10.
Parcel·la: 194.
Polígon: 2.
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Titular: Titularitat desconeguda.
Superfície de servitud, en m²: 18.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 39.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 11.
Parcel·la: 98331.
Polígon: 1.
Titular: Titularitat desconeguda.
Superfície de servitud, en m²: 165.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 254.
Naturalesa: Urbana.

Finca de projecte núm.: 12.
Parcel·la: 9004.
Polígon: 2.
Titular: Ajuntament de Campelles.
Superfície de servitud, en m²: 248.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 173.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 13.
Parcel·la: 142.
Polígon: 2.
Titular: Riu Coll, Joan.
Superfície de servitud, en m²: 204.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 526.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 14.
Parcel·la: 141.
Polígon: 2.
Titular: Titularitat desconeguda.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 139.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 15.
Parcel·la: 148.
Polígon: 2.
Titular: Lactics Rull, S.A.
Superfície a expropiar, en m²: 1.297.
Superfície de servitud, en m²: 42.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 133.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 16.
Parcel·la: 147.
Polígon: 2.
Titular: Lactics Rull, S.A.
Superfície de servitud, en m²: 118.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 228.
Naturalesa: Rústica.

(08.022.120)
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
d’informació pública del projecte constructiu de la remodelació i ampliació de 
l’EDAR de Vacarisses i posterior abocament a la riera de la Torre, al terme mu-
nicipal de Vacarisses (Vallès Occidental) i de la llista dels béns i els drets afectats 
per les obres (clau S-AA-00768-P1).

L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant la Resolució de 15 de gener de 2008 
i en compliment de les disposicions vigents, ha acordat l’obertura d’un període 
d’exposició pública als efectes d’examen, rectificació i presentació de reclamacions 
del Projecte constructiu de la remodelació i ampliació de l’EDAR de Vacarisses 
i posterior abocament a la riera de La Torre, al terme municipal de Vacarisses 
(Vallès Occidental), el qual resta a disposició del públic durant el termini d’un mes, 
a comptar del dia de la publicació d’aquest Anunci en el DOGC, en hores d’oficina, 
a les dependències següents:

Agència Catalana de l’Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona.
Ajuntament de Vacarisses, Carrer Pau Casals, 17, 08233 Vacarisses.
Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials de Barcelona, 

Travessera de Gràcia, 56, 6è, 08006 Barcelona.

Dins d’aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats 
per l’execució de les obres projectades i l’abocament poden presentar a les 
dependències indicades els escrits d’al·legacions que considerin pertinents en 
relació amb el traçat, les característiques i l’objecte del projecte, i en qualsevol 
de les formes 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 adminis-
tratiu comú.

Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i 
individualitzada dels béns i els drets que són considerats d’expropiació necessària, i 
d’acord amb el que estableix el paràgraf segon de l’article 17 de la Llei d’expropiació 
forçosa de 16 de desembre de 1954 i altres articles concordants del seu Reglament de 
26 d’abril de 1957, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos 
econòmics sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert en aquesta 
informació pública, formular al·legacions per escrit per tal de corregir els possibles 
errors que s’hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, 
que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d’ocupació, d’acord 
amb el que estableix la legislació vigent.

Barcelona, 23 de gener de 2008

ISaBEL gaNDULLO I SaRRÓ

Cap del Departament de Serveis Tècnics

aNNEx

TERME MUNICIpaL DE vaCaRISSES

Finca de projecte núm.: 1.
Parcel·la: 10.
Polígon: 7.
Titular: Companyia d’Hosteleria Buigas, Sl.
Superfície de servitud, en m²: 490.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 1.425.
Naturalesa: Rústica.
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Finca de projecte núm.: 2.
Parcel·la: 12.
Polígon: 7.
Titular: Companyia d’Hosteleria Buigas, Sl.
Superfície a expropiar, en m²: 1.103.
Superfície de servitud, en m²: 48.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 40.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 3.
Parcel·la: 9021.
Polígon: 7.
Titular: Ajuntament de Vacarisses.
Superfície a expropiar, en m²: 427.
Superfície de servitud, en m²: 4.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 119.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 4.
Parcel·la: 14.
Polígon: 7.
Titular: Companyia d’Hosteleria Buigas, Sl.
Superfície a expropiar, en m²: 717.
Superfície de servitud, en m²: 312.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 112.
Naturalesa: Rústica.

(08.022.111)
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
d’informació pública del Projecte constructiu dels col·lectors i l’estació depura-
dora d’aigües residuals d’Amer i posterior abocament al riu Brugent, al terme 
municipal d’Amer, i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres (clau 
S-AA-00567-P1).

L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant la Resolució de 10 de gener de 2008 
i en compliment de les disposicions vigents, ha acordat l’obertura d’un període 
d’exposició pública als efectes d’examen, rectificació i presentació de reclamacions 
del Projecte constructiu dels col·lectors i l’estació depuradora d’aigües residuals 
d’Amer i posterior abocament al riu Brugent, al TM d’Amer (La Selva), el qual resta 
a disposició del públic durant el termini d’un mes, a comptar del dia de la publicació 
d’aquest Anunci en el DOGC, en hores d’oficina, a les dependències següents:

Agència Catalana de l’Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona.
Ajuntament d’Amer, Plaça de la Vila, 30, 17170 Amer.
Agència Catalana de l’Aigua Demarcació Territorial de Girona, Carrer Ciutadans, 

11, 17004 Girona
Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials de Girona, Carrer 

Ultònia, 10-12, 17002 Girona.

Dins d’aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per 
l’execució de les obres projectades i l’abocament poden presentar a les dependèn-
cies indicades els escrits d’al·legacions que considerin pertinents en relació amb el 
traçat, les característiques i l’objecte del projecte, i en qualsevol de les formes 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.

Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i 
individualitzada dels béns i els drets que són considerats d’expropiació necessària, i 
d’acord amb el que estableix el paràgraf segon de l’article 17 de la Llei d’expropiació 
forçosa de 16 de desembre de 1954 i altres articles concordants del seu Reglament de 
26 d’abril de 1957, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos 
econòmics sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert en aquesta 
informació pública, formular al·legacions per escrit per tal de corregir els possibles 
errors que s’hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, 
que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d’ocupació, d’acord 
amb el que estableix la legislació vigent.

Barcelona, 23 de gener de 2008

ISaBEL gaNDULLO I SaRRÓ

Cap del Departament de Serveis Tècnics

aNNEx

TERME MUNICIpaL D’ aMER

Finca de projecte núm.: 01.
Parcel·la: 100.
Polígon: 3.
Titular: Junquera Rigau, Dolors.
Superfície de servitud, en m²: 223.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 455.
Naturalesa: Rústica.
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Finca de projecte núm.: 02.
Parcel·la: 109.
Polígon: 3.
Titular: Masachs Vilamitjana, Josep.
Superfície de servitud, en m²: 1.023.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 1.999.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 03.
Parcel·la: 9003.
Polígon: 3.
Titular: Agència Catalana de l’Aigua.
Superfície de servitud, en m²: 377.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 797.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 04.
Parcel·la: 110.
Polígon: 3.
Titular: Carulla Riera, Ana Mª.
Superfície de servitud, en m²: 76.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 121.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 05.
Parcel·la: 261.
Polígon: 4.
Titular: Carulla Riera, Ana Mª.
Superfície de servitud, en m²: 114.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 259.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 06.
Parcel·la: 9005.
Polígon: 4.
Titular: Ajuntament d’Amer.
Superfície de servitud, en m²: 18.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 37.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 07.
Parcel·la: 73.
Polígon: 4.
Titular: Campasol Gúell, Miquel.
Superfície de servitud, en m²: 241.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 482.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 08.
Parcel·la: 74.
Polígon: 4.
Titular: Blach Piñana, Joaquim.
Superfície de servitud, en m²: 99.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 199.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 09.
Parcel·la: 13.
Polígon: 75119.
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Titular: Titularitat desconeguda.
Superfície de servitud, en m²: 88.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 178.
Naturalesa: Urbana.

Finca de projecte núm.: 10.
Parcel·la: 14.
Polígon: 75119.
Titular: Titularitat desconeguda.
Superfície de servitud, en m²: 128.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 200.
Naturalesa: Urbana.

Finca de projecte núm.: 11.
Parcel·la: 75.
Polígon: 4.
Titular: Junquera Rigau, Dolors.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 38.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 12.
Titular: Ajuntament d’Amer.
Superfície a expropiar, en m²: 375.
Superfície de servitud, en m²: 191.
Naturalesa: Urbana.

Finca de projecte núm.: 13.
Parcel·la: 76.
Polígon: 4.
Titular: Rigau Vila, Pere.
Superfície de servitud, en m²: 4.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 24.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 14.
Parcel·la: 6.
Polígon: 75108.
Titular: Rigau Vila, Pere.
Superfície de servitud, en m²: 140.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 280.
Naturalesa: Urbana.

Finca de projecte núm.: 15.
Parcel·la: 7.
Polígon: 75108.
Titular: Titularitat desconeguda.
Superfície de servitud, en m²: 40.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 80.
Naturalesa: Urbana.

Finca de projecte núm.: 16.
Parcel·la: 2.
Polígon: 75108.
Titular: Rodriguez Fusellas, Josep Mª.
Superfície de servitud, en m²: 176.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 220.
Naturalesa: Urbana.

Finca de projecte núm.: 17.
Parcel·la: 77.
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Polígon: 4.
Titular: Rodriguez Fusellas, Josep Mª.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 57.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 18.
Parcel·la: 78.
Polígon: 4.
Titular: Rodriguez Fusellas, Josep Mª.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 84.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 19.
Parcel·la: 79.
Polígon: 4.
Titular: Serrats Rigau, Felix.
Superfície de servitud, en m²: 182.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 50.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 20.
Parcel·la: 1.
Polígon: 75108.
Titular: Ajuntament d’Amer.
Superfície de servitud, en m²: 90.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 108.
Naturalesa: Urbana.

Finca de projecte núm.: 21.
Parcel·la: 274.
Polígon: 4.
Titular: Masachs Vilamitjana, Josep.
Superfície de servitud, en m²: 147.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 285.
Superfície d’expropiació en m²: 196
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 22.
Parcel·la: 275.
Polígon: 4.
Titular: Masachs Vilamitjana, Josep.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 6.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 23.
Parcel·la: 276.
Polígon: 4.
Titular: Masachs Vilamitjana, Josep.
Superfície a expropiar, en m²: 63.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 69.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 24.
Parcel·la: 277.
Polígon: 4.
Titular: Masachs Vilamitjana, Josep.
Superfície de servitud, en m²: 38.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 64.
Superfície d’expropiació en m²: 30
Naturalesa: Rústica.
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Finca de projecte núm.: 25.
Parcel·la: 7.
Polígon: 74086.
Titular: Crous Vilarrasa, Pere.
Superfície de servitud, en m²: 7.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 43.
Naturalesa: Urbana.

Finca de projecte núm.: 26.
Parcel·la: 8.
Polígon: 74086.
Titular: Campasol Frigola, Maria.
Superfície de servitud, en m²: 148.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 252.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 27.
Parcel·la: 130.
Polígon: 4.
Titular: Campasol Frigola, Maria; Campasol Frigola, Gartrudis.
Superfície de servitud, en m²: 3.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 48.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 28.
Parcel·la: 154.
Polígon: 4.
Titular: Sitges Poncelas, Josep.
Superfície de servitud, en m²: 18.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 70.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 29.
Parcel·la: 155.
Polígon: 4.
Titular: Campasol Frigola, Pilar.
Superfície de servitud, en m²: 99.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 189.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 30.
Parcel·la: 156.
Polígon: 4.
Titular: Duran Clara, Manuel.
Superfície de servitud, en m²: 37.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 73.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 31.
Parcel·la: 157.
Polígon: 4.
Titular: Panosa ferran, Joan.
Superfície de servitud, en m²: 164.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 309.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 32.
Parcel·la: 158.
Polígon: 4.
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Titular: Llorenç Barcons, Pilar.
Superfície de servitud, en m²: 88.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 172.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 33.
Parcel·la: 195.
Polígon: 4.
Titular: Serrat Vilalta, Pere.
Superfície de servitud, en m²: 32.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 92.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 34.
Parcel·la: 194.
Polígon: 4.
Titular: Laboratorios Hipra, Sa.
Superfície de servitud, en m²: 237.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 432.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 35.
Parcel·la: 196.
Polígon: 4.
Titular: Casas Bosch, Josep.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 13.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 36.
Parcel·la: 208.
Polígon: 4.
Titular: Puigdemont Maurici, Josep.
Superfície de servitud, en m²: 338.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 675.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 37.
Parcel·la: 207.
Polígon: 4.
Titular: Gultresa Altarriba, Narcis.
Superfície de servitud, en m²: 150.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 296.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 39.
Parcel·la: 9008.
Polígon: 4.
Titular: Ajuntament d’Amer.
Superfície de servitud, en m²: 14.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 27.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 40.
Parcel·la: 14.
Polígon: 6.
Titular: Guitart Crosas, Josep.
Superfície de servitud, en m²: 164.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 239.
Naturalesa: Rústica.
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Finca de projecte núm.: 41.
Parcel·la: 13.
Polígon: 6.
Titular: Baguè Bota, Pere.
Superfície de servitud, en m²: 50.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 229.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 42.
Parcel·la: 12.
Polígon: 6.
Titular: Costa Font, Miquel.
Superfície de servitud, en m²: 10.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 28.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 43.
Parcel·la: 9002.
Polígon: 6.
Titular: Agència Catalana de l’Aigua.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 56.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 44.
Parcel·la: 48.
Polígon: 6.
Titular: Guitart Crosas, Josep.
Superfície a expropiar, en m²: 519.
Superfície de servitud, en m²: 857.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 2.306.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 45.
Parcel·la: 49.
Polígon: 6.
Titular: Domenech Pujol, Isidre.
Superfície a expropiar, en m²: 108.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 3.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 46.
Parcel·la: 58.
Polígon: 6.
Titular: Guitart Serrat, Francesc.
Superfície a expropiar, en m²: 15.838.
Superfície de servitud, en m²: 57.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 150.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 47.
Parcel·la: 57.
Polígon: 6.
Titular: Titularitat desconeguda.
Superfície a expropiar, en m²: 1.746.
Naturalesa: Rústica.

(08.022.039)
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
d’informació pública del projecte constructiu dels col·lectors i l’estació depura-
dora d’aigües residuals de Gualta i posterior abocament al riu Daró, al terme 
municipal de Gualta, i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres (clau 
S-AA-01145-P).

L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant la Resolució de 10 de gener de 2008 
i en compliment de les disposicions vigents, ha acordat l’obertura d’un període 
d’exposició pública als efectes d’examen, rectificació i presentació de reclamacions 
del Projecte constructiu dels col·lectors i l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Gualta i posterior abocament al riu Daró, al TM de Gualta (El Baix Empordà), el 
qual resta a disposició del públic durant el termini d’un mes, a comptar del dia de 
la publicació d’aquest Anunci en el DOGC, en hores d’oficina, a les dependències 
següents:

Agència Catalana de l’Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona.
Ajuntament de Gualta, Plaça Major, 1, 17257 Gualta.
Agència Catalana de l’Aigua Demarcació Territorial de Girona, Carrer Ciutadans, 

11, 17004 Girona.
Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials de Girona, Carrer 

Ultònia, 10-12, 17005 Girona.

Dins d’aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per 
l’execució de les obres projectades i l’abocament poden presentar a les dependèn-
cies indicades els escrits d’al·legacions que considerin pertinents en relació amb el 
traçat, les característiques i l’objecte del projecte, i en qualsevol de les formes 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.

Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i 
individualitzada dels béns i els drets que són considerats d’expropiació necessària, i 
d’acord amb el que estableix el paràgraf segon de l’article 17 de la Llei d’expropiació 
forçosa de 16 de desembre de 1954 i altres articles concordants del seu Reglament de 
26 d’abril de 1957, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos 
econòmics sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert en aquesta 
informació pública, formular al·legacions per escrit per tal de corregir els possibles 
errors que s’hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, 
que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d’ocupació, d’acord 
amb el que estableix la legislació vigent.

Barcelona, 23 de gener de 2008

ISaBEL gaNDULLO I SaRRÓ

Cap del Departament de Serveis Tècnics

aNNEx

TERME MUNICIpaL DE gUaLTa

Finca de projecte núm.: 1.
Parcel·la: 17.
Polígon: 2.
Titular: Llenas Vilandell, Joaquín.
Superfície de servitud, en m²: 107.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 195.
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Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 2.
Parcel·la: 18.
Polígon: 2.
Titular: Soles Bich, Joana.
Superfície de servitud, en m²: 19.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 39.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 3.
Parcel·la: 19.
Polígon: 2.
Titular: Masjuan Estragués, Carmen.
Superfície de servitud, en m²: 33.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 63.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 4.
Parcel·la: 20.
Polígon: 2.
Titular: Pinsach Pagés, Joana.
Superfície de servitud, en m²: 39.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 77.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 5.
Parcel·la: 21.
Polígon: 2.
Titular: Serra Brunet, María.
Superfície de servitud, en m²: 36.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 69.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 6.
Parcel·la: 22.
Polígon: 2.
Titular: Casadella Pujadas, Jaume.
Superfície de servitud, en m²: 126.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 233.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 7.
Parcel·la: 24.
Polígon: 2.
Titular: Basso Mercader, Josefa.
Superfície de servitud, en m²: 187.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 395.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 8.
Parcel·la: 31.
Polígon: 2.
Titular: Castello Pou, Camilo.
Superfície de servitud, en m²: 82.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 141.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 9.
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Parcel·la: 32.
Polígon: 2.
Titular: Pagés Tauler, Juan.
Superfície de servitud, en m²: 39.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 79.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 10.
Parcel·la: 34.
Polígon: 2.
Titular: Ullastes Cruset, Josep.
Superfície de servitud, en m²: 99.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 182.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 11.
Parcel·la: 35.
Polígon: 2.
Titular: Fort de Ribot, Joaquim.
Superfície de servitud, en m²: 39.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 65.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 12.
Parcel·la: 36.
Polígon: 2.
Titular: Cruset Mato, José Mª.
Superfície de servitud, en m²: 28.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 46.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 13.
Parcel·la: 37.
Polígon: 2.
Titular: Pinsach Pagés, Joana.
Superfície de servitud, en m²: 35.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 61.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 14.
Parcel·la: 45.
Polígon: 2.
Titular: Jaime Fuster, Lorenzo.
Superfície de servitud, en m²: 71.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 132.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 15.
Parcel·la: 46.
Polígon: 2.
Titular: Ferrer Pascal, Pilar.
Superfície de servitud, en m²: 68.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 133.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 16.
Parcel·la: Camí public 09002.
Polígon: 2.
Titular: Ajuntament de Gualta.
Superfície de servitud, en m²: 16.
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Superfície d’ocupació temporal, en m²: 31.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 17.
Parcel·la: 3.
Polígon: 4.
Titular: Grau Roig, Joaquim.
Superfície a expropiar, en m²: 2.425.
Superfície de servitud, en m²: 336.
Superfície d’ocupació temporal, en m²: 618.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 18.
Parcel·la: 1.
Polígon: 4.
Titular: Agell Clos, José.
Superfície de servitud, en m²: 194.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 19.
Parcel·la: 2.
Polígon: 4.
Titular: Garriga Nogués de Camps, Mercedes.
Superfície de servitud, en m²: 372.
Naturalesa: Rústica.

(08.022.088)
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FORESTAL CATALANA, SA

ANUNCI
pel qual es fa pública l’adjudicació d’unes obres.

De conformitat amb allò que preveu l’article 93 del Reial Decret Legislatiu 
2/2000 de 16 de juny pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Publiques, es fa públic que l’Òrgan de Contractació de Forestal 
Catalana, SA, el dia 11 de gener de 2008, va adjudicar les obres de SENDER DE 
CIRCUMVAL·LACIÓ DEL PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES I ESTANY 
DE SANT MAURICI “CAMINS VIUS” 2a fase a l’empresa TECNOFOREST, SA 
pel preu de 135.140 € IVA inclòs.

Barcelona, 15 de gener de 2008

pERE gaRRIga I SOLà

Conseller delegat

PG-204622 (08.018.184)
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FORESTAL CATALANA, SA

ANUNCI
pel qual es fa pública l’adjudicació d’unes obres.

De conformitat amb allò que preveu l’article 93 del Reial Decret Legislatiu 
2/2000 de 16 de juny pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Publiques, es fa públic que l’Òrgan de Contractació de Forestal 
Catalana, SA, el dia 11 de gener de 2008, va adjudicar les obres de REALITZACIÓ 
DE TRACTAMENTS SILVÍCOLES A LA FOREST “COMUNALS I SOLÀ DE 
VENTOLÀ” a l’empresa TALHER, SA pel preu de 147.928,26 € IVA inclòs.

Barcelona, 15 de gener de 2008

pERE gaRRIga I SOLà

Conseller delegat

PG-204624 (08.018.185)

*
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UNIVERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
de 22 de gener de 2008, per la qual s’anuncia concurs públic per a l’execució de les 
obres 2780/2008-Climatització del Departament d’Art, Zona Espina B7 bis senar, 
a la planta primera de la Facultat de Lletres.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Universitat Autònoma de Barcelona.
b) Dependència que tramita l’expedient: Oficina de Contractació Administra-

tiva.
c) Número d’expedient: 2780/2008.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Climatització del Departament d’Art, Zona Espina 

B7 bis senar, a la planta primera de la Facultat de Lletres.
b) Divisió per lots i número: No hi ha.
c) Lloc d’execució: Campus de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
d) Termini d’execució: 3,5 mesos.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs públic.

4. Pressupost base de licitació:
Import total: 280.521,33 euros, IVA inclòs.

5. Garanties
a) Provisional: No es demana.
b) Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

6. Obtenció de documentació
a) Entitat: UAB - Oficina de Contractació Administrativa.
b) Domicili: Edifici A (Rectorat), 1a planta.
c) Localitat i codi postal: 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
d) Telèfon: 93 581 2479.
e) Fax: 93 581 4697.
També es pot consultar la documentació al web: www.uab.es, a concursos públics 

dins d’institucions i empreses.

7. Requisits específics del contractista
Els especificats al plec de clàusules administratives particulars.

8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: fins al 26è dia natural a comptar des del posterior 

al de publicació d’aquest anunci.
b) Documentació a presentar: la que s’especifica al plec de clàusules adminis-

tratives particulars.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Universitat Autònoma de Barcelona.
Domicili: Registre General Edifici A.
Localitat i codi postal: 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
Horari: de 9 a 14 hores.

9. Obertura d’Ofertes
S’indicarà en el moment de la recollida de la documentació.

11. Despeses d’Anuncis:
a càrrec dels adjudicataris.
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Bellaterra, 22 de gener de 2008

p.D. del rector

IMMaCULaDa vILaRDELL RIERa

Vicerectora d’Economia

PG-204931 (08.024.065)
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UNIVERSITAT DE BARCELONA

ANUNCI
pel qual es fa pública l’adjudicació del subministrament d’un sistema de dipòsit 
de capes fines mitjançant polvorització catòdica per al Departament de Física 
Aplicada i Òptica de la Facultat de Física.

1. Entitat adjudicadora:
a. Organisme: Universitat de Barcelona.
b. Dependència que tramita l’expedient: Departament de Física Aplicada i Òp-

tica.
c. Número d’expedient: 2007049

2. Objecte del contracte:
a. Tipus de contracte: Subministrament
b. Descripció de l’objecte: Subministrament d’un sistema de dipòsit de capes fines 

mitjançant polvorització per al Departament de Física Aplicada i Òptica.
c. Núm. de DOGC i data de publicació de l’anunci de licitació: DOGC núm. 5006 

de 12 de novembre 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 156.000 € (IVA inclòs)

5. Adjudicació:
a. Data: 4 de gener de 2008
b. Contractista: TELSTAR-INSTRUMAT, S.L.
c. Nacionalitat: espanyola
d. Import d’adjudicació: 156.000€, amb el 16% d’IVA inclòs

6. Despeses de publicació: L’import de la publicació d’aquest anunci anirà a 
càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 10 de gener de 2008

xavIER MENESES MaRTíNEz

Administrador de Centre de Física i Química

PG-204430 (08.023.150)
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

ANUNCI
d’adjudicació d’un contracte de subministrament.

Entitat adjudicadora: Universitat Politècnica de Catalunya. Unitat de Contracta-
ció.

Expedient núm. CONSU150152NS2007221.

Objecte: subministrament d’un oscil·loscopi de 12 GHz d’ample de banda per al 
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la UPC

Procediment negociat sense publicitat.

Pressupost de licitació: 65.941,83 €, IVA inclòs.

Adjudicació: 22.11.2007.

Contractista: AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL.

Import d’adjudicació: 65.941,83 €, IVA inclòs.

Barcelona, 21 de desembre de 2007

p.D. del rector (Resolució núm. 3010/2006, de data 13 de desembre,  
DOGC núm. 4800)

JOSEfINa aULaDELL BaULENaS

Gerent

PG-204451 (08.018.079)

*
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DIVERSOS

CFA FLORA TRISTÁN

ANUNCI
de CFA Flora Tristán, sobre pèrdua d’un títol acadèmic.

Pel qual es fa públic que s’ha extraviat un títol de graduat escolar (núm. reg. 
199703242236)

Havent-se extraviat el títol de Graduat Escolar amb núm. De registre imprès 
199703242236 de sèrie nº 0232629, corresponent a la convocatòria del 6 de juny 
de l’any 1997 i que pertany a Ana Ruíz Cantero es fa pública la iniciació en aquest 
centre CFA Flora Tristán 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 oportunes reclamacions, d’acord amb el que disposa l’Ordre de 24 
d’agost de 1988 (B.O.E. de 30.08.88)

Cornellà de Llobregat, 25 de setembre de 2007

MONTSERRaT péREz BUENDIa

Director

PG-201735 (08.018.042)
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CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

ANUNCI
del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, sobre contractació de serveis.

En virtut de la Resolució adoptada pel gerent del Consorci del Bages per a la 
gestió de residus, de data 7 de gener de 2008, s’anuncia concurs públic d’acord amb 
el següent detall

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Consorci del Bages per a la gestió de residus
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 02.05.03.01 – 2007/17

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: transport d’envasos, vidre i paper i cartró procedents 

de la recollida selectiva fins als seus respectius punts de tractament
b) Lloc d’execució: Comarca del Bages
c) Termini d’execució o data límit del lliurament: L’inici dels serveis ha de ser 

com a màxim de 3 setmanes des de la data de signatura del contracte

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

4. Pressupost base de la licitació:
Import màxim de la contractació: 150.000,00 € (IVA inclòs)

5. Garantia provisional: 2% de l’import de licitació

6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Consorci del Bages per a la gestió de residus
b) Domicili: Ctra. del Pont de Vilomara, km. 2,6
c) Localitat i codi postal: Manresa 08243
d) Telèfon: 93 743 34 07
e) Fax: 93 743 30 82
f) Correu electrònic: maria.diaz@ecobages.com
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: 2 de març de 2008

7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: Grup R) Subgrup 5) Categoria A)
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: acreditable 

pels mitjans establerts al plec de clàusules administratives i tècniques.

8. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 3 de març de 2008
b) Documentació que s’ha de presentar: la que detalla la clàusula 23a del plec 

de clàusules administratives i tècniques
c) Lloc de presentació:
Entitat: Consorci del Bages per a la gestió de residus
Domicili: Ctra. del Pont de Vilomara, km. 2,6
Localitat i codi postal: Manresa 08243
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 

tres mesos
e) Admissió de variants: amb les condicions assenyalades al plec de clàusules

9. Obertura de les ofertes:
a) Entitat : Consorci del Bages per a la gestió de residus
b) Domicili: Ctra. del Pont de Vilomara, Km 2,6
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c) Localitat: Manresa
d) Data: 10 de març de 2008
e) Hora : 12 hores

10. Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec de l’adjudicatari, fins i tot 

els publicats amb tarifa d’urgència. La quantia màxima és de 2.000,00 €.

11. Pàgina web d’on es poden obtenir els plecs de clàusules: www.consorci-
delbages.org, a l’apartat d’informació pública, anuncis oficials.

Manresa, 17 de gener de 2008

RICaRD JORBa I gaRCIa

Gerent

PG-204700 (08.018.213)
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CONSORCI MEMORIAL DELS ESPAIS DE LA BATALLA DE L’EBRE

EDICTE
del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre, sobre aprovació inicial 
del pressupost general.

Aprovat inicialment per la Junta General del Consorci Memorial dels Espais de 
la Batalla de l’Ebre el passat 14 de desembre de 2007, el Pressupost General per 
l’exercici 2008, s’exposa al públic a la secretaria del Consorci per un termini de 
quinze dies hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions davant d’aquesta cor-
poració, la Junta General de la qual resoldrà en un termini de quinze dies, d’acord 
amb allò que disposa la legislació vigent.

En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació, l’acord d’aprovació inicial 
serà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar nou acord.

Gandesa, 17 de desembre de 2007

J. LLUíS SaLvaDÓ I TENESa

President

PG-204677 (08.018.201)
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CONSORCI PORT DE PORTBOU

ANUNCI
del Consorci Port de Portbou, sobre aprovació de tarifes per a l’any 2008.

La Junta Directiva del CONSORCI PORT DE PORTBOU en la seva sessió de 
26 de novembre de 2007 va aprovar les tarifes per l’any 2008.

TARIFES 2008

LLOGUER (IVA INCLÓS)

TEMPORADA ALTA (15 juny – 15 setembre)

M15D:Més de 15 dies / Preu per dia; FT: Forfait Temporada.

Classe Dia M15D Mes FT
4*2    430,00 €
6*2.5 22,65 € 19,60 € 527,35 € 1.252,50 €
8*3 37,10 € 30,90 € 844,60 € 2017,75 €
10*3.5 52,55 € 50,45 € 1.229,80 € 2.925,20 €
12*4 73,15 € 62,85 € 1.689,20 € 4006,70 €
14 95,80 € 82,40 € 2.210,40 € 5.260,20 €

TEMPORADA BAIXA (16 setembre – 14 juny)

M15D: Més de 15 dies/ Preu per dia; M5M: Més de 5mesos/ Preu per mes; FT: Forfait Temporada.

Classe Dia M15D Mes M5M FT
4*2     360,00 €
6*2.5 9,80 € 7,75 € 151,40 € 82,40 € 689,10 €
8*3 16,50 € 13,30 € 242,05 € 131,85 € 1.102,10 €
10*3.5 22,65 € 18,55 € 353,30 € 192,60 € 1.607,85 €
12*4 30,90 € 24,70 € 484,10 € 263,70 € 2.205,25 €
14 41,20 € 32,96 € 635,50 € 346,10 € 2.894,30 €

TARIFES 2008

FORFAIT ANUAL

4*2: 723,84 €
6*2.5: 1.878,70 €
8*3: 3007,60 €
8*3.5: 3.507,15 €
10*3.5: 4.383,70 €
12*4: 6.012,00 €
14: 7.890,85 €

CESSIÓ D’ÚS PREFERENT

Classe m2/ut Preu IVA ( 7%) TOTAL
6*2,5 15 37.500,00 € 2.625,00 € 40.125,00 €
8*3 24 60.000,00 € 4.200,00 €  64.200,00 €
10*3,5 35 87.500,00 € 6125,00 € 93.625,00 €
12*4 48 120.000,00 € 8.400,00 € 128.400,00 €
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COST ANUAL
(Inclou tarifa d’ocupació)

  Tarifa Comunitat IVA TOTAL
Classe M2/ut (Euros/any) (16%) (Euros/any)
6*2,5 15 653,70 € 104,59 €  758,29 €
8*3 24 1.045,92 € 167,34 € 1.213,26 €
10*3,5 35 1.525,30 € 244,04 € 1.769,34 €
12*4 48  2.091,85 € 334,69 € 2.426,54 €

TARIFES 2008

PARKING (IVA INCLÓS)

Pàrking públic
1 minut: 0,17 €
15 minuts:  0,25 €
30 minuts: 0,50 €
1 hora: 1,00 €
2 hores: 2,00 €
3 hores: 3,00 €
24 hores: 3,50 €
Forfait Mensual Estiu 20,00 €
Forfait Anual 60,00 €
Socis Club Nàutic Gratuït

TARIFES 2008

Pàrking privat (1 vehicle per CUP)
Forfait Mensual 30,00 €
Forfait Anual 120,00 €
Soci Club Nàutic 30,00 €
Forfait hivern 30,00 €

TARIFES 2008

ESCAR (IVA inclòs)

RAMPA (Preu operació) (Clients descompte del 35%).- 12,60 €
Forfait 20 operacions.- 63,00 €

PÒRTIC i MOVIMENT PÒRTIC (Preu operació) (Clients descompte del 35%)

  MOVIMENT 
 PÒRTIC PÒRTIC
6<X<7 metres 48,30 € 17,85 €
7<X<8 metres 60,90 € 21,00 €
8<X<9 metres 73,50 € 25,20 €
9<X<10 metres 99,75 € 28,35 €
10<X<11 metres 115,50 € 31,50 €
11<X<12 metres 130,20 € 35,70 €
X> 12 metres 143,85 € 37,80 €
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SERVEI DE REMOLCATGE.- Servei mínim 21,00 € (Portbou)
Suplement per Km de distància real 1,05 €

HIVERNATGE (Clients descompte del 60%)
No es podrà fer cap feina de manteniment en aquesta àrea

Preu/dia <30 dies 30<x<90 90<X<180 X>180 (forfait)
X<5 metres 3,46 €  3,09 €   2,31 €   413,70 €
5<X<6 metres 4,20 €  3,78 €   2,83 €   496,65 €
6<X<7 metres 4,83 €  4,62 €   3,30 €   578,55 €
7<X<8 metres 5,67 €  4,93 €   3,78 €   661,50 €
8<X<9 metres 6,30 €  5,60 €   4,20 €   744,45 €
9<X<10 metres 6,93 €  6,19 €   4,62 €   827,40 €
10<X<11 metres 7,77 €  6,82 €   5,14 €   909,30 €
X> 11 metres 8,40 €  7,56 €   5,67 €   992,25 €

ZONA TÈCNICA

  ESTADES
Preu/dia (Clients descompte de 35%)
X<5 metres  12,12 €
5<X<6 metres  14,59 €
6<X<7 metres  17,01 €
7<X<8 metres  19,42 €
8<X<9 metres  21,84 €
9<X<10 metres  24,25 €
10<X<11 metres  26,67 €
X> 11 metres  29,08 €
Gestió de residus.- 1,68 €/metre eslora

TARIFES 2008

ESCAR (IVA inclòs)

APUNTALAMENT

APUNTALAMENT:dic sec i hivernada. 
Preu/mes o fracció Inclou puntals,cunyes,subjecció al sòl. Fracció/mes
X<5 metres   6,61 €
5<X<6 metres   8,82 €
6<X<7 metres  11,02 €
7<X<8 metres  13,75 €
8<X<9 metres  17,64 €
9<X<10 metres  22,05 €
10<X<11 metres  26,46 €
X> 11 metres  30,45 €
CUNES (especial velers)  55,12 €

MÀ D’OBRA
o NETEJA INTERIOR 1,68 €/m2

o NETEJA EXTERIOR 1,47 €/m2

o PINTURA 1,99 €/m2

LLOGUER MATERIAL (Es factura per eslora de l’embarcació i dia)
Escales i elevador inclòs en el lloguer.
- MÀQUINA PRESSIÓ 1,99 €/m/dia
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- PULIDORA 3,78 €/m/dia
- ASPIRADORA 2,52 €/m/dia

CONNEXIÓ SERVEIS (€/metre/dia) I SERVEI MEDI AMBIENT
(CUP i clients exempts)

 CONNEXIÓ  SERVEI
 SERVEIS MEDI AMBIENT
X<5 metres 3,51 € 5,25 €
5<X<6 metres 4,30 € 7,03 €
6<X<7 metres 5,04 € 8,71 €
7<X<8 metres 5,83 € 9,55 €
8<X<9 metres 6,51 € 12,18 €
9<X<10 metres 7,24 € 13,96 €
10<X<11 metres 7,98 € 15,75 €
X> 11 metres 8,61 € 17,43 €

TARIFES 2008

ESCAR (IVA NO inclòs)

SERVEI MARINER

CONCEPTE  PREU
Servei mariner diürn (preu/hora)   23,00 €
Servei mariner nocturn (preu/hora)  26,00 €
Servei bus-immersió   70,00 €

SERVEI EMBARCACIÓ

CONCEPTE  PREU
Servei mínim radi 3 milles (preu/hora)  42,00 €
Hora suplementària (fracció 3 milles)  8,40 €

MARINA SECA (iva inclòs)

Barques fins a 4 metres

Inlou:
- Estada fora de l’aigua
- Rampa
- Pàrking per 1 vehicle
1 mes: 90,00 €
3 mesos: 189,00 €
6 mesos: 324,00 €
12 mesos: 540,00 €

Portbou, 26 de novembre de 2007

aNTONI vEga CaNé

Gerent

PG-202891 (08.018.045)
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CONSORCI PORT DE MATARÓ

ANUNCI
del Consorci Port de Mataró, sobre aprovació de tarifes.

El Consell de Govern de CONSORCI PORT DE MATARÓ en la seva sessió de 
29 de novembre de 2007, va aprovar, per unanimitat de tots els assistents, les tarifes 
per a l’any 2008 que es detallen a continuació:

Mataró, 21 de desembre de 2007

JOaN BELLavISTa I SOLà

Gerent

Tarifes lloguer d’amarraments (any 2008)

Preu Lloguer

CL: CLASSE; L: Lloguer; I: 16%IVA; T: TOTAL LLOGUER MENSUAL; PT: Pagament Trimestral; 
TA: Total anual.

CL L I T PT TA
A 7x2,5 101,72 16,28 118,00 € 354,00 € 1.416,00 €
B 7x3 116,38 18,62 135,00 € 405,00 € 1.620,00 €
C 8x3 128,45 20,55 149,00 € 447,00 € 1.788,00 €
E 10x3,5 169,83 27,17 197,00 € 591,00 € 2.364,00 €
F 12x4 220,69 35,31 256,00 € 768,00 € 3.072,00 €
G 15x5 324,14 51,86 376,00 € 1.128,00 € 4.512,00 €
H 18x5,5 418,10 66,90 485,00 € 1.455,00 € 5.820,00 €
Pagament per trimestre avançat

Càlcul tarifes lloguer d’amarraments ús públic tarifat (any 2008) 

Càlcul Tarifa diària

CL: CLASE; AL: Aigua i Llum; T: Total; I: 16%IVA; TE: Total €/dia.

CL 0,38 €/m2 AL T I TE
A 7x2,5 6,71 10,53 17,24 2,76 20,00 €
C 8x3 9,21 12,35 21,55 3,45 25,00 €
E 10x3,5 13,43 14,16 27,59 4,41 32,00 €
F 12x4 18,41 16,07 34,48 5,52 40,00 €
G 15x5 28,77 21,23 50,00 8,00 58,00 €
H 18x5,5 37,98 26,68 64,66 10,34 75,00 €
22x7 59,08 52,99 112,07 17,93 130,00 €
26x8 79,79 75,38 155,17 24,83 180,00 €
30x10 115,08 100,44 215,52 34,48 250,00 €

TOD: Tarifa oficial dia.

   < 4 dies Setmana 2 Setmanes > 3 Setmanes
CLASE  TOD      =1 mes
A 7x2,5  20,00 € 59,00 € 88,50 € 118,00 €
C 8x3  25,00 € 74,50 € 111,75 € 149,00 €
E 10x3,5  32,00 € 98,50 € 147,75 € 197,00 €
F 12x4  40,00 € 128,00 € 192,00 € 256,00 €
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G 15x5  58,00 € 188,00 € 282,00 € 376,00 €
H 18x5,5  75,00 € 242,50 € 363,75 € 485,00 €

Tarifa lloguer PALLOL (any 2008)

      Base 16%IVA Total mes
Pallol de 8m2 a €/m2mes    75,16 12,03 87,18 €

Ocupació de domini públic de terrasses (any 2008)

      Durada Preu m2
Modalitat A     6 mesos 11,12 €/m2 6mesos
Modalitat B     1 any 18,42 €/m2 any
Modalitat C     3 anys 26,90 €/m2 any

Tarifa de cessió d’ús d’amarraments (any 2008)

TII: TOTAL IVA inclòs.

Tipus Mides m2 Preu base IVA (16%) TII
A 7 x 2,5 17,5 24.024,00 3.843,84 27.867,84 €
C 8 x 3 24 32.947,20 5.271,55 38.218,75 €
E 10 x 3,5 35 48.048,00 7.687,68 55.735,68 €
F 12 x 4 48 65.894,40 10.543,10 76.437,50 €
G 15 x 5 75 102.960,00 16.473,60 119.433,60 €
H 18 x 5,5 99 135.907,20 21.745,15 157.652,35 €

Concessió fins a 30 d’abril de 2018

Tarifa de cessió d’ús de pallols (any 2008)

   Preu base IVA (16%) TII
Pallol de 8 m2   15.206,40 2.433,02 17.639,42 €

Concessió fins a 30 d’abril de 2018

Tarifa de cessió d’ús d’aparcaments (any 2008)

   Preu base IVA (16%) TII
Aparcament de 5x2,5   12.540,00 2.006,40 14.546,40 €

Concessió fins a 30 d’abril de 2018

Cànon C2 (Magatzems) (any 2008)

   Preu base IVA (16%) TII
Preu m2/any de local   47,59 7,61 55,20 €

Cànon C3 (Magatzems) (any 2008)

   Preu base IVA (16%) TII
Preu m2/any de local   15,67 2,51 18,18 €

Tarifa de cessió d’ús de locals(Tarifa C2) (any 2008)

   Preu base IVA (16%) TII
Preu m2 de local   1.900,80 304,13 2.204,93 €
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Concessió fins a 30 d’abril de 2018

Tarifa d’esplanades (any 2008)

   Preu base IVA (16%) TII
Preu m2/mes   2,84 0,45 3,29 €

Tarifa Targeta de dret d’accés amb vehicle (any 2008)

Anual  
Propietari: Parking
    1a targeta 2a targeta 3a i següents
Targeta   S/C 100,00 € 200,00 €

Anual  
Propietari: Local
    1a targeta 2a targeta 3a i següents
Targeta   S/C 100,00 € 200,00 €

Anual  
Targeta addicional per ampliació de local (magatzem zona comercial) “Catacombes”
    1a targeta 2a targeta 3a i següents
Targeta   100,00 € 200,00 € 200,00 €

Targeta   Usuaris   Clients Port
    Base 16% IVA Total Targeta
1 setmana   43,10 6,90 50,00 €
1 mes   86,21 13,79 100,00 €
Anual   172,41 27,59 200,00 €

Targeta   Usuaris  Usuaris externs RENFE
    Base 16% IVA Total Targeta
Anual   254,31 40,69 295,00 €
De dilliuns a divendres, dies laborables, acreditació RENFE
Targeta   Usuaris Usuaris Externs
    Base 16% IVA Total Targeta
Anual   349,14 55,86 405,00 €

Tarifa rotació dret d’accés amb vehicle (any 2008)

PCF: Preu per cada 1’ o fracció; T100; Talonari 100h; T200: Talonari 200h.

  Base 16%IVA PCF T100 T200
Tarifa per minuts
Tarifa 1’ 0,031 0,0050 0,036 € 108,00 € 216,00 €
Tarifa 1’ arrodonida a la fracció de 5 cèntims inferiors
(Tarifa per minuts aplicable quan es disposi  
de l’equipament tecnològic adequat)   IVA inclòs IVA inclòs
Estades inferiors a 15 minuts gratuïts càrrega i descàrrega
Pèrdua tiquet 51,84 €
Preu especial per divendres, dissabtes festius i vigilies amb previsió de gran afluència de 
públic
6 € iva inclòs
Talonaris exclusius per a comerciants del Port
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Tarifa estada en marina seca (any 2008)

    Base 16% IVA Preu mes Trimestre
Plaça 8x3 (*1)   113,79 18,21 132,00 € 396,00 €
Plaça 8x3 (*2)   102,59 16,41 119,00 € 357,00 €
Plaça 8x3 (*3)   92,24 14,76 107,00 € 321,00 €
Plaça 8x3 (*4)   81,90 13,10 95,00 € 285,00 €
Tarifació per trimestres
(*1) Contractació trimestral
(*2) Contractació anual
(*3) Nàutiques radicades al port de Mataró contractació trimestral-Subjecte a condicions 
específiques-
(*4) Nàutiques radicades al port de Mataró contractació anual-Subjecte a condicions 
específiques-

Tarifa rampa (any 2008)

Usuaris

PPDE: Preu per dia/embarcació. 

    Base 16% IVA PPDE
Fins a 6 metres    17,24 2,76 20,00 €
A partir de 6 metres   17,24 2,76 20,00 €

Abonaments nàutiques i clubs radicats al port de Mataró
P50V: Preu de 50 varades.

Talonari de 50 varades   Base 16% IVA P50V
Fins a 5 metres (a 5,56 €)   239,66 38,34 278,00 €
Pagament anticipat a oficines

Tarifa Bugaderia (any 2008)

Horari de 6h a 22h

     Base 16% IVA Preu
Rentadora (fitxa platejada)   4,74 0,76 5,50 €
Assecadora (fitxa daurada)   2,37 0,38 2,75 €

Pagament anticipat a oficines

Tarifa Sala d’Actes (any 2008)

Horari de 9h a 19h

    Base 16% IVA Preu Preu reduït
1/2 Jornada (4h)  280,60 44,90 325,50 € 162,75 €
Jornada completa (8h)  392,84 62,85 455,70 € 227,85 €
Descompte especial entitats sense ànim de lucre radicades al port 30%Dte
Pagament anticipat a oficines
Espai útil 83m2, aprox. 45 persones
Inclou vigilància, neteja, local

Tarifa Servei connexió sense fils a internet (WIFI) (any 2008)

     Base 16% IVA Preu
1 mes    0,00 0,00 0,00 €
Alta (fons perdut) fins Març any següent  124,71 19,95 144,67 €

Març-Març
Alta (fons perdut) fins Març any següent  62,36 9,98 72,33 €
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 Octubre-Març
Arees de cobertura subjectes a la implantació progressiva a decidir pel consorci
Pagament anticipat amb domiciliacióbancària
Disponibilitat del servei subjecte a la cobertura tècnicament i econòmicament
viable a cada moment a decidir pel Consorci

Preu tageta D-Link 120    64,98 10,40 75,38 €
Instal·lació    46,41 7,43 53,84 €

Tarifa Drets d’Imatge (any 2008)

     Base 16% IVA Preu
Drets d’imatge per dia   361,67 57,87 419,53 €
Pagament anticipat a oficines

TARIFES MATERIAL (any 2008)

Material elèctric  Preu IVA PVP
Endoll GW CETACT II+TT 16 A (3 pols gris/blau) 6,55 1,05 7,60 €
Endoll GW CETACT II+TT 32 A (3 pols gris/blau) 8,62 1,38 10,00 €
Base FN 246 N (Base negra de goma)  7,59 1,21 8,80 €
Cable transformador GW CETAC a FN 246 (16A) 28,02 4,48 32,50 €
Cable transformador GW CETAC a FN 246 (32A) 30,17 4,83 35,00 €
Material lampisteria
Racord hembra ref. 00035 (Connexió fàcil manega d’aigua) 3,02 0,48 3,50 €
Adaptador Mascle/mascle (metall)  1,98 0,32 2,30 €
Llança (Difusor)  14,66 2,34 17,00 €
Manega d’aigua (15m)  21,98 3,52 25,50 €
Material marineria
Cab 8 mm. guia (per metre)  1,55 0,25 1,80 €
Cab 16 mm. guia (per metre)  4,05 0,65 4,70 €
Cab 18 mm. amarra (per metre)  5,60 0,90 6,50 €
Cab 20 mm. amarra (per metre)  6,64 1,06 7,70 €
Caps d’amarra complet petit  163,79 26,21 190,00 €
Caps d’amarra complet gros  201,72 32,28 234,00 €
Material Estació de Servei de carburants
Pot d’oli de 1 litre  5,60 0,90 6,50 €
Bossa de gel  1,90 0,30 2,20 €
Pot additiu-gasolina sense plom  7,76 1,24 9,00 €
Material divers
Clau magnètica  10,34 1,66 12,00 €
Plàstic targeta parking  8,62 1,38 10,00 €
Banderí port  10,34 1,66 12,00 €
Ballesta aparcament  103,45 16,55 120,00 €
Clau magnètica universal (només personal autoritzat) 41,38 6,62 48,00 €
Canvi de clau universal (per trencada)  21,55 3,45 25,00 €
Gorra port  10,34 1,66 12,00 €
Dipòsits
Cable transformador GW CETAC a FN 246 (16A)   55,00 €
Cable transformador GW CETAC a FN 246 (32A)   60,00 €
Clau magnètica    25,00 €
Caps d’amarra    260,00 €
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QUOTES MANTENIMENT TRIMESTRALS DÁMARRATGES (any 2008)

CLASSE MIDES PREU 16% IVA. TOTAL MENSUAL
A 7 x 2.50 144,99 23,20 168,18 € 56,06 €
B 7 x 3.00 164,45 26,31 190,76 € 63,59 €
C 8 x 3.00 181,14 28,98 210,12 € 70,04 €
D 8 x 3.50 203,38 32,54 235,92 € 78,64 €
CH 9 x 3.00 197,82 31,65 229,47 € 76,49 €
E 10 x 3.50 242,31 38,77 281,08 € 93,69 €
F 12 x 4.00 314,61 50,34 364,95 € 121,65 €
G 15 x 5.00 464,77 74,36 539,13 € 179,71 €
H 18 x 5.50 598,24 95,72 693,96 € 231,32 €
I 30 x 10.00 1.716,08 274,57 1.990,66 € 663,55 €

QUOTES MANTENIMENT TRIMESTRALS PALLOLS (any 2008)
 3.50 X 2.45 25,53 4,09 29,62 € 9,87 €

QUOTES MANTENIMENT TRIMESTRALS APARCAMENTS (any 2008)
 5.00 X 2.50 29,18 4,67 33,85 € 11,28 €

Canvi de nom, certificats, lloguers, escriptura, etc. (any 2008)

Amarraments Base IVA Preu
Fins a 10 m d’eslora 246,78 39,48 286,26 €
A partir de 12 m d’eslora 411,29 65,81 477,10 €
Cas d’ascendents o descendents 41,13 6,58 47,71 €
En el cas de permuta s’imputarà el 50% a cada part
Locals
Canvi de nom, certificat, Lloguer 246,78 39,48 286,26 €
Cas d’ascendents o descendents 82,26 13,16 95,42 €
En el cas de permuta s’imputarà el 50% a cada part
Pallols
Canvi de nom, certificat, Lloguer 82,26 13,16 95,42 €
Cas d’ascendents o descendents 39,74 6,36 46,10 €
En el cas de permuta s’imputarà el 50% a cada part
Aparcaments
Canvi de nom, certificat, Lloguer 123,39 19,74 143,13 €
Cas d’ascendents o descendents 39,74 6,36 46,10 €
En el cas de permuta s’imputarà el 50% a cada part

PG-203146 (08.018.047)
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CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ,
UDIAT CENTRE DIAGNÒSTIC, SA, I FUNDACIÓ PARC TAULÍ

ANUNCI
de la Corporació Sanitària Parc Taulí, UDIAT Centre Diagnòstic, SA, i Fundació 
Parc Taulí, sobre convocatòria d’un concurs de serveis per procediment obert.

1.- Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Entitats adherides: UDIAT Centre Diagnòstic, SA i Fundació Parc Taulí.
c) Domicili: Parc Taulí, s/n, 08208 Sabadell
d) Telèfon: 93.745.84.03
e) Telefax: 93.723.98.42
f) Correu electrònic: lbayo@cspt.es
g) Òrgan de contractació: Direcció d’Economia, Finances i Patrimoni.

2.- Objecte del contracte:
a) Número d’expedient: 08SER0011
b) Descripció: servei de neteja de vidres i superfícies.
c) Pressupost base de licitació: 392.159,64 (IVA inclòs) essent el pressupost de 

les diferents entitats participants el següent:
- Corporació Sanitària Parc Taulí: 300.261,36 Euros.
- UDIAT Centre Diagnòstic, SA: 47.460,60 Euros.
- Fundació Parc Taulí: 44.437,68 Euros.

3- Termini d’execució i classificació empresarial:
a) El termini d’execució de l’expedient és des de la data de signatura del contracte 

fins a 31/12/2009, amb possibilitat de pròrroga.
b) Classificació empresarial: Grup U, Subgrup 1, Categoria la indicada en el plec 

de clàusules administratives que regeixen la contractació.

4.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària-anticipada.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

5.- Garanties:
Provisional: 2% del pressupost de sortida de la licitació o dels lots pels quals es 

licita.
Definitiva: 4% del pressupost adjudicat.

6.- Obtenció de documentació i informació:
a) Lloc: servei de subministraments, Edifici La Salut, a l’adreça indicada en el 

punt 1.
b) Horari: la documentació es podrà recollir de dilluns a divendres de 10 a 13 

hores.
c) Import de la documentació: 12,00,-€.
d) La documentació també pot obtenir-se a la pàgina www.tauli.cat a l’apartat 

de proveïdors.

7.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 10 de març de 2008.
b) Horari: de 9 del matí a 13 hores.
c) Documentació a presentar: segons s’especifica al plec de clàusules adminis-

tratives particulars que regeix aquest concurs.
d) Lloc de presentació: Oficina de Contractació, a l’adreça indicada en el punt 1.

8.- Obertura de les ofertes:
a) Lloc: sala de reunions de l’edifici La Salut, a l’adreça indicada en el punt 1.
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b) Dia i hora: 17 de març de 2008 a les 09:00 hores.

9.- Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec de l’adjudicatari.

10.- Aquest anunci ha estat tramès al Diari Oficial de la Unió Europea el dia 15 
de gener de 2008.

Sabadell, 15 de gener de 2008

hELENa RIS I ROMEU

Directora general

PG-204447 (08.018.075)
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FIRA 2000, SA

ANUNCI
de Fira 2000, SA, sobre adjudicació d’un contracte de subministrament.

1. Es fa públic, per coneixement general, que FIRA 2000 S.A. ha realitzat la 
següent adjudicació:

2. Objecte: Contracte relatiu al subministrament de mòduls fotovoltaics Thin 
Film, per a la instal·lació d’una planta fotovoltaica sobre la coberta del Pavelló 2, 
del recinte Fira de Barcelona Gran Via, a l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

4. Data adjudicació: 15 de gener de 2008.

5. Adjudicatari: ENGEL AXIL, S.L.

6. Nacionalitat: Espanyola.

7. Import d’adjudicació: 2.708.202’82 € ( IVA inclòs)

L’Hospitalet de Llobregat, 16 de gener de 2008

fRaNCESC SOLà I BUSqUETS

Director general

PG-204616 (08.018.173)
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FIRA 2000, SA

ANUNCI
de Fira 2000, SA, sobre adjudicació d’un contracte de subministrament.

1. Es fa públic, per coneixement general, que FIRA 2000 S.A. ha realitzat la 
següent adjudicació:

2. Objecte: Contracte relatiu al subministrament d’onduladors per a la instal·lació 
d’una planta fotovoltaica sobre les cobertes dels pavellons 1, 2, 3, 4, 6, i 8, del recinte 
Fira de Barcelona Gran Via, a l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

4. Data adjudicació: 15 de gener de 2008.

5. Adjudicatari: JESÚS MARIA AGUIRRE, S.A.

6. Nacionalitat: Espanyola.

7. Import d’adjudicació: 852.634’80 € (IVA inclòs)

L’Hospitalet de Llobregat, 16 de gener de 2008

fRaNCESC SOLà I BUSqUETS

Director general

PG-204617 (08.018.180)
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FIRA 2000, SA

ANUNCI
de Fira 2000, SA, sobre adjudicació d’un contracte d’obra.

1. Es fa públic, per coneixement general, que FIRA 2000 S.A. ha realitzat la 
següent adjudicació:

2. Objecte: Contracte d’obra relatiu al projecte d’estructura per la construcció 
d’un bloc de 60 habitatges, aparcaments i locals comercials al carrer Ciències, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

4. Data adjudicació: 15 de gener de 2008.

5. Adjudicatari: SACYR, S.A.U.

6. Nacionalitat: Espanyola.

7. Import d’adjudicació: 3.311.191’59 € ( IVA del 7% inclòs)

L’Hospitalet de Llobregat, 16 de gener de 2008

fRaNCESC SOLà I BUSqUETS

Director general

PG-204618 (08.018.181)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.2008 6889

Concursos i anuncis

FIRA 2000, SA

ANUNCI
de Fira 2000, SA, sobre adjudicació d’un contracte de subministrament.

1. Es fa públic, per coneixement general, que FIRA 2000 S.A. ha realitzat la 
següent adjudicació:

2. Objecte: Contracte relatiu al subministrament de mòduls fotovoltaics Cristal-
lins, per a la instal·lació d’una planta fotovoltaica sobre les cobertes dels Pavellons 
1, 3, 4, 6 i 8, del recinte Fira de Barcelona Gran Via, a l’Hospitalet de Llobregat i 
Barcelona.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

4. Data adjudicació: 15 de gener de 2008.

5. Adjudicatari: SKY GLOBAL SOLAR, S.A.

6. Nacionalitat: Espanyola.

7. Import d’adjudicació: 9.767.329’92 € (IVA inclòs)

L’Hospitalet de Llobregat, 16 de gener de 2008

fRaNCESC SOLà I BUSqUETS

Director General

PG-204619 (08.018.182)
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FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES

ANUNCI
de la Fundació Privada Institut de Ciències Fotòniques, sobre licitació d’un con-
tracte de subministrament.

-1- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Institut de Ciències Fotòniques.
b) Número d’expedient: 2008.SU.003

-2- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Subministrament, instal·lació i posada en marxa 

d’una caixa de guants que permerti treballar en condicions d’atmosfera inert, pel 
laboratori de nanofotònica de l’ICFO.

-3- Lloc lliurament del subministrament: Castelldefels.

-4- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
c) Forma d’adjudicació: concurs

-5- Pressupost base de licitació: Import màxim: 42.672,41 euros, IVA no in-
clòs

-6- Garanties:
 a) Definitiva: Queden dispensades de la presentació de garanties.

-7- Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: ICFO – Institut de Ciències Fotòniques
b) Domicili: Av. del Canal Olímpic, s/n. 08860 - Castelldefels
c) Telèfon: 93 5534091 - Fax: 93 5534000
d) Adreça electrònica: finances@icfo.es
e) web: www.icfo.es/concurs

-8- Requisits específics del contractista
Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència d’acord amb el que preveu el 

Plec de clàusules administratives particulars

-9- Presentació de les ofertes:
a) Data i hora límit de presentació: el dia 21 de febrer de 2008, a les 12.00h.
b) Documentació a presentar: la ressenyada al plec de clàusules administratives 

particulars.
c) Lloc de presentació: ICFO – Institut de Ciències Fotòniques, Av. del Canal 

Olímpic, s/n.
 08860 - Castelldefels
d) Admissió de variants: no s’admeten

-10- Obertura de les proposicions:
a) Entitat: ICFO–Institut de Ciències Fotòniques, Av. del Canal Olímpic, s/n. 

08860 - Castelldefels
b) Data: 26 de febrer de 2008
c) Hora: 12:00h

-11- Despeses d’anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari

-12- Data de la tramesa de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 24 de 
gener de 2008

-13- Pàgina web on es poden obtenir els plecs: http://www.icfo.es/concurs
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-14- Aquesta acció és cofinançada per Projecte de recerca de codi: HOPE 
(Programa Consolider- MEC)

Castelldefels, 23 de gener de 2008

M.DOLORS MaTEU

Gerent

PG-205200 (08.024.066)
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INSTITUT CATALÀ DE NANOTECNOLOGIA

ANUNCI
de l’Institut Català de Nanotecnologia, sobre licitació d’un contracte de submi-
nistrament.

Anunci per a la licitació d’un contracte de subministrament i instal·lació d’un 
evaporador de material magnètic (de feix d’ions i sputtering).

Entitat contractant: Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia

Expedient: ICN 07/07

Objecte del contracte: subministrament i instal·lació d’un evaporador de material 
magnètic (de feix d’ions i sputtering).

Lloc de Lliurament: Institut Català de Nanotecnologia

Termini de fabricació o lliurament: l’especificat en el plec de condicions

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: concurrència d’ofertes amb pu-
blicitat

Pressupost base de licitació: 194.729 €, IVA inclòs

Lloc on es poden demanar els plecs de condicions i la documentació complementària: 
Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia, Campus de la UAB, Edifici 
de ciències CM7. 08193 Bellaterra, Barcelona. Tel.: 93-581 44 08, Fax: 93-581 44 
11, E-mail: icn@uab.es, adreça internet: www.nanocat.org

Requisits específics del contractista: els que s’estableixen en el plec de clàusules 
administratives particulars.

Data límit de recepció de proposicions: El termini de recepció de proposicions 
finalitzarà a les 10 hores del desè dia natural comptat a partir de l’endemà de la 
publicació d’aquest anunci

Documentació que cal presentar: segons es detalla al plec de clàusules adminis-
tratives particulars.

Lloc de presentació: l’assenyalat per a la sol·licitud dels plecs.

Termini durant el qual els licitadors estan obligats a mantenir la seva oferta: 3 
mesos a partir de l’obertura de les proposicions.

Despeses de l’anunci: aniran a càrrec de l’adjudicatari.

Bellaterra, 23 de gener de 2008

JORDI paSCUaL

Director

PG-204951 (08.024.054)
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INSTITUT CATALÀ DE NANOTECNOLOGIA

ANUNCI
de l’Institut Català de Nanotecnologia, sobre licitació d’un contracte de submi-
nistrament.

Anunci per a la licitació d’un contracte de subministrament i instal·lació d’un 
evaporador de feix de ions stàndard.

Entitat contractant: Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia

Expedient: ICN 06/07

Objecte del contracte: subministrament i instal·lació d’un evaporador de feix de 
ions stàndard

Lloc de Lliurament: Institut Català de Nanotecnologia

Termini de fabricació o lliurament: l’especificat en el plec de condicions

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: concurrència d’ofertes amb pu-
blicitat

Pressupost base de licitació: 155.322 €, IVA inclòs

Lloc on es poden demanar els plecs de condicions i la documentació complementària: 
Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia, Campus de la UAB, Edifici 
de ciències CM7. 08193 Bellaterra, Barcelona. Tel.: 93-581 44 08, Fax: 93-581 44 
11, E-mail: icn@uab.es, adreça internet: www.nanocat.org

Requisits específics del contractista: els que s’estableixen en el plec de clàusules 
administratives particulars.

Data límit de recepció de proposicions: El termini de recepció de proposicions 
finalitzarà a les 10 hores del desè dia natural comptat a partir de l’endemà de la 
publicació d’aquest anunci

Documentació que cal presentar: segons es detalla al plec de clàusules adminis-
tratives particulars.

Lloc de presentació: l’assenyalat per a la sol·licitud dels plecs.

Termini durant el qual els licitadors estan obligats a mantenir la seva oferta: 3 
mesos a partir de l’obertura de les proposicions.

Despeses de l’anunci: aniran a càrrec de l’adjudicatari.

Bellaterra, 23 de gener de 2008

JORDI paSCUaL

Director

PG-204950 (08.024.067)

*
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L’ALBI

EDICTE
de l’Ajuntament de l’Albi, sobre aprovació de diversos projectes de reparcel·lació 
i d’urbanització.

La Junta de Govern Local de l’Albi, en sessió celebrada en data 28 de desembre 
de 2007 va adoptar els següents acords:

Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació voluntària del polígon d’ac-
tuació número 1, promogut per Manuel Faura Recobenis, en nom de AZALEA 
PAD S.L.

Aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització del polígon d’actuació número 
1 del POUM del terme municipal de l’Albi, redactat per l’ enginyer de camins Víctor 
Ortiz Sánchez i promogut per AZALEA PAD S.L.

Contra aquest acord, que es definitiu en via administrativa es pot interposar 
potestativament recurs de reposició, de conformitat amb el que preveuen els article 
107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu comú, modificat per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, davant a Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Albi, 
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’aquesta notificació. El recurs 
s’entendrà desestimat si passa un mes sense que s’hagi dictat i notificat la resolució 
expressa i quedarà aleshores oberta la via administrativa.

En qualsevol cas, contra la resolució esmentada també es pot interposar direc-
tament recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 25 de la Llei 
29/1998, de 13 juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar 
des de l’endemà de la publicació del present edicte.

No obstant, es pot interposar directament per part dels interessats, sense neces-
sitat d’interposar prèviament el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini 
de dos mesos a comptar des del següent dia hàbil a la data de la publicació del 
present edicte.

L’Albi, 10 de gener de 2008

víCTOR gUIU I gaya

Alcalde

PG-204476 (08.018.101)

ADMINISTRACIÓ	LOCAL
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L’ARBOÇ

EDICTE
de l’Ajuntament de l’Arboç, sobre aprovació d’un reglament.

De conformitat amb el que disposa l’art. 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es fa saber 
que al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 15, de data 5 de gener de 
2008, ha estat publicada l’aprovació definitiva i el text íntegre del Reglament del 
servei d’explotació de la Biblioteca pública municipal de l’Arboç.

L’Arboç, 15 de gener de 2008

JOaN pLaNa I pONS

Alcalde

PG-204504 (08.018.113)
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ARGENTONA

EDICTE
de l’Ajuntament d’Argentona, sobre rectificació d’una errada.

Aquesta Alcaldia ha dictat en data 14 de gener de 2008 el següent decret:

“Advertida l’existència d’errada material en el Decret d’Alcaldia de data 10 de gener 
de 2008 relatiu a l’aprovació provisional de la llista d’aspirants admesos i exclosos de 
la convocatòria per a la formació d’una llista d’aspirants, per a la cobertura interina 
de places d’auxiliars administratius (auxiliars administratius) quan no sigui possible 
la seva cobertura per funcionaris de carrera pel sistema selectiu corresponent, per 
les substitucions temporals dels titulars o per l’execució de programes de caràcter 
temporal, i de conformitat amb el que es preveu a l’art. 105.2 de la Llei 30/92 de 26 
de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, vinc en decretar el següent:

Primer.- Rectificar l’errada material existent en el decret d’Alcaldia de data 10 
de gener de 2008 relatiu a l’aprovació provisional de la llista d’aspirants admesos 
i exclosos de la convocatòria per a la formació d’una llista d’aspirants, per a la 
cobertura interina de places d’auxiliars administratius (auxiliars administratius) 
quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera pel sistema 
selectiu corresponent, per les substitucions temporals dels titulars o per l’execució 
de programes de caràcter temporal, en el sentit allà on diu:

“...Segon.- El tribunal qualificador es constituirà el proper dia 4 de febrer de 2008 a 
les 8,30’- hores, a les noves dependències municapals C/ Ramon Par, 1 i els aspirants 
s’hauran de presentar a les 9 hores, la qual cosa es comunica als aspirants a efecte 
que es donin per convocats. Els aspirants hauran de venir proveïts del DNI....”

ha de dir:
“...Segon.- Els membres del Tribunal Qualificador designats per l’Escola d’Ad-

ministració Publica de Catalunya son els següents:
Titular: Sra. Anna Garrigó Giralt, designada per l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya.
Suplent: Sr. Raul Gimenez Solis, designat per l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya....”
El tribunal qualificador es constituirà el proper dia 4 de febrer de 2008 a les 

8,30’- hores, a les noves dependències municapals C/ Ramon Par, 1 i els aspirants 
s’hauran de presentar a les 9 hores, la qual cosa es comunica als aspirants a efecte 
que es donin per convocats. Els aspirants hauran de venir proveïts del DNI....”

Segon.- Disposar de la publicació del present Decret en el DOGC, a la Web i al 
Tauler d’anuncis de l’Ajuntament.”

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Argentona, 15 de gener de 2008

pEp MaSÓ NOgUERaS

Alcalde

PG-204523 (08.018.123)
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AVINYONET DEL PENEDÈS

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, sobre aprovació d’un projecte d’obres.

En compliment del què disposa l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya, es fa públic per a general coneixement que, 
una vegada aprovat inicialment per decret d’alcaldia, de data 15 de novembre de 
2007, el projecte d’obra ordinària d’aquest municipi titulat SUBSTITUCIÓ DE LA 
CANONADA EXISTENT AL CAMÍ DE LA GRANADA, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 32.310,49 €, i sotmès al tràmit d’informació pública 
mitjançant anuncis publicats al BOP de Barcelona núm. 290 de 4/12/2007 i al DOGC 
núm. 5022 de 4/12/2007, sense haver-se’n formulat al·legacions, ha quedat aprovat 
definitivament a data d’avui.

Avinyonet del Penedès, 24 de desembre de 2007

JOaN MaRCé CaSaS

Alcalde president

PG-204490 (08.018.154)
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AVINYONET DEL PENEDÈS

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, sobre aprovació de diversos projectes 
d’obres.

En compliment del què disposa l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya, es fa públic per a general coneixement que, 
una vegada aprovats inicialment per acord del Ple municipal de la data que s’indica, 
els projectes següents, amb el pressupost d’execució per contracte que, així mateix, 
s’indica, i sotmesos al tràmit d’informació pública mitjançant anuncis publicats al 
BOP de Barcelona núm. 286 de 29/11/2007 i al DOGC núm. 5015 de 23/11/2007, 
sense haver-se’n formulat al·legacions, han quedat aprovats definitivament en data 
d’avui:

- Ampliació del desguàs d’aigües pluvials a Avinyó Nou al nord de la carretera 
N-340, aprovat inicialment 14/11/2007 (PEC: 80.650,94 €).

- Enllumenat de Mas Comtal, aprovat inicialment 14/11/2007 (PEC: 25.472,13 
€).

Avinyonet del Penedès, 9 de gener de 2008

JOaN MaRCé I CaSaS

Alcalde president

PG-204491 (08.018.155)
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BALAGUER

EDICTE
de l’Ajuntament de Balaguer, sobre aprovació d’un projecte urbanístic.

Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial del PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DEL CONSELL COMARCAL DE LA NO-
GUERA, del terme municipal de Balaguer, per acabar la urbanització de l’entorn de 
la seva seu, al Passeig Àngel Guimerà i Carretera de Castelló a Balaguer, redactat 
pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de La Noguera, que té un Pressupost 
que ascendeix a 114.992,19 EUR (IVA inclòs), publicat al BOP núm. 164 de data 20 
de novembre de 2007, DOGC. núm. 5012, de data 20 de novembre de 2007 i Diari 
Segre de data 8 de novembre de 2007, sense que s’hagin presentat reclamacions ni 
al·legacions, ha quedat definitivament aprovat.

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar po-
testativament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la última publicació 
d’aquest edicte, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Balaguer, 15 de gener de 2008

MIqUEL agUILà I BaRRIL

Alcalde

PG-204610 (08.018.166)
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BALENYÀ

EDICTE
de l’Ajuntament de Balenyà, sobre modificació d’una ordenança.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 de desembre de 
2007, número 300, s’ha publicat el text íntegre de la modificació de l’ordenança 
reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en activitats i 
instal·lacions, aprovada definitivament.

Contra l’ordenança referenciada, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al d’aquesta 
publicació, recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No obstant això, es podrà interposar 
qualsevol altre que es consideri convenient.

Balenyà, 2 de gener de 2008

TOMàS gIRvENT I OLIva

Alcalde

PG-204502 (08.018.111)
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Administració local

BLANES

EDICTE
de l’Ajuntament de Blanes, sobre provisió de places.

En sessió de data 22 de novembre de 2007 la Junta de Govern Local va aprovar 
bases específiques per a cobrir places vacants en la plantilla de personal d’aquest 
Ajuntament i previstes a l’Oferta Pública d’ocupació de l’any 2007, les quals es 
regiran per les Bases Generals aprovades en sessió plenària del dia 3 de novembre 
de 1993 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 2 de 
data 4 de gener de 1994, Diari de la Generalitat de Catalunya número 1832 de data 
15 de desembre de 1993 i en l’anunci del Butlletí Oficial de l’Estat número 28 de 
data 2 de febrer de 1994, segons la següent convocatòria :

PF. Convocatòria núm. 17/07. 1 pl. de Tècnic Superior de Recursos Humans, cap 
de departament, funcionari de carrera, mitjançant concurs oposició.

Les bases específiques d’aquesta convocatòria han estat publicades íntegrament 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 244 de data 18 de desembre 
de 2007.

Es fa públic als efectes de presentació d’instàncies per a l’esmentada plaça durant 
el termini de vint dies naturals a comptar del següent al de la publicació del present 
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Els següents anuncis es publicaran al Tauler d’edictes d’aquest Ajuntament i es 
notificaran individualment als interessats.

Blanes, 9 de gener de 2008

JOSEp TRIaS fIgUERaS

Alcalde

PG-204663 (08.018.190)
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Administració local

CABRILS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Cabrils, sobre contractació de personal laboral temporal i 
nomenament de personal funcionari interí.

Es fa públic que mitjançant les següents resolucions d’alcaldia i acords de la 
Junta de Govern Local, s’ha contractat personal laboral temporal i s’ha nomenat 
personal funcionari interí per urgència, amb els càrrecs i durant els períodes que 
s’assenyalen a continuació:

Personal laboral temporal

D=Data acord J.G.L.; N=Nom i cognoms; C=Càrrec; P=Període

D N C P
22/10/2007 Ivan Naudin Fernández ......................................... Peó poda arbrat municipal Des del 5/11/07 per un període de 3 mesos
10/12/2007 Marco Antonio Pérez Pérez ................................... Vigilant pessebres Des del 21/12/07 al 06/01/08

A=Decret d’alcaldia J.G.L.; N=Nom i cognoms; C=Càrrec; P=Període

A N C P
1204/2007 Tomas Llaveria Juncos ..............................................Peó brigada parcs i jardins Des del 7/11/07 fins la resolució de la
   convocatòria en curs
16/2008 Marco Antonio Pérez Pérez .......................................Bidell Des del 8/01/08 fins la finalització del
   curs escolar 2007-2008

Personal funcionari interí

D=Data acord J.G.L.; N=Nom i cognoms; C=Càrrec; P=Període

D N C P
10/12/07 Almudena Naranjo Milrado ......................................TAE/Lletrada Des de 17/12/07 per un període de 3 mesos
10/12/07 Maria Antonia Grande Alfonso ................................Agent de la Policia Local Des del 17/12/07 per un període de 3 mesos
10/12/07 Josep Serrano Usero ..................................................Agent de la Policia Local Des del 17/12/07 per un període de 3 mesos
10/12/07 Carles Alvarez Casellas ............................................Agent de la Policia Local Des del 21/12/07 per un període de 3 mesos
10/12/07 Jose Antonio Dominguez Zamudio ..........................Agent de la Policia Local Des del 21/12/07 per un període de 3 mesos

Cabrils, 10 de gener de 2008

avELINa MORaLES SERRa

Alcaldessa

PG-204699 (08.018.212)
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CASTELLBISBAL

EDICTE
de l’Ajuntament de Castellbisbal, sobre provisió de places.

Anunci de l’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos, desig-
nació del tribunal i data de les proves del procés de selecció, mitjançant el 
sistema de concurs-oposició lliure, per la provisió de dues places d’oficial 
1a. paleta.

Per decret del regidor delegat de Règim Intern del dia 23 de gener de 2008, en 
relació al procés de selecció convocat per la provisió de dues places d’oficial 1a. 
paleta, vacants en la plantilla de personal laboral, s’ha acordat el següent:

PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés 
selectiu que es tramita, d’acord amb el detall següent:

Aspirants admesos:
1. Fulgencio Cánovas Lázaro, DNI 38.888.835-Z
2. Eduardo Sanclemente Boly, DNI 18.008.726-W

Aspirants exclosos
Aspirants exclosos perquè encara que manifesta expressament en la instància 

que compleixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base 3a., de la 
documentació presentada se’n desprèn que no està en possessió del permís de 
conduir de la classe A.

José Enrique Marinas Garcia, DNI 38.095.422 -Q

SEGON.- Concedir un termini de 10 dies, des de la notificació de la present resolu-
ció, per a la esmena de deficiències i presentació d’al·legacions o reclamacions, amb 
el ben entès que si no es presenta cap esmena, al·legació o reclamació al respecte, 
la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos es considerarà definitivament 
aprovada.

TERCER.- Designar les persones que hauran de constituir el tribunal qualificador 
tal com segueix:

President:
Titular: Mª José Fernández Ruiz, secretària general; Suplent: Eva Saura Mon-

tero
Vocals:
- El coordinador de Serveis Territorials:
Titular: Josep Brugal Puig; Suplent: Xavier Bosch Casanova
- Un representant de l’Escola de l’Administració Pública.
- l’Arquitecte tècnic municipal:
Titular: Martí Roig Sanabra; Suplent: Jesús Sánchez Garcia
- Cap de la brigada d’obres:
Titular: Magí Vidal Alvarez ; Suplent: Josep Margarit Pi
Assistirà amb veu però sense vot:
-Secretària:
Titular: Mireia Mallol Fernández; Suplent: Jaume Margarit Mercader
-Representant delegats de personal:
Titular: Rocio Ortega Rodríguez; Suplent: Hortènsia Vivas Vivas

QUART.- Fixar el dia 13 de febrer de 2008, a les 9’30 hores, a l’Av. de Pau Casals, 9, 
d’aquesta població per a la realització de les proves corresponents i, en conseqüència, 
es convoca, en la data, hora i lloc esmentats als aspirants, proveïts del DNI, i als 
membres designats per formar part del tribunal qualificador.
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Castellbisbal, 23 de gener de 2008

DavID vIDaL MORRaL

Regidor delegat de Règim Intern

PG-204952 (08.024.001)
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COLLBATÓ

EDICTE
de l’Ajuntament de Collbató, sobre nomenament de funcionaris interins.

Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 14 de gener de 2008, 
es varen adoptar els acords que són transcrits literalment a continuació relatius a 
la provisió de quatre llocs de treball de vigilants municipals, com a funcionaris 
interins, del nivell E, superat el període de prova.

“ PRIMER.- NOMENAR com a funcionaris interins del nivell E, per proveir quatre 
llocs de treball de vigilants municipals, els aspirants que s’identifiquen tot seguit.

Nom Interessat  Nº DNI DOMICILI
Josep Orus Montardit
Amèrico Lizancos Ibáñez
Miguel Tobal Ávila
Daniel Sánchez García

SEGON.- NOTIFICAR els nomenaments als interessats. “

Contra els acords adoptats per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que 
són definitius en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu 
recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent a la seva publicació, d’acord amb el que preveuen els articles 
116.1 i 117.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i Procediment 
Administratiu Comú.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé direc-
tament contra els referits acords, podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació, d’acord 
amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

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, 
d’acord amb el que preveu el referit article 46 de la Llei de la Jurisdicció Conten-
ciosa Administrativa.

Es fa públic per a informació general.

Collbató, 16 de gener de 2008

JOSEfINa MaRTíNEz MaRTíNEz

Alcaldessa presidenta

PG-204492 (08.018.156)
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CORNELLÀ DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, sobre aprovació d’un plec de clàusu-
les.

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 2 de gener del 2008, es 
va aprovar el Plec de Clàusules Econòmic-Administratives Particulars que ha de 
regir el procediment per a la concessió administrativa de l’ ùs privatiu dels ter-
renys municipals que envolten la Masía de Can Manso, de superfície 6.482 m2, el 
qual s’exposa al públic durant el termini de 30 dies hàbils, a efectes de possibles 
reclamacions.

OBJECTE.- concessió administrativa de l’ ùs privatiu dels terrenys municipals que 
envolten la Masía de Can Manso, de superfície 6.482 m2

TIPUS DE LICITACIO: Conforme al plec de Condicions.

GARANTIES: 33.919,05 euros

PLECS DE CONDICIONS .- Podran examinarse al Departament de Patrimoni i 
Contractació d’ Inversions, a partir de la primera publicació de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província ó Diari Oficial de la Generalitat , de 8,30 a 13 hores.

PRESENTACIO DE PROPOSICIONS.- Al departament de Patrimoni i Contractació 
d’ inversions, de 8,30 hores a 13 hores en el termini del 30 dies hàbils següents al 
de l’última publicació de l’anunci en el DOG ó BOP.

OBERTURA DE PLIQUES.- Serà pública i tindrà lloc en les dependències mu-
nicipals, al dia següent hàbil a aquell en que finalitzi el termini de presentació de 
proposicions. En el cas de coincidir aquest en dissabte es considerarà inhàbil .

DOCUMENTACIO A PRESENTAR PELS LICITADORS .- Els que es res-
senyen al Plec de Condicions del concurs. Hauran de presentar-se en 3 sobres 
independents :

sobre nº 1.................... documentació administrativa
sobre nº 2 .................. proposició econòmica.
Sobre nº 3. ....................... documentació técnica i altra a valorar

PROPOSICIONS: Seran formulades amb arreglo als següents :
El sobre núm. 2 contindrà la proposició econòmica pròpiament dita, redactada 

d’acord amb el següent model de proposició:

MODEL DE PROPOSICIO ECONOMICA

EXPOSA:
En/Na (...) veí de (...) amb domicili al carrer (...) núm. (...) de la Ciutat de (...), 

i provist de DNI núm. (...) expedit a (...) el dia (...), obrant en nom meu (o en 
representació de (...), i assabentat de la licitació convocada per l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat, per atorgar la concessió de l’ús privatiu dels terrenys 
que envolten la Masia de Can Manso, destinats a la realització i conservació 
d’un jardí, així com de les condicions jurídiques i econòmic-administratives 
que regeixen el concurs, manifesto que accepto íntegrament les esmentades 
condicions i mitjançant aquesta proposició, opto a l’esmentat dret concessi-
onal per un període de (...) anys, oferint el pagament de la contraprestació 
següent:

- cànon anual ......................... euros (IVA inclòs).
Lloc i data  Signatura del licitant
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Cornellà de Llobregat, 14 de gener de 2008

p.D.f. de l’alcalde

Mª ROSa IgLESIaS OJEDa

Cap de Patrimoni i Contractació d’ Inversions.

PG-204484 (08.018.110)
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CUBELLES

EDICTE
de l’Ajuntament de Cubelles, sobre aprovació d’un plec de clàusules.

En data 12 de novembre de 2007 el Ple municipal va aprovar el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació, mitjançant concurs, pro-
cediment obert, tràmit ordinari, del contracte administratiu d’obres per a l’execució 
del projecte de construcció d’un nou pont sobre el Riu Foix al municipi de Cubelles, 
que va ésser publicat en el BOP núm 279 i en el DOGC núm. 5015.

Durant el termini d’exposició pública de l’esmentat plec es van presentar una 
sèrie d’al·legacions que van aturar el procediment de licitació (BOP núm. 310 i 
DOGC núm. 5039).

Per acord del Ple municipal de data 21 de gener de 2008 es resol desestimar les 
al·legacions presentades i s’aproven definitivament els Plecs de Clàusules. El Ple 
acorda l’obertura del procediment de licitació i disposa establir un termini de 26 
dies naturals, comptats des de la darrera publicació a fi que els interessats pressentin 
les seves ofertes, segons anunci publicat al BOP núm.279 de data 21 de novembre 
de 2007 i al DOGC núm. 5015 de data 23 de novembre de 2007.

Cubelles, 22 de gener de 2008

M. LLUïSa ROMERO I TOMàS

Alcaldessa presidenta

Davant meu,

CaRME LÓpEz-fELIU I fONT

Secretària general

PG-205247 (08.024.075)
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CUBELLES

EDICTE
de l’Ajuntament de Cubelles, sobre aprovació d’un plec de clàusules.

En data 13 de novembre de 2007 la Junta de Govern Local va aprovar el Projecte 
d’urbanització de l’accés i entorn del poliesportiu municipal de Cubelles i el Plec 
de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació mitjançant 
concurs públic, tràmit urgent, del contracte d’obres de referència.

En data 22 de gener de 2008, la Junta de Govern Local aprova definitivament el 
projecte d’obres amb una esmena efectuada d’ofici segons informe tècnic i conse-
qüentment es modifica el Plec de clàusules Administratives Particulars en el sentit 
següent:

On diu:
“La classificació del contractista respecte l’execució de les obres ha de ser com 

a mínim:
- Grup C, Edificacions, subgrups 2,3,4,6 i 9.
 Categoria C.
- Grup G, vials i pistes, subgrup 4 i 6, obres vials sense qualificació específica.
 Categoria D
- Grup I, instal·lacions elèctriques, subgrup 1 categoria C”

Ha de dir:
“La classificació del contractista respecte l’execució de les obres ha de ser com 

a mínim:
- Grup G, vials i pistes, subgrup 6, obres vials sense qualificació específica. 

Categoria D.
- Grup I, instal·lacions elèctriques, subgrup 1, Categoria C.”

La Junta de Govern Local acorda disposar la obertura del procediment de licitació 
per a l’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució del projecte d’urbanització 
de l’entorn i accés al poliesportiu municipal de Cubelles, l’adjudicació per concurs, 
procediment obert i tràmit urgent i obrir un termini de 13 dies naturals comptats des 
de la darrera publicació a fi que els interessats pressentin les seves ofertes, segons 
anunci publicat al BOP núm.275 de data 16 de novembre de 2007 i al DOGC núm. 
5011 de data 19 de novembre de 2007.

Cubelles, 23 de gener de 2008

M. LLUïSa ROMERO I TOMàS

Alcaldessa presidenta

Davant meu,

CaRME LÓpEz-fELIU I fONT

Secretària general

PG-205246 (08.024.074)
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CUNIT

EDICTE
de l’Ajuntament de Cunit, sobre contractació de personal.

En compliment de l’article 291.3 del RD 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text 
refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya i de l’article 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 fa públic per a coneixement general, que per Decret de 
l’Alcaldia número 3534/2007, de 19 de novembre de 2007, s’aprova la contractació 
del Sr. Joan Parellada Ripoll , en la categoria professional de tècnic mig per tal de 
realitzar tasques de justificació del projecte de l’Escola Taller Centre Cívic Els 
Jardins subvencionat d’acord amb la normativa reguladora dels projectes d’Escoles 
Tallers, Tallers d’Ocupcació i Cases d’Ofici a partir del dia 1 de desembre de 2007 
i fins el dia 31 de desembre de 2007, i amb unes retribucions brutes de 1.994,70 
euros mensuals.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix inter-
posar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent de la seva notificació.

Cunit, 4 de desembre de 2007

JUDITh aLBERICh CaNO

Alcaldessa

EMMa NúñEz vIñaS

Secretaria accidental

PG-205062 (08.024.004)
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FIGARÓ-MONTMANY

ANUNCI
de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, sobre contractació de personal.

Es fa públic per al general coneixement, que l’Alcalde-President de l’Ajuntament 
de Figaró-Montmany, en data 2 de gener de 2008 ha dictat el Decret núm.02, pel 
qual es resolt , la contractació en règim laboral temporal, modalitat obra-servei 
determinat, per raó de la màxima urgència, la Sra. Irene Bertrán Lledó, amb 
DNI 47.808.010 A, des del dia 2 de gener de 2008 fins el 31 de gener de 2008, per 
desenvolupar tasques d’educadora social, en jornada parcial.

Figaró-Montmany, 10 de gener de 2008

MaNEL gaRCIa paDREDa

Alcalde

PG-204615 (08.018.172)
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FORNELLS DE LA SELVA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Fornells de la Selva, sobre aprovació d’un plec de clàusules.

Cessió parcel·la i construcció sobre la mateixa de 10 habitatges de protecció 
oficial

Aprovat per la corporació en sessió plenària de data 29 de novembre de 2007, el 
Plec de clàusules econòmico-administratives particulars que han de regir la cessió 
condicionada mitjançant concurs d’una parcel·la situada al Sector “Can Busquets” 
i construcció sobre la mateixa de deu habitatges de protecció oficial, s’exposa al 
públic pel termini de vint dies hàbils, a l’efecte de presentació de possibles recla-
macions.

Les reclamacions podran presentar-se a les oficines de l’Ajuntament de Fornells 
de la Selva, situat al c/ Antoni Gaudí, 45, C.P. 17458, tots els dies feiners entre les 
9 i les 14 hores.

Fornells de la Selva, 10 de gener de 2008

gaBRIEL CaSaS SOy

Alcalde

PG-204503 (08.018.112)
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GRANOLLERS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Granollers, sobre aprovació de la plantilla de personal i la 
relació de llocs de treball.

Anunci sobre l’aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball 
de l’Ajuntament de Granollers i dels seus organismes autònoms i de l’Entitat pública 
empresarial Granollers Mercat.

De conformitat amb allò que disposa l’article 291.6 de la Llei 8/87, es publica la 
plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Granollers, 
dels seus organismes autònoms i de l’entitat pública empresarial Granollers Mercat, 
amb efectes 1 de gener de 2008, aprovada per l’Ajuntament en Ple de data 21 de 
desembre de 2007.

PLANTILLA DE PERSONAL

1 DE GENER DE 2008

(1) PLANTILLA DE FUNCIONARIS

ESCALA SUBESCALA DENOMINACIÓ PLAÇA NÚM. PLACES GRUP SITUACIÓ
Habilitació  Secretari 1 A1 1FI
Estatal  Interventor 1 A1 1FC
   Tresorer 1 A1 1FC
Administració Tècnica Superior Tècnics Adm. General 9 A1 8FC 1FI
General  Tècnics Adm. General (*) 1 A1 1FC
 Administrativa Administratius 55 C1 47FC 1CS 7V
  Administratius (*) 2 C1 1FC 1CS
 Auxiliar Auxiliar administratiu 30 C2 20FC 1CS 4FI 5V
 Subalterna Aguatzil-Ordenança 3 C2 1FC 2V
  Telefonista 1 C2 1FI
  Subaltern (porter escola) 3 C2 1FC 2 V
  Xòfer ordenança 1 C2 1FC
  Porter d’escola 9 E 8FC 1CS
  Zelador de mercat 1 E 1FC
  Netejadora 2 E 2FC
  Conserge 17 E 17FC
Administració Tècnica Superior Dret 1 A1 1CS
Especial  Arquitecte 5 A1 4FI 1V
  Economista 3 A1 2FC 1V
  Tècnic sistemes 1 A1 1FC
  Periodista 1 A1 1FC
  Arxiver 2 A1 2FC
  Enginyer 2 A1 2FC
  Medicina 1 A1 1FC
  Biòleg 1 A1 1FC
  Laboratori 1 A1 1FC
  Educació física 3 A1 3FC
  Medi Ambient 1 A1 1FC
  Gestió museus 3 A1 3FC
  Ensenyament secundari 79 A1 74FC 2FI 2EF 1V
 Tècnic Grau Ensenyament secundari 14 A2 12FC 1FI 1V
 Mitjà Ensenyament primari 29 A2 20FC 8FI 1CS
  Arquitecte tècnic 6 A2 2FC 3FI 1V
  Tècnic grau mitjà 4 A2 4FC
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ESCALA SUBESCALA DENOMINACIÓ PLAÇA NÚM. PLACES GRUP SITUACIÓ
  Medi ambient 1 A2 1FC
  Enginyer tècnic 6 A2 2FC 4FI
  Eng. Tèc. Obres Públiques 1 A2 1V
  Assistent social 7 A2 7FC
  Educador social 2 A2 2FC
  Gestió tributària 1 A2 1FC
  Gestió administrativa 2 A2 2FC
  Inspecció serveis 1 A2 1FC
  Treball social 1 A2 1FC
  Infermeria 2 A2 2FC
  Joventut 1 A2 1FI
  Biblioteca 1 A2 1V
  Serveis Personals 2 A2 2FC
  Educació física 1 A2 1FC
 Tècnica auxiliar Deliniant 7 C1 7FC
  Inspector 5 C1 3FC 1EF 1FI
  Inspector consum 1 C1 1FC
  Aux. arxiu i biblioteca 10 C1 9FC 1FI
 Auxiliar tècnica Aux. arxiu i biblioteca 1 C2 1FC
  Auxiliar tècnic 1 C2 1FC
 Serveis especials Inspector 1 A2 1FC
 Classe Policia Local Sergents 5 C1 4FC 1CS
  Caporals 13 C2 11FC 1CS 1V
  Agents 75 C2 65FC 8FI 2V
 Classe Comeses Tèc. Sup. Sistemes informació 2 A1 2FI
 Especials Tèc. Mig. Organitza. Qual. 1 A2 1FI
  Tèc. M. Prom. Econòmica 2 A2 1FC 1V
  Tèc. Mig. Serv. Personals 2 A2 1FC 1CS
  Tèc. Mig. Protecció civil 1 A2 1FC
  Tèc. Mig. Informàtica 1 A2 1V
  Tèc. Esp. Gest. Tributària 1 A2 1FC
  Tèc. Esp. Medi Ambient 1 C1 1FC
  Tèc. Esp. Joventut 1 C1 1FI
  Tèc. Esp. Cultura 3 C1 2FC 1V
  Tèc. Esp. Informàtica 1 C1 1FC
  Tèc. Esp. Educació física 3 C1 2FC 1EF
  Tèc. Axiliars treballadores socials 3 C1 3V
  Tèc. Esp. Educació 1 C1 1FC
  Aux. tèc. Informàtica 1 C2 1FC
  Aux. tèc. Trebal. Familiar 3 C2 3FC
  Aux. tèc. Conservació museu 4 C2 3FC 1FI
  Auxiliar tècnic 2 C2 2FC
  Oficial manteniment 2 C2 2FC
 Classe Personal Coordinador 1 C1 1FI
 d’oficis Tècnic especialista manteniment 3 C1 3V
  Encarregats 6 C1 6V
  Encarregat paleta 1 C2 1FC
  Encarregat jardineria 1 C2 1FC
  Encarregat logística 1 C2 1FI
  Encarregat senyalització 1 C2 1FC
  Oficial fuster 1 C2 1FC
  Mestres d’oficis 8 C2 8FC
  Oficial pintor 2 C2 2FC
  Oficial magatzamer 2 C2 1FC 1V
  Oficial paleta 4 C2 3FC 1V
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ESCALA SUBESCALA DENOMINACIÓ PLAÇA NÚM. PLACES GRUP SITUACIÓ
  Oficial impressor 2 C2 2FC
  Oficial senyalització 1 C2 1V
  Oficial jardiner 9 C2 7FC 2FI
  Oficial mecànic 2 C2 1FC 1FI
  Oficial conductor 2 C2 2FC
  Oficial serraller 1 C2 1FI
  Oficial manteniment 1 C2 1FC
  Oficial oficis 6 C2 5FC 1FI
  Operari jardiner 2 E 1FC 1FI
  Operari conductor 1 E 1FC
  Operari senyalització 1 E 1FI
  Operari paleta 3 E 2FC 1FI
  Operari fuster 1 E 1FC
   Total (1) 540
  Duplicades pendents de
  Promoció interna -21
   Total 519 

(2) PLANTILLA FUNCIONARIS EVENTUALS
Personal directiu/assessorament Cap Àrea Benestar Social ..........................................1  1FE
  Cap Àrea Territorial/Gerent ......................................1  1FE
  Cap Àrea Cultura i Educació .....................................1  1FE
  Cap de l’Àrea de Programació,
  Relacions ciutadanes i serv. Alcaldia ........................1  1FE
  Coordinador de l’Àrea de Serveis
  Centrals, Hisenda i Prom. Economi. .........................1  1FE
  Director Museu ..........................................................1  1FE
  Coordinador gral. Fàbrica Arts .................................1  1V
   Total 7

(3) PLANTILLA PERSONAL LABORAL
SERVEI O CENTRE DENOMINACIÓ PLAÇA NÚM. PLACES NIVELL SITUACIÓ
DESTÍ   ASSIMILAT 
Ajuntament Tècnic superior 1 A1 1LF
Serveis Centrals Metge 1 A1 1EF
 Tèc. Superior Informàtica 1 A1 1V
 Biòleg 1 A1 1LF
 Tèc. Sup. Medicina 1 A1 1LF
 Tècnic Mig Educació Social 3 A2 3LF
 Tècnic mig sisteme informacio 1 A2 1LT
 Assistent social 4 A2 3LF 1V
 Tèc. mig Fàbrica de les Arts  2 A2 2LT
 Tèc. Mig Relacions Institucionals 1 A2 1LF
 Tèc. especialista laboratori 1 C1 1LF
 Tècnic especialista joventut 1 C1 1CS
 Tècnic especialista sistemes informació 4 C1 4LT
 Tècnic especialista d’acollida 5 C1 1 LT 4V
 Tècnic auxiliar arxiu 1 C1 1V
 Auxiliar tècnic sistemes informació 1 C2 1LF
 Auxiliar tècnic salut pública 1 C2 1LT
 Oficial oficis 1 C2 1LT
 Oficial d’impremta 1 C2 1LT
 Netejadora 2 E 2V
 Porter d’escola 1 E 1LT
 Conserge 8 E 2LF 5LT 1V
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SERVEI O CENTRE DENOMINACIÓ PLAÇA NÚM. PLACES NIVELL SITUACIÓ
DESTÍ   ASSIMILAT 
 Operari paleta 1 E 1LT
  Total 44

Institut Periodista 1 A1 1LF
Mitjans Tècnic superior 2 A1 1LT 1CS
Comunicació Tècnic mitjà 1 B1 1LF
 Tècnic especialista 3 C1 2LF 1LT
 Auxiliar Tècnic 4 C2 3LF 1LT
 Auxiliar administratiu 1 C2 1LF
  Total 12

Escoles Bressols Educadores 20 A2 16LF 1LT 3V
 Ajudant cuina 1 C2 1LT
 Ajudant cuina  2 E 2LT
  Total 23
Museu Tècnic Superior Museística 1 A1 1V
 Tècnic mig Museística 1 A2 1V
   2
Escola Música Professors 35 A1 27LF 5LT 3V
 Administratiu 1 C1 1LF
  Total 36
Escola Salvador Professor 1 A2 1LF
Llobet Auxiliar professor 2 C1 2LF
 Auxiliar administratiu 1 C2 1LF
  Total 4
Escola del Treball Professors 23 A1/A2 5LF 15LT 1EF 2V
 Administratius 4 C1 3LF 1V
 Auxiliar administratiu 1 C2 1LT
 Netejadora 4 E 4LF
 Conserge 4 E 2LF 1LT 1V
  Total 36
  Total 157

(4) DETALL
Plantilla de funcionaris 540 – 21 duplicades promoció interna = 519 
Plantilla de funcionaris eventuals: 7
Plantilla de laborals: 157
Total plantilla: 683
Plantilla de places cojunturals a 1 de gener de 2008: 86
(pilot, escoles taller, pla ocupació, pla estratègic…..)
 Total: 769

(5) CLAUS D’INTERPRETACIÓ

FC: Funcionari carrera
FI: Funcionari interí
FE : Funcionari eventual
EF: Excedent forços (càrrec públic)
EV: Excedent voluntari amb reserva de plaça
CS: Comissió serveis
LF: Laboral fix
LT: Laboral temporal
PC: Plaça cojuntural
V: Vacant
*Plaça a extingir
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PLANTILLA PERSONAL ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCAT 2008

1 DE GENER DE 2008

PLANTILLA PERSONAL
SERVEI O CENTRE DENOMINACIÓ PLAÇA NÚM. PLACES NIVELL SITUACIÓ
DESTÍ   ASSIMILAT 

Granollers
MERCaT  TèCNIC SUpERIOR 1 a1 1LT
 TèCNICS MITJOS DESENvOLUpaMENT

 Econòmic Local  7 A2 7 LF
 Tèc. Especialista  2 C1 1 LF 1LF(CS)
 Administratiu 1 C1 1FC (CS)
 Auxiliar tècnic  2  C2 1 LF LT
 Auxiliar adm. 1 C2 1 FC(CS)
 Conserge 2 E 2 LF
  Total 16

CLAUS D’INTERPRETACIÓ
FC: Funcionari carrera
FI: Funcionari interí
FE: Funcionari eventual
EF: Excedent forços (càrrec públic)
EV: Excedent voluntari amb reserva de plaça
CS: Comissió serveis
LF: Laboral fix
LT: Laboral temporal
PC: Plaça cojuntural
V: Vacant
* Plaça a extingir

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

ALCALDIA i SECRETARIA

Descripció lloc de treball: DLLT; Nivell destí: ND; Complement específic: CE; Grup d’accés: G; Funcions (Núm. De fitxa): FUN; Nivell 
Català: NC; Forma provisió: FP 

DLLT ND CE G FUN NC FP Classe Escala/subescala Dotacions
Secretari................................................... 30 XXXVIII A1 74 C COHN F HN 1
Cap del Servei de Secretaria General ..... 25 XXXVII A1/A2 240 C LD F AE/AG 1
Cap de Servei ........................................... 25 XXXVII A1/A2 241 C LD F AE/AG 1
Lletrat Serveis Jurídics ........................... 22 XXXVI A1  77 C CO F AG 1
Tècnic superior arxiver ........................... 21 XXXIII A1  159 C CO F AE 1
Tècnic mig en relacions institucionals ... 18 XXVI  A2 248 C CO F/L AE 1
Coordinadora administrativa de l’àrea 
de programació, relacions ciutadanes 
i serveis d’alcaldia i de secretaria. .......... 18 XXIV C1/C2 75 C CO F AE/AG 1
Tècnic d’Hemeroteca .............................. 18 XXVI  A2 83 C CO F AE 1
Responsable de gestió de patrimoni ....... 18 XXII  C1/C2 97 C CO F AE/AG 1
Coordinació alcaldia ............................... 18 XXI C1/C2 102 C LD F AE/AG 1
Secretari/a de Grups Municipals ............ 16 XIV C1/C2 79 C LD F AE/AG 3
Secretari/a de secretaria .......................... 16 XXII C1/C2 118 C LD/CO F AE/AG 1
Tècnic auxiliar d’arxiu ............................ 16 XIV C1  242 C CO F/L AE/AG 1
Xofer Alcalde .......................................... 12 II C2 80 A LD/CO F/L AG/AE 1
        DOTACIONS 16
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ÀREA DE PROGRAMACIÓ, RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D’ALCALDIA

Nivell destí: ND; Complement específic: CE; Grup d’accés: GA; Funcions (Núm. De fitxa): FND; Nivell Català: NC; Forma provisió:FP; 
Classe:C; Col.lectiu Cossos:CC; Dotacions:D; 

Descripció lloc de treball ND CE GA FND NC FP C CC D
Cap del Servei de processos 
estratègics i programació ............................... 25 XXXVII  A1/A2 243 C LD F AE/AG 1
Periodista ........................................................ 21 XXXII A1 78 D CO F AE 2
Tècnic mig en participació 
i relacions ciutadanes ..................................... 19 XXX A2 244 C CO F AE/AG 1
Tècnic mig de processos estratègics 
i participatius .................................................. 19 XXX A2 245 C CO F AE 1
Tècnic mig Coordinació 
centres cívics .................................................. 19 XXX A2 246 C CO F AE/AG 1
Responsable del Servei de participació 
i relacions ciutadanes ..................................... 18/22 XXXVII  C1/C2 247 C LD F AE/AG 1
Encarregat d’Imatge/preimpressió ................ 17 XLVI C2 109 B CO F AE 1
Encarregat d’imprempta ................................ 17 XLVI C2 94 B CO F AE 1
Oficial d’impremta ......................................... 14 XLIV C2 103 A CO F/L AE 1
Oficial de preimpressió .................................. 14 XLIV C2 82 A CO F/L AE 1
Secretària de l’Àrea de programació, 
relacions ciutadanes i serveis d’alcaldia ........ 16 XXII C1/C2 96 C LD F AG/AE 1
Tècnic especialista en acollida ...................... 16 XV C1  249 C CO F/L AE 5
Tècnic especialista 
en fotografia i imatge ..................................... 16 XV C1/C2 93 C CO F AE/AG 1
         
        DOTACIONS 18

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS , HISENDA i PROMOCIÓ ECONÒMICA

Serveis econòmics

Nivell destí: ND; Complement específic: CE; Grup d’accés: GA; Funcions (Núm. De fitxa): FDF; Nivell Català: NC; Forma provisió: FP; 
Classe: C; Dotacions: DOT.

Descripció lloc de treball ND CE GA FDF NC FP C Col·lectiu Cossos DOT
Tresorer/a ............................................................. 30 XXXVIII A1 142 C COHN F HN 1
Interventor ........................................................... 30 XXXVIII  A1 125 C COHN F HN 1
Cap del servei de planificació i control press. .... 25 XXXVII  A1/A2 143 C LD F AG/AE 1
Cap de servei de gestió tributària ....................... 25 XXXVII  A1/A2 140 C LD F AG/AE 1
Cap de servei de comptabilitat ............................ 25 XXXVII  A1/A2 127 C LD F AG/AE 1
Tècnic superior en economia .............................. 22 XXXVI A1 250 C CO F AG/AE 1
Tècnic d’assessorament Jurídic .......................... 22 XXXVI A1 149 C CO F AG/AE 1
Recaptador ........................................................... 22 XXXVI  A2 139 C LD F AG/AE 1
Tècnic mig serveis econòmics ............................ 20 XXXI A2 263 C CO F AE 1
Tècnic en inspecció tributària ............................ 20 XXXI  A2 131 C CO  F AE 1
Responsable de programes de compres ............. 19 XXVII C1/C2 124 C CO  F AG/AE 1
Responsable gestió G. T. (PLVL)........................ 18 XXII  C1  223 C CO  F AG/AE 1
Responsable gestió G. T. (IBI) ............................ 18 XXII  C1  132 C CO  F AG/AE 1
Responsable de gestió d’ingressos ..................... 18 XXII  C1/C2 130 C CO  F AG/AE 1
Responsable de gestió de tresoreria ................... 18 XXII  C1/C2 138 C CO  F AG/AE 1
Responsable de gestió de despeses ..................... 18 XXII  C1/C2 128 C CO  F AG/AE 1
Responsable de gestió de caixa ........................... 18 XXII  C1/C2 137 C CO  F AG/AE 1
Coordinador administratiu de l’Àrea 
de serveis centrals, hisenda 
i promoció econòmica ......................................... 18 XXIV C1/C2 146 C CO  F AG/AE 1
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Descripció lloc de treball ND CE GA FDF NC FP C Col·lectiu Cossos DOT
Secretari/a d’Intervenció ..................................... 16 XXII  C1/C2 126 C CO  F AG/AE 1
Secretari/a de l’Àrea de serveis centrals, 
hisenda i promoció econòmica ........................... 16 XXII  C1/C2 141 C LD/CO F AG/AE 1
Administratiu de recaptació ............................... 16 IX C1/C2 135 C CO  F AG 6
Administratiu de gestió tributària ...................... 16 IX C1/C2 134 C CO  F AG 5
Administratiu de comptabilitat........................... 16 IX C1/C2 129 C CO  F AG 2
Administratiu de compres .................................. 16  IX C1/C2 123 C CO  F AG 1
Administratiu de tresoreria ................................. 16 IX C1/C2 136 C CO  F AG 2
        DOTACIONS 36

Recursos Humans i serveis centrals

Nivell destí: ND; Complement específic: CE; Grup d’accés: GA; Funcions (Núm. De fitxa): FDF; Nivell Català: NC; Forma provisió: FP; 
Classe: C; Escala/subescala: ESC; Dotacions: DOT. 

Descripció lloc de treball ND CE GA FDF NC FP C ESC DOT

Cap de Servei de Prevenció de Riscos Laborals ....25 XXXVII  A1/A2 84 C LD F AE/AG 1
Cap del Servei d’Organització i Logística .............25 XXXVII A1/A2 106 C LD F AG/AE 1
Cap del Servei d’informàtica i telecomunicacions 25 XXXVII  A1/A2 4 C LD F AG/AE 1
Cap de l’OAC ...........................................................24 XXXVII A1/A2 107 C CO F AE/AG 1
Tècnic superior Responsable de sistemes
de la informació .......................................................22 XXXVI A1/A2 6 C CO F AE 1
Tècnic superior Responsable 
d’informació de base ...............................................22 XXXVI A1/A2 2 C CO  F AE 1
Responsable de tramitació i gestió corporativa .....22 XXXV  A1/A2 3 C CO F AE 1
Tècnic superior en Informàtica ...............................22 XXXV A1 264 C CO F/L AE 1
Tècnic mitjà de prevenció .......................................20 XXXI A2 85 C CO F AE/AG 1
Tècnic mig GIS ........................................................20 XXXI A2 251 C CO F AE 1
Tècnic mig sistemes de la informació ....................20 XXXI A2 252 C CO F/L AE 1
Tècnig de Gestió de Població 
i Processos electorals ..............................................20 XXXI A2 119 C CO F AG/AE 1
Responsable de programes de nòmines 
i contractació ...........................................................19 XXVII A2/C1 86 C CO F AE/AG 1
Responsable de programes de formació i selecció 19 XXVII A2/C1 225 C CO F AE/AG 1
Responsable de Programes de gestió 
de RRHH i de Relacions Laborals .........................19 XXVII A2/C1 87 C CO F AE/AG 1
Informador-tramitador OAC ..................................18 XIV C1/C2 108 C CO F AE/AG 9
Administratiu de Recursos Humans ......................16 IX C1/C2 91 C CO F AG 2
Secretària de la direcció de RRHH 
i serveis centrals ......................................................16 XXII  C1/C2 92 C LD/CO F AG/AE 1
Tècnic especialista en sistemes de la informació ...16 XV C1  5 C CO F/L AE 4
Responsable d’ordenances ......................................12 IV C2 100 A CO F AG 1
Informador-recepcionista .......................................12 II C2 99 C CO F AG/AE 1
Auxiliar tècnic de sistemes de la informació .........12 VI C2 7 B CO F/L AE 2
Ordenança ...............................................................11 I E 101 A CO F/L AG/AE 2
Conserge edifici Portalet .........................................11 I E 226 A CO F/L AG/AE 1
         
        DOTACIONS 38

AREA SERVEIS MUNICIPALS, MOBILITAT I SEGURETAT

Nivell destí: ND; Complement específic: CE; Grup d’accés: GA; Funcions (Núm. De fitxa): FDF; Nivell Català: NC; Forma 
provisió: FP; Col·lectiu Cossos: CC

Descripció lloc de treball ND CE GA FDF NC FP Classe CC Dotacions
Inspector .........................................................26 XXXVIII  A2 150 C COP F AE 1
Cap de servei de serveis 
municipals i manteniment ..............................25 XXXVII  A1/A2 8 C LD f AG/AE 1
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Descripció lloc de treball ND CE GA FDF NC FP Classe CC Dotacions
Cap de servei de Mobilitat .............................25 XXXVII A1/A2 229 C LD  F/L AG/AE 1
Cap de la unitat operativa 
de serveis (UOS).............................................22 XLVII A2/C1 9 C LD/CO F AG/AE 1
Responsable de l’oficina 
de via pública i mercats ..................................22 XXXVII A2/C1 228 C LD  F AG/AE 1
Lletrat Serveis Jurídics ...................................22 XXXVI A1  77 C CO F AG 1
Enginyer Tècnic Serveis Municipals .............20 XXXI A2 13 C CO F AE 1
Arquitecte Tècnic de Serveis .........................20 XXXI  A2 14 C CO  F AE 1
Arquitecte tècnic d’urbanisme i serveis ........20 XXXI  A2 58 C CO F AE/AG 1
Sergent ............................................................20 XLII  C1  154 B COP F AE 5
Tècnic mig en protecció civil .........................20 XXXI  A2 158 C CO  F AE 1
Responsable de programes de sancions .........19 XXVII  C1/C2 152 C CO  F AG/AE 1
Coordinador administratiu de l’Àrea de serveis 
municipals, mobilitat i seguretat .................... 18 XXIV C1/C2 10 C CO  F AG/AE 1
Encarregat de fusteria .................................... 17 XLVI  C2 216 A CO F AE 1
Encarregat de lampisteria-electricitat ............ 17 XLVI  C2 25 A CO F AE 1
Encarregat de mecànica ................................. 17 XLVI  C2 39 A CO F AE 1
Encarregat de pintura ..................................... 17 XLVI  C2 29 A CO F AE 1
Encarregat de senyalització i mobiliari urbà . 17 XLVI  C2 217 A CO F AE 1
Encarregat de serralleria ................................ 17 XLVI  C2 26 A CO F AE 1
Encarregat d’obres .......................................... 17 XLVI  C2 38 A CO F AE 1
Encarregat manteniment cementiri ............... 17 XLVI  C2 44 A CO F AE 1
Administratiu de serveis municipals ............. 16 IX C1/C2 15 C CO F AG 2
Administratiu U.O.S. ...................................... 16  IX C1/C2 41 C CO F AG 2
Administratiu de seguretat ciutad.................. 16  IX C1/C2 157 C CO  F AG 1
Administratiu Policia Local ........................... 16 IX C1/C2 253 C CO F AG 2
Administratiu de sancions ............................. 16 IX C1/C2 222 C CO  F AG 2
Inspector de serveis i via pública ................... 16 XVI C1/C2 11 C CO F AG/AE 3
Secretari d’àrea de serveis municipals, 
mobilitat i seguretat ........................................ 16 XXII C1/C2 12 C LD/CO F AG/AE 1
Tècnic auxiliar mant. Via pública .................. 16 XLVI C1/C2 238 B CO F AE 1
Tècnic auxiliar de manteniment 
de la via pública .............................................. 16 XLVI C1/C2 36 A CO F AE 1
Tècnic auxiliar manteniment edificis mpals. . 16 XLVI C1/C2 31 A CO F AE 1
Tècnic de manteniment de logística............... 16 XLVI C1/C2 230 A CO F AE 1
Secretari/a de l’inspector de la P.L. ................ 16 XXII  C1/C2 153 C LD/CO F AG/AE 1
Caporal ........................................................... 16 XLI  C2 155 B COP F AE 13
Cap de colla de transport ................................ 15 XLV C2 27 A CO F AE 1
Mestre d’Oficis Obres .................................... 15 XLV C2 218 A CO F AE 1
Agent de Policia Local ................................... 15 XL  C2 156 B COP F AE 75
Oficial Xofer ................................................... 14 XLIV C2 239 A CO F AE 1
Oficial de magatzem ....................................... 14 XLIV C2 35 A CO F AE 2
Oficial reparació/manteniment parcs ............. 14 XLIV C2 254 A CO F AE 1
Oficial fuster ................................................... 14 XLIV C2 17 A CO F AE 1
Oficial lampista-electricista ........................... 14 XLIV C2 22 A CO F AE 2
Oficial manteniment del cementiri ................ 14 XLIV C2 43 A CO F/L AE 1
Oficial mecànic ............................................... 14 XLIV C2 32 A CO F AE 1
Oficial Paleta .................................................. 14 XLIV C2 23 A CO F AE 3
Oficial pintor ................................................... 14 XLIV C2 42 A CO F AE 2
Oficial senyalització ....................................... 14 XLIV C2 219 A CO F AE 1
Oficial serraller ............................................... 14 XLIV C2 220 A CO F AE 1
Operari conductor ..........................................12 XLIII E 28 A CO F AE 1
Operari de cementiri ......................................12 XLIII E 40 A CO F/L AE 1
Operari de fusteria .........................................12 XLIII E 46 A CO F AE 1
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Descripció lloc de treball ND CE GA FDF NC FP Classe CC Dotacions
Operari de Senyalització ................................12 XLIII E 45 A CO F AE 1
Operari d’obres ...............................................12 XLIII E 24 A CO F AE 2

        DOTACIONS 155

ÀREA TERRITORIAL

Nivell destí: ND; Complement específic: CE; Grup d’accés: GA; Funcions (Núm. De fitxa): FDF; Nivell Català: NC; Forma 
provisió: FP; Col·lectiu Cossos: CC;  

Descripció lloc de treball ND CE GA FDF NC FP Classe CC Dotacions
Cap del Servei d’Urbanisme ................................ 25 XXXVII  A1/A2 51 C LD F AG/AE 1
Cap del Servei d’Obres i Projectes ....................... 25 XXXVII  A1/A2 64 C LD F AG/AE 1
cap de l’oficina d’intervenció integral 
en les activitats i instal.lacions ............................. 22 XXXVI bis A1/A2 60 C LD F AE/AG 1
cap de l’oficina de gestió i qualitat ambiental ...... 22 XXXVI bis A1/A2 61 D LD F AE/AG 1
Tècnic d’assessorament jurídic ............................ 22 XXXVI  A1 49 C CO  F AE/AG 1
Coordinador d’espais verds .................................. 22 XLVII A2 227 C CO F AG/AE 1
Cap de l’oficina d’intervenció 
en l’edificació del sòl ............................................ 22 XXVI A2/C1 55 C LD F AE/AG 1
Arquitecte d’urbanisme ........................................ 22 XXXVI A1 57 C CO  F AE  2
Arquitecte d’obres ................................................ 22 XXXVI  A1 69 C CO  F AE 1
Enginyer tècnic ..................................................... 20 XXXI  A2 67 C CO  F AE 4
Arquitecte tècnic d’obres  ..................................... 20 XXXI  A2 68 C CO  F AE 3
Arquitecte tècnic de disciplina urbanística ......... 20 XXXI A2 255 C CO F AE 1
Coord. administratiu Àrea Territorial. ................ 18 XXIV C1/C2 47 C CO  F AG/AE 1
Tècnic mitjà educació i difusió ambiental ........... 18 XXVI  A2 62 C CO  F AE 1
Responsable d’inspecció de medi ambient .......... 18 XX  C1  63 C CO  F AG/AE 1
Responsable de gestió d’informació urbanística . 18 XXII  C1/C2 59 C CO  F AE/AG 1
Encarregat de jardineria ....................................... 17 XLVI  C2 30 A CO F AE 1
Secretari/a d’àrea territorial ................................. 16 XXII C1/C2 48 C LD/CO F AE/AG 1
Administratiu Granollers Promocions ................ 16  IX C1/C2 50 C CO  F AG 1
Administratiu de medi ambient ........................... 16 IX C1/C2 53 C CO  F AG 3
Administratiu d’urbanisme .................................. 16 IX C1/C2 56 C CO  F AG 4
Administratiu d’obres i projectes ......................... 16  IX C1/C2 65 C CO  F AG 1
Delineant obres i projectes ................................... 16 IX C1 52 B CO  F AE  3
Inspector d’urbanisme .......................................... 16 XVII  C1 54 C CO  F AE/AG 1
Inspector disciplina urbanística ........................... 16 XVII C1 256 C CO F AE/AG 1
Tècnic auxiliar d’arquitectura .............................. 16 XV  C1 66 B CO  F AE 1
Tècnic especialista en toponímia ......................... 16 XV  C1 71 C CO  F AE 1
Tècnic auxiliar de manteniment jardineria .......... 16 XLVI C1/C2 19 A CO F AE 1
Cap de colla de jardineria ..................................... 15 XLV C2 18 A CO F AE 3
Mestre d’Oficis jardineria .................................... 15 XLV C2 218 A CO F AE 1
Oficial jardiner ...................................................... 14 XLIV C2 33 A CO F AE 6
Operari de jardineria ............................................ 12 XLIII E 20 A CO F AE 2
         
        DOTACIONS 53

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

Nivell destí: ND; Complement específic: CE; Grup d’accés:GA; Funcions (Núm. De fitxa): FDF; Nivell Català: NC; Forma provisió: FP; 
Col·lectiu Cossos: CC.

Descripció lloc de treball ND CE GA FDF NC FP Classe CC Dotacions
Cap de servei de salut pública ..............................25 XXXVII  A1/A2 202 C LD F AG/AE 1
Cap del Servei de Benestar Social i gent gran ....25 XXXVII  A1/A2 209 C LD F AG/AE 1
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Descripció lloc de treball ND CE GA FDF NC FP Classe CC Dotacions

Tècnic superior de salut pública ..........................22 XXXVI A1 203 C CO  F/L AE 1
Tècnic superior responsable de salut pública ......22 XXXVI A1 205 C CO  F AE 1
Tècnic superior de laboratori ...............................21 XXXIV A1 197 C CO  F AE 1
Treballador Social PADI ......................................19 XXX A2 212 B CO F AE 1
Infermer ................................................................19 XXIX A2 204 C CO  F AE 1
Tècnic mitjà serveis socials/treballador/a social .19 XXX  A2 208 C CO  F AE 1
Treballador Social ................................................19 XXX A2 211 C CO  F/L AE 8
Educador social  ...................................................19 XXX  A2 215 C CO  F/L AE 5
Responsable de gestió d’inspecció 
de sanitat i consum ...............................................18 XX C1/C2 206 C CO  F AG/AE 1
Tècnic auxiliar de laboratori ................................16 XVIII C1 198 C CO  F/L AE 1
Secretària de l’àrea de benestar social .................16 XXII  C1/C2 210 C LD/CO F AG/AE 1
Administratiu OMIC ...........................................16 IX C1/C2 196 C CO  F AG 1
Administratiu de sanitat i consum.......................16 IX C1/C2 199 C CO  F AG 1
Adminstratiu d’epidemiologia i prom. Salut .......16  IX C1/C2 200 C CO  F AG 1
Administratiu de Serveis Socials ........................16 IX C1/C2 213 C CO  F AG 2
Auxiliar Tècnic Salut Pública ..............................12 V C2 231 B CO  F/L AE 1
Treballadora Familiar ..........................................12 V  C2 214 A CO  F AG/AE 3
        DOTACIONS 33

ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ

Nivell destí: ND; Complement específic: CE; Grup d’accés:GA; Funcions (Núm. De fitxa): FDF; Nivell Català: NC; Forma provisió: FP; 
Col·lectiu Cossos: CC.

Descripció lloc de treball ND CE GA FDF NC FP Classe CC Dotacions
Cap del servei de Joventut ....................................25 XXXVII  A1/A2 234 C LD F AG/AE 1
Cap del Servei d’Educació ...................................25 XXXVII  A1/A2 181 C LD F AG/AE 1
Cap del Servei d’esports .......................................25 XXXVII  A1/A2 193 C LD F AG/AE 1
Tècnic superior  ....................................................22 XXXVI A1 257 C CO F/L AE 1
Cap del centre de medicina esportiva ..................22 XXXV  A1 192 C CO  F/L AE 1
Tècnic superior documentalista...........................21 XXXII  A1 174 C CO  F AE  1
Tècnic superior de formació 
d’activitats esportives ...........................................21 XXXII  A1 186 C CO  F AE 1
Tècnic mig ............................................................19 XXX A2 258 C CO F AE 1
Responsable de programes de joventut ...............19 XXVII A2/C1 167 C CO  F AE/AG 1
Responsable de Programes de Cultura ................19 XXVIII  A2/C1 171 C CO  F AE/AG 1
Responsable de Programes de Promoció 
i foment de la lectura ............................................19 XXVIII  A2/C1 232 C CO  F AE/AG 1
Responsable del servei de cultura .......................18/22 XXXVII  C1/C2 178 C LD F AG/AE 1
Coordinador administratiu de serveis personals 18 XXIV C1/C2 168 C CO  F AG/AE 1
Tècnic mig en biblioteca ......................................18 XXVI A2 233 C CO  F AE 1
Tècnic mig d’educació .........................................18 XXVI  A2 185 C CO  F AE  1
Infermer del centre de medicina esportiva..........18 XXVI  A2 195 C CO  F AE 1
Tècnic mig RUFA ................................................18 XXVI A2 259 C CO F/L AE 2
Responsable de gestió 
de programes esp. escolars ..................................18 XXII  C1/C2 187 C CO  F AE/AG 1
Gestor d’instal·lacions esportives ........................18 XXIII A2/C1 188 C CO  F AE/AG 1
Encarregat logística RUFA ..................................17 XLVI C2 260 B CO F AE 1
Administratiu de joventut ....................................16 IX C1/C2 165 C CO  F AG 1
Administratiu de Cultura i joventut ....................16 IX C1/C2 176 C CO  F AG 1
Secretaria de l’àrea de cultura i joventut .............16 XXII C1/C2 176 C LD/CO F AE/AG 1
Secretari de l’àrea d’educació i esports ...............16 XXII C1/C2 182 C LD/CO F AE/AG 1
Administratiu d’educació .....................................16 IX C1/C2 183 C CO  F AG 2
Administratiu d’esports .......................................16 IX C1/C2 194 C CO  F AG 1
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Descripció lloc de treball ND CE GA FDF NC FP Classe CC Dotacions
Tècnic especialista d’informació juvenil.............16 XIV  C1 166 C CO  F AG/AE 1
Tècnic auxiliar d’equipaments culturals .............16 XI  C2 169 B CO  F AG/AE 1
Tècnic especialista de cultura ..............................16 XIV  C1 172 C CO  F AG/AE 2
Tècnic especialista de biblioteca .........................16 XII  C1/C2 173 C CO  F AG/AE 11
Monitor d’esports .................................................16 XIX  C1 179 B CO  F AE 2
Tècnic especialista en educació ...........................16 XIV  C1 221 C CO  F AE 1
Oficial de manteniment 
d’instal.lacions esportives ....................................14 XLIV C2 180 A CO  F AE 2
Conserge de biblioteca .........................................11 I  E 170 A CO  F/L AG/AE 4
Conserge de centre docent ...................................11 I C2/E 184 A CO  F/L AG 12
Conserge d’instal·lacions esportives ...................11 I E 189 A CO  F/L AG/AE 17
Netejador/a d’instal·lacions esportives ................11 I E 190 A CO  F/L AG 1
Netejador / netejadora d’equipaments culturals ..10 I  E 175 A CO  F/L AG/AE 1
        DOTACIONS 83

INSTITUT MUNICIPAL DE LA COMUNICACIÓ

Nivell destí: ND; Complement específic: CE; Grup d’accés:GA; Funcions (Núm. De fitxa): FDF; Nivell Català: NC; Forma provisió: FP; 
Col·lectiu Cossos: CC.

Descripció lloc de treball ND CE GA FDF NC FP Classe CC Dotacions
Coordinadora de comunicació ..................... 22 XXXV  A1 105 D LD/CO L  1
Tècnic superior Periodista ............................ 20 IMC-VIII A1 236 C LD/CO L  2
Tècnic Mitjà Arxiu i Documentació ............ 18 IMC-VII A2 111 C CO L  1
Responsable de Gestió Redacció de Ràdio . 18 IMC-IV C1/C2 115 C CO L  1
Responsable de Gestió Continuitat 
i Emissions .................................................... 18 IMC-VI C1/C2 116 C CO L  1
Administratiu/va IMC ................................. 16 IMC-I C1/C2 110 C CO L  1
Tècnic Especialista Continuïtat i Emissions 16 IMC-V C1 113 C CO L  1
Tècnic Especialista en comunicació ............ 16 IMC-V C1 261 C CO L  1
Tècnic Especialista Redacció de Ràdio ....... 16 IMC-III C1 114 C CO L  1
Auxiliar Tècnic Arxiu i Documentació ....... 12 IMC-II C2 237 C CO L  1
Auxiliar Tècnic Continuitat i Emissions ..... 12 IMC-II C2 117 C CO L  1
        DOTACIONS 12

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU

Nivell destí: ND; Complement específic: CE; Grup d’accés:GA; Funcions (Núm. De fitxa): FDF; Nivell Català: NC; Forma provisió: FP; 
Col·lectiu Cossos: CC.

Descripció lloc de treball ND CE GA FDF NC FP Classe CC Dotacions
Coordinador del museu La Tela ...........................22 MU-IV A1 160 C LD/CO F/L AE 1
Tècnic superior de museística ..............................22 MU-III A1 164 C CO  F/L AE 3
Tècnic mig museística ..........................................18 XXVII A2 262 C CO  F/L A/E 1
Administriu del museu ........................................16 MU-II C1/C2 162 C CO  F/L AG 1
Ajudant de Conservació d’El Museu ...................12 MU-I C2 161 A CO  F/L AG/AE 4
        DOTACIONS 10
       TOTAL EFECTIUS  454

NOTES:

Els llocs de treball que tenen establerta com a forma genèrica de provisió del lloc el concurs, un cop s’hagi aprovat el reglament 
de provisió de llocs de treball, s’establiran quin d’ells seran proveïts per concurs específic o bé concurs de mèrits procedint-se 
a la corresponent modificació de la relació de llocs de treball.

El personal de nou accés percebrà durant els dos primers anys dos punts menys de complement de destí.

L’aplicació al personal laboral de la present relació de llocs de treball serà idèntica a la del personal funcionari, amb caràcter 
intern, sense cap trascendència ni valor extern a cap efecte.
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Llocs de treball reservats a personal eventual de caire directiu:

Descripció lloc de treball Classe Forma provisió Dotacions
Gerent .................................................................................................................................. EV LD 1
Gerent IMC ......................................................................................................................... EV LD 1
Cap de l’Àrea de programació, relacions ciutadanes i serveis d’alcaldia .......................... EV LD 1
Cap de l’àrea de serveis municipals, mobilitat i seguretat  ................................................ EV LD 1
Cap de l’àrea de Benestar Social ......................................................................................... EV LD 1
Cap de l’àrea de Cultura i Educació ................................................................................... EV LD 1
Cap de l’àrea Territorial ...................................................................................................... EV LD 1
Coordinadora d’imatge i Relacions Institucionals ............................................................. EV LD 1
Coordinador de l’area de serveis centrals i hisenda i promoció econòmica ..................... EV LD 1
Coordinador general Roca Umbert Fàbrica de les arts ...................................................... EV LD 1
Directora de serveis Jurídics, urbanisme i medi ambient .................................................. EV LD 1
Director de RRHH i serveis centrals .................................................................................. EV LD 1
Director d’Hisenda/Interventor delegat patronats ............................................................. EV LD 1
Director Museu ................................................................................................................... EV LD 1
  DOTACIONS 14

ABREVIATURES:

Grup d’accés: A Doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent
 B Enginyer tècnic, diplomat, formació prof. tercer grau o equivalent
 C batxiller, formació prof. Segon grau o equivalent
 D Graduat escolar, FP segon grau o equivalent
 E Certificat escolaritat
Nivell de Català A Bàsic/elemental
 B Intermedi
 C Suficiència
 D Superior 
Forma de provisió CO Concurs
 COP Concurs-oposició
 LD Lliure designació
Col.lectiu cossos AG Escala administració general
 AE Escala administració especial
 HN Habilitació nacional

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCAT

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL         

Nivell destí: ND; Complement específic: CE; Grup d’accés: GA; Funcions (Núm. De fitxa): FDF;  Nivell Català: NC; Forma provisió: 
FP; 

Descripció Plaça/lloc de treball ND CE GA FDF NC FP Classe Dotacions
Director/a ..................................................................27 I A/B 1 C LD F/L 1 
Coordinador serveis generals ..................................22 II B 2 C LD F/L 1 
Tècnic mig  ...............................................................18 III B 3 a 8 C CO F/L 6 
Tècnic especialista  ..................................................16 IV C 9 C CO F/L 2 
Administratiu/va ...................................................... 16 V C 12 C CO f/L 1 
Aux. Tècnic  ............................................................. 16 V C/D 13 C CO f/L 2 
Aux. administratiu  .................................................. 16 V C/D 13 C CO f/L 1 
Conserge instal.lacions ............................................ 11 VII E 15 A CO L 2 

       DOTACIONS 16 
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ABREVIATURES:

 A Doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent
Grup d’accés: B Enginyer tècnic, diplomat, formació prof. tercer grau o equivalent
 C Batxiller, formació prof. Segon grau o equivalent
 D Graduat escolar, FP segon grau o equivalent
 E Certificat escolaritat
Nivell de Català A Bàsic/elemental
 B Intermedi
 C Suficiència
 D Superior 
Forma de provisió CO Concurs 

 COP Concurs-oposició
 LD Lliure designació 

EQUIVALÈNCIES ESPECÍFIC AMB TAULA RETRIBUTIVA AJUNTA-
MENT

 EPE AJTMENT
 I XXXVII
 II XXXVI
 III XXVI
 IV XIV
 V IX
 VI VIII
 VII I i II

Granollers, 15 de gener de 2008

aLfRED LaCaSa I TRIBÓ

Secretari general

PG-204335 (08.018.055)
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, sobre adjudicació d’un servei (AS-
4/2007).

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de contractació.
c) Número d’expedient: AS-4/2007.

2.- Objecte del contracte:
a) Tipus de Contracte: Contracte de de servei.
b) Descripció de l’objecte: Servei de prevenció aliè, complementari del propi de 

l’Ajuntament, que cobreixi l’especialitat de vigilància de la salut
c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
B.O.P.: núm. 34, de 8 de febrer de 2007
D.O.G.C.: núm. 4820, de 13 de febrer de 2007

3.- Tramitació, Procediment i Forma d’Adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic

4.- Pressupost base de licitació:
Import total: 70.000,00

5.- Adjudicació:
a) Data: 6 de novembre de 2007
b) Contractista: ASEPEYO
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import o cànon d’adjudicació: 70000.00

L’Hospitalet de Llobregat, 14 de novembre de 2007

La tinent d’alcalde de Planificació, Coordinació i Economia

p. D. (Decret 5840/2007 de 13 de juliol)

SOLEDaT COLOMé COCa

Cap de Secció de Contractació

PG-204673 (08.018.197)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.2008 6927

Administració local

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, sobre adjudicació de concessió (AS-
30/2007).

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de contractació.
c) Número d’expedient: AS-30/2007.

2.- Objecte del contracte:
a) Tipus de Contracte: Contracte de de concessió.
b) Descripció de l’objecte: concessió demanial de les instal.laci.lacions esportives 

de l’Estadi Municipal de Futbol de l’Hospitalet al carrer Feixa Llarga
c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
B.O.P.: núm. 140, de 12 de juny de 2007
D.O.G.C.: núm. 4904, de 14 de juny de 2007

3.- Tramitació, Procediment i Forma d’Adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic

4.- Pressupost base de licitació:
Import total: 229.813,00.-Euros

5.- Adjudicació:
a) Data: 6 de novembre de 2007
b) Contractista: CLUB ESPORTIU DE L’HOSPITALET
c) Nacionalitat: ESPANYOLA
d) Import o cànon d’adjudicació:

L’Hospitalet de Llobregat, 30 de novembre de 2007

La tinent d’alcalde de Planificació, Coordinació i Economia

p. D. (Decret 5840/2007 de 13 de juliol)

SOLEDaT COLOMé COCa

Cap de Secció de Contractació

PG-204674 (08.018.198)
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, sobre adjudicació de subministra-
ments (SU-23/2007).

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de contractació.
c) Número d’expedient: SU-23/2007.

2.- Objecte del contracte:
a) Tipus de Contracte: Contracte de Subministrament.
b) Descripció de l’objecte: adquisició de llicències de programari de Microsoft 

per a les estacions de treball de la xarxa de dades de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de llobregat

c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
B.O.P.: núm. 179, de 27 de juliol de 2007
D.O.G.C.: núm. 25982, de 30 de juliol de 2007

3.- Tramitació, Procediment i Forma d’Adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic

4.- Pressupost base de licitació:
Import total: 43.000,00

5.- Adjudicació:
a) Data: 16 d’octubre de 2007
b) Contractista: DELL COMPUTER, SA
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import o cànon d’adjudicació:

L’Hospitalet de Llobregat, 3 de desembre de 2007

La Tinent d’alcalde de Planificació, Coordinació i Economia

p. D. (Decret 5840/2007 de 13 de juliol)

SOLEDaT COLOMé COCa

Cap de Secció de Contractació

PG-204670 (08.018.194)
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, sobre adjudicació de subministra-
ments (SU-11/2007).

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de contractació.
c) Número d’expedient: SU-11/2007.

2.- Objecte del contracte:
a) Tipus de Contracte: Contracte de Subministrament.
b) Descripció de l’objecte: adquisició d’un vehicle tipo pick-up per a protecció 

civil
c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
B.O.P.: núm. 179, de 27 de juliol de 2007
D.O.G.C.: núm. 25982, de 30 de juliol de 2007

3.- Tramitació, Procediment i Forma d’Adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic

4.- Pressupost base de licitació:
Import total: 45.000,00

5.- Adjudicació:
a) Data: 6 de novembre de 2007
b) Contractista: COBO, S.A.
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import o cànon d’adjudicació: 44850.00

L’Hospitalet de Llobregat, 3 de desembre de 2007

La tinent d’alcalde de Planificació, Coordinació i Economia

p. d. (Decret 5840/2007 de 13 de juliol)

SOLEDaT COLOMé COCa

Cap de Secció de Contractació

PG-204671 (08.018.195)
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, sobre adjudicació de subministra-
ments (SU-26/2007).

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de contractació.
c) Número d’expedient: SU-26/2007.

2.-  Objecte del contracte:
a) Tipus de Contracte: Contracte de Subministrament.
b) Descripció de l’objecte: adquisició d’equips i elements electrònics de comu-

nicacions per a necessitats diverses de conexió pròpies de la xarxa de dades de 
l’Ajuntament

c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
B.O.P.: núm. 181, de 30 de juliol de 2007
D.O.G.C.: núm. 25981, de 30 de juliol de 2007

3.- Tramitació, Procediment i Forma d’Adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic

4.- Pressupost base de licitació:
Import total: 38.000,00

5.- Adjudicació:
a) Data: 6 de novembre de 2007
b) Contractista: UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import o cànon d’adjudicació:

L’Hospitalet de Llobregat, 19 de desembre de 2007

La tinent d’alcalde de Planificació, Coordinació i Economia

p. D. (Decret 5840/2007 de 13 de juliol)

SOLEDaT COLOMé COCa

Cap de Secció de Contractació

PG-204672 (08.018.196)
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, sobre adjudicació d’un servei (AS-
26/2007).

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de contractació.
c) Número d’expedient: AS-26/2007.

2.- Objecte del contracte:
a) Tipus de Contracte: Contracte de de servei.
b) Descripció de l’objecte: realització d’un projecte de foment de la convivència 

en les comunitats de propietaris
c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
B.O.P.: núm. 182, de 31 de juliol de 2007
D.O.G.C.: núm. 4937, de 31 de juliol de 2007

3.- Tramitació, Procediment i Forma d’Adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic

4.- Pressupost base de licitació:
Import total: 78.000,00 euros.

5.- Adjudicació:
a) Data: 20 de novembre de 2007
b) Contractista: PROGESS, PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS, 

SL
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import o cànon d’adjudicació: 75.065,21 euros.

L’Hospitalet de Llobregat, 16 de gener de 2008

La Tinent d’Alcalde de Benestar Social

p.D. (Decret 5888/2007, de 17 de juliol)

SOLEDaT COLOMé COCa

Cap de Secció de Contractació

PG-204525 (08.018.124)
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, sobre adjudicació d’un servei (AS-
73/2006).

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de contractació.
c) Número d’expedient: AS-73/2006.

2.- Objecte del contracte:
a) Tipus de Contracte: Contracte de de servei.
b) Descripció de l’objecte: servei tècnic d’atenció social a les persones grans 

hospitalitzades en el moment de l’alta (PREALT) i de suport a la gestió de serveis 
d’atenció domiciliaria

c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
B.O.P.: núm. 64, de 15 de març de 2007
D.O.G.C.: núm. 4843, de 16 de març de 2007

3.- Tramitació, Procediment i Forma d’Adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic

4.- Pressupost base de licitació:
Import total: 53.500,00 euros.

5.- Adjudicació:
a) Data: 6 de novembre de 2007
b) Contractista: EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SA
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import o cànon d’adjudicació: 51.613,89 euros.

L’Hospitalet de Llobregat, 16 de gener de 2008

La Tinent d’Alcalde de Benestar Social

p. D. (Decret 5888/2007, de 17 de juliol)

SOLEDaT COLOMé COCa

Cap de Secció de Contractació

PG-204532 (08.018.133)
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, sobre l’adjudicació d’un servei (AS-
39/2007).

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de contractació.
c) Número d’expedient: AS-39/2007.

2.- Objecte del contracte:
a) Tipus de Contracte: Contracte de de servei.
b) Descripció de l’objecte: servei d’acollida i dinamització per a l’escola de 

música-Centre de les Arts-
c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
B.O.P.: núm. 193, de 13 d’agost de 2007
D.O.G.C.: núm. 27790, de 17 d’agost de 2007

3.- Tramitació, Procediment i Forma d’Adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic

4.- Pressupost base de licitació:
Import total: 46.000,00 euros.

5.- Adjudicació:
a) Data: 2 d’octubre de 2007
b) Contractista: ASSOCIACIÓ SERVEIS EDUCATIUS RECURSOS DE 

L’ESPLAI
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import o cànon d’adjudicació: 46.000,00 euros

L’Hospitalet de Llobregat, 16 de gener de 2008

El Tinent d’Alcalde i Regidor de l’Àrea d’Educació

p.D. (Decret 6226/2007, de 26 de juliol)

SOLEDaT COLOMé COCa

Cap de Secció de Contractació

PG-204526 (08.018.125)
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, sobre l’adjudicació d’un servei (AS-
25/2007).

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de contractació.
c) Número d’expedient: AS-25/2007.

2.- Objecte del contracte:
a) Tipus de Contracte: Contracte de de servei.
b) Descripció de l’objecte: servei de comprovació de les condicions dels habitatges 

dels residents estrangers reagrupants
c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
B.O.P.: núm. 12, de 19 de maig de 2007
D.O.G.C.: núm. 4892, de 28 de maig de 2007

3.- Tramitació, Procediment i Forma d’Adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic

4.- Pressupost base de licitació:
Import total: 68.000,00 euros.

5.- Adjudicació:
a) Data: 2 d’octubre de 2007
b) Contractista: PROGESS, PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS, 

SL
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import o cànon d’adjudicació: 67.919,92 euros.

L’Hospitalet de Llobregat, 16 de gener de 2008

La Tinent d’Alcalde de Benestar Social

p.D. (Decret 5888/2007, de 17 de juliol)

SOLEDaT COLOMé COCa

Cap de Secció de Contractació

PG-204530 (08.018.131)
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MATARÓ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Mataró, sobre modificació d’uns estatuts.

El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió de data 13 de desembre de 2007, 
va aprovar inicialment la modificació del estatuts dels Casals Municipals de Gent 
Gran de Mataró.

L’ esmentat expedient es sotmet a informació pública per un període de trenta 
dies, comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, als efectes que els interessats 
puguin consultar-lo i, si s’escau, formular al·legacions i/o suggeriments. En cas de 
no haver-hi cap al·legació i/ o suggeriment durant aquest termini, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu.

L’expedient es podrà consultar en el servei de Benestar Social, carrer de Cuba, 
47, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Mataró, 8 de gener de 2008

CaRME ESTEBaN SáNChEz

Consellera delegada de Benestar Social, Gent Gran, Salut i Consum

PG-204528 (08.018.128)
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MONT-ROIG DEL CAMP

ANUNCI
de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, sobre aprovació d’un projecte d’obres.

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp va aprovar inicialment els projectes d’obres, 
i havent estat exposats al públic al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al BOPT, durant 
el termini de 30 dies hàbils, no s’han presentat al·legacions ni reclamacions, quedant 
els esmentats projectes aprovats definitivament.

Data aprovació inicial: 21-11-2007
Publicació BOPT: nº 281 de data 04-12-2007
Projecte: 2007-26 OPAJ Memòria Valorada d’un rafal a la deixalleria de Mont-roig 
del Camp

Contra l’aprovació definitiva indicada, que exhaureix la via administrativa (art. 
109.c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre), es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan o directament recurs contenciós-administratiu davant la 
sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a 
comptar de l’endemà de la seva publicació. Tot això, sens perjudici que es pugui 
interposar qualsevol altre recurs que es consideri més oportú.

No obstant, la interposició de qualsevol recurs no suspèn l’execució de l’acte 
impugnat.

Mont-roig del Camp, 14 de gener de 2008

fRaN MORaNChO LÓpEz

Alcalde

PG-204607 (08.018.162)
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MONTCADA I REIXAC

ANUNCI
de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, sobre modificació d’una ordenança.

El BOP de Barcelona núm. 13, de data 15 de gener de 2008, publica l’anunci relatiu 
a l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal de Circulació 
de Vianants i de Vehicles, aprovada inicialment en sessió de ple de data vint-i-cinc 
d’octubre de dos mil set.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i en compliment del que 
disposa l’art. 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Montcada i Reixac, 17 de gener de 2008

CéSaR aRRIzaBaLaga zaBaLa

Alcalde

PG-204664 (08.018.192)
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OLOT

EDICTE
de l’Ajuntament d’Olot, sobre aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de 
treball.

Anunci referent a la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball per a l’any 
2008

El ple de l’ajuntament d’Olot en la sessió de data 20 de desembre de 2007 va 
aprovar la plantilla orgànica de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms així 
com de la relació de llocs de treball.

En compliment del que disposen l’article 283 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el Text Refós de la llei, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 
28 del decret 214/90, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals i els articles 168 i 169 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, es fa 
pública la plantilla de personal de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms per 
a l’any 2008 i s’exposa al públic per un termini de quinze a efectes que s’hi puguin 
presentar reclamacions. En cas contrari, s’entendrà aprovada definitivament

AJUNTAMENT D’OLOT ANY 2008

G: GRUP; P: PLACES; V: VACANTS.

 G P V
FUNCIONARIS   
Funcionaris d’habilitació estatal   
SECRETÀRIA A1 1 1
VICE-SECRETARIA A1 1 1
INTERVENTOR A1 1 -
TRESORER A1 1 -
ALTRES A/B - -
Escala d’administració general   
SUBESCALA TÉCNICA SUPERIOR A1 5 -
SUBESCALA TÉCNICA MITJANS A2 1 -
SUBESCALA ADMINISTRATIVA C1 10 -
SUBESCALA AUXILIAR C2 3 -
SUBESCALA SUBALTERNA AP 2 -
Escala d’administració especial   
Subescala tècnica   
TÈCNICS SUPERIORS A1 3 -
TÈCNICS MITJANS A2 5 1
TÈCNICS AUXILIARS C1 4 -
Subescala de serveis especials   
Policia Local   
SUPERINTENDENT A1 - -
INTENDENT MAJOR A1 - -
INTENDENT A1 - -
INSPECTOR A2 1 -
SOTSINSPECTOR C1 1 -
SERGENT C1 3 1
CAPORAL C2 9 -
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 G P V
AGENT C2 34 3
Auxiliar Policia Local   
AGUTZIL AP - -
VIGILANT - - -
Comesa especial   
TITULATS SUPERIORS A1 - -
DIPLOMATS A2 1 -
TÈCNICS ESPECIALISTES C1 - -
AUXILIARS TÈCNICS C2 - -
ALTRES AP - -
PERSONAL D’OFICIS C2 - -

LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS   
TÈCNICS SUPERIORS A1 10 1
TÈCNICS MITJANS A2 15 2
ADMINISTRATIUS C1 19 2
AUXILIARS ADMINISTRATIUS C2 22 2
SUBALTERNS AP 8 -
ENCARREGATS I PERSONAL QUALIFICAT OFICIS C2 1 -
PERSONAL D’OFICIS NO QUALIFICAT C2 33 1
PERSONAL DE NETEJA AP - -

EVENTUALS: CÀRRECS DE CONFIANÇA   
TÈCNICS SUPERIORS A1 2 1
TÈCNICS MITJANS A2 - -
ALTRES ADMINISTRATIU C1 1 -

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS ANY 2008

 G P V
LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS   
AUXILIARS ADMINISTRATIUS C2 2 -
SUBALTERNS AP 4 1

INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT D’OLOT ANY 2008

 G P V
LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS   
TÈCNICS SUPERIORS A1 2 1
TÈCNICS MITJANS A2 1 -
ADMINISTRATIUS C1 1 -
AUXILIARS ADMINISTRATIUS C2 6 2
SUBALTERNS AP 2 -
EVENTUALS: CÀRRECS DE CONFIANÇA   
TÈCNICS SUPERIORS A1 1 -

INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ ANY 2008

 G P V
LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS   
TÈCNICS SUPERIORS A1 1 1
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 G P V
TÈCNICS MITJANS A2 26 4
ADMINISTRATIUS/ EDUCADORS C1 17 8
AUXILIARS ADMINISTRATIUS/ AUX. EDUCADORES C2 7 4
SUBALTERNS AP 5 1

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT ANY 2008

 G P V
LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS   
TÈCNICS SUPERIORS A1 1 1
TÈCNICS MITJANS A2 3 1
ADMINISTRATIUS C1 2 2
AUXILIARS ADMINISTRATIUS C2 3 1
SUBALTERNS AP 1 -
EVENTUALS: CÀRRECS DE CONFIANÇA   
TÈCNICS SUPERIORS A1 1 -

Olot, 11 de gener de 2008

LLUíS SaCREST vILLEgaS

Alcalde

PG-204510 (08.018.116)
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PALAMÓS

EDICTE
de l’Ajuntament de Palamós, sobre provisió de places.

L’Alcaldia per resolució de data 17 de desembre de 2007, va aprovar les bases 
i convocatòria de concurs oposició lliure per a la provisió d’una plaça d’auxiliar 
administratiu d’administració general, reservada persones amb discapacitat.

D’acord amb allò que preveu la normativa vigent es publiquen les bases regula-
dores del procediment selectiu a que fa referència el present edicte.

BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A L’ACCÉS 
A LA FUNCIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS, SUBESCALA 
AUXILIAR DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, RESERVAT A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT.

PRIMERA.- Objecte
Les presents bases tenen per objecte regir el procediment selectiu per l’accés a 

l’escala d’administració general, subescala auxiliar, de la funció pública de l’ajun-
tament de Palamós, reservat a persones amb discapacitat.

S’estableix el concurs oposició lliure com a sistema d’accés.
Funcions del lloc de treball:
- Suport a la gestió administrativa dels processos del servei que ofereix la unitat 

on sigui adscrit.
- Tasques de mecanografia, manipulació de màquines i d’equips d’oficines
- Tractament i processament d’informacions escrites, mitjançant la redacció, 

transcripció i integració de textos, gràfics i dades, amb les tècniques ofimàtiques 
adequades.

- Registre de documents
- Despatx de correspondència
- Arxiu
- Fitxers i classificació de documents: gestió i tramesa de la documentació
- Informació i atenció al ciutadà
- Altres tasques que li puguin ser encarregades dins del nivell de complexitat i 

responsabilitat propi de la plaça

SEGONA.- Condicions i requisits dels aspirants
1. Per prendre part en aquesta convocatòria els aspirants hauran de complir 

els requisits i les condicions següents, referits sempre a la data de finalització del 
termini de presentació d’instàncies.

a) Ser ciutadà espanyol, d’acord amb les lleis vigents, o bé:
- Ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea.
- Ser cònjuge d’un ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea sempre que 

no es trobi separat de dret.
- Ser descendent o descendent del cònjuge d’un ciutadà d’un Estat de la Unió 

Europea, si no hi ha separació de dret, menors de 21 anys o més grans que visquin 
a expenses seves.

- Trobar-se inclòs en l’àmbit d’aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per 
la Comunitat Europea i ratificats per Espanya en els que sigui d’aplicació la lliure 
circulació de treballadors.

b) Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%. S’haurà de presentar 
juntament amb la instància còpia de la sol·licitud del dictamen a que fa referència 
la base Tercera, apartat 6.

c) Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació.
d) Estar en possessió del títol de graduat en ESO, tècnic de cicles formatius de 

grau mitjà, o titulació equivalent.
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e) Que els aspirants puguin desenvolupar les tasques pròpies del lloc de treball 
sense necessitat d’una supervisió o suport constants una vegada superat el període 
d’adaptació.

f) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions 
pròpies del lloc de treball a ocupar.

g) No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat 
separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració 
pública.

h) Posseir coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència de català 
(certificat C) o superior de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.

i) Els aspirants de no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir conei-
xements de llengua castellana de nivell inicial establerts pel Reial decret 1137/2002, 
de 31 d’octubre.

Aquests requisits s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de 
sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la data d’inici de la relació laboral 
fixa.

2. Els aspirants no espanyols, en el moment de presentació de la sol·licitud de 
participació en el procediment selectiu hauran d’acreditar la nacionalitat i, si escau, 
el viure a expenses o trobar-se a càrrec del nacional d’un Estat membre de la Unió 
Europea amb el qual tinguin aquest vincle.

3. En els supòsits als quals es refereix el número anterior, en el procediment 
selectiu, junt amb l’exercici de català s’efectuarà una prova per acreditar un co-
neixement adequat del castellà. Restaran exempts d’efectuar aquesta prova els 
aspirants que disposin del diploma d’espanyol (nivell superior) que estableix el 
Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que 
acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest, o del certificat 
d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes. En 
qualsevol cas, la prova consistirà en realitzar una redacció de 200 paraules, com 
a mínim, i mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s’escau, amb els 
assessors especialistes que aquest designi. El temps de realització de la prova no 
podrà ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona i la 
seva qualificació serà d’apte o no apte.

TERCERA.- Sol·licituds.
1.- Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar a 

l’Alcaldia i s’hi haurà d’adjuntar, com a requisit imprescindible, tota la documentació 
requerida a les presents bases.

2.- A la unitat de Recursos Humans de l’Ajuntament, situada al carrer Major, 
56, planta entresòl, es prestarà assistència tècnica, informació i assessorament als 
aspirants per a la complimentació de les sol·licituds.

3.- Les instàncies podran presentar-se directament al Registre General de l’Ajun-
tament (Casa Consistorial, carrer Major núm. 56) o per qualsevol dels mitjans que 
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

4.- El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors 
a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOP, en el DOGC 
o en el BOE.

5.- Documentació necessària:
5.1.- Exempció, en el seu cas, de la realització de la prova de coneixements de 

llengua catalana, que preveu la base sisena.
5.1.1.- Als efectes d’aquesta exempció, els aspirants hauran de presentar dins el 

termini de presentació de sol·licituds el document següent:
fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d’estar en possessió del 

certificat de coneixements de llengua catalana de nivell bàsic de català (certificat 
A bàsic) o superior de la Secretari de Política Lingüística o equivalent.

5.1.2.- L’acreditació documental als efectes d’aquesta exempció també podrà 
efectuar-se fins abans de l’hora assenyalada per a l’inici de la prova de coneixe-
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ments de llengua catalana, aportant davant el tribunal l’original i una fotocòpia de 
la documentació esmentada.

5.2.- Exempció de la realització de la prova de coneixements de llengua castellana, 
que preveu la base sisena.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de presentar, dins 
el termini de presentació de sol·licituds, el document següent:

El diploma d’espanyol (nivell inicial) establert pel Reial decret 1137/2002, de 31 
d’octubre, o equivalent, o la certificació acadèmica que acrediti haver superat totes 
les proves adreçades a l’obtenció d’aquest o del certificat d’aptitud en espanyol per 
a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

6.- Documentació necessària per acreditar el grau de discapacitat. Adaptació o 
adequació en la realització de les proves. Adaptació del lloc de treball.

6.1.- Dictamen vinculant del grau de discapacitat, expedit per l’equip multiprofes-
sional competent als efectes d’aquesta convocatòria, on consti, de manera explícita 
i exclusiva, el grau de discapacitat de l’aspirant, i on s’acrediti que pot desenvolupar 
les tasques pròpies del lloc de treball sense necessitat d’una supervisió o suport 
constants una vegada superat el període d’adaptació i, si és el cas, la necessitat de 
l’adaptació o l’adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les 
proves que preveuen aquestes bases i/o l’adaptació del lloc de treball.

6.2.- Als efectes de l’obtenció d’aquest dictamen, dins el termini de presentació de 
sol·licituds, els aspirants s’han d’adreçar al centre de l’Institut Català d’Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) del Departament de Benestar i Família, Demarcació de 
Girona, carrer Emili Grahit, 2, 17002 Girona, telèfon 972 48 60 60, fax 972 48 63 
54, i sol·licitar-ne per escrit l’expedició, adjuntant una còpia de les presents bases.

6.3.- Un cop emès el dictamen corresponent es lliurarà a l’interessat que l’haurà 
de presentar a l’Ajuntament en un termini de dos mesos des de l’endemà de la data 
d’acabament del termini de presentació d’instàncies. Únicament s’admetrà la pre-
sentació un cop exhaurit el termini que s’estableix, si s’acredita que el dictamen 
ha estat demanat a l’ICASS dintre del termini de presentació de sol·licituds de 
participació i que aquest organisme no l’ha lliurat a l’interessat dintre el termini 
fixat per presentar-lo a l’Ajuntament.

7.- Documentació a efectes de la valoració de la fase de concurs.
Als efectes de la valoració de la fase de concurs, dins el termini de presentació 

de sol·licituds, els aspirants hauran de presentar els documents següents:
Documentació que acrediti la preparació professional obtinguda per formació 

ocupacional o anàloga i programes específics d’inserció sociolaboral, tenint en 
compte el grau de similitud entre el contingut de la preparació esmentada i el lloc 
de treball ofert.

En cas que es tingui titulació acadèmica de qualsevol tipus, o formació general 
i cursos acreditats mitjançant certificats, també s’han d’aportar dins d’aquest ter-
mini.

Certificació oficial expedida per l’òrgan competent, de l’experiència professional 
en lloc d’igual o similar categoria professional en administracions locals.

Certificació de l’òrgan competent de la Corporació en el supòsit d’experiència 
professional en llocs d’igual o similar categoria professional en altres administra-
cions i/o en l’àmbit del sector privat.

En qualsevol cas, als certificats caldrà que constin expressament les funcions 
desenvolupades i el període concret de temps de data a data en què s’ha desenvolupat 
el treball que se certifica.

A totes les certificacions haurà de constar, així mateix, el cos o escala, el grup i 
la categoria, el règim jurídic, el vincle, les funcions i el període concret de prestació 
de serveis fins a la data de la seva expedició.

QUARTA.- Admissió dels aspirants.
1. Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia dictarà resolució 

en el termini màxim de 2 mesos i declararà aprovada la llista d’aspirants admesos 
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i exclosos a la convocatòria. Així mateix es declararà aprovada la llista d’aspirants 
exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana i, si és el cas, 
de la prova de coneixements de llengua castellana. A la resolució esmentada, que 
es considerarà provisional, s’indicaran els llocs on s’exposen les llistes completes 
i certificades i els motius d’exclusió.

2.- Els aspirants disposaran d’un termini de 10 dies a partir de la publicació de 
la resolució indicada per esmenar els defectes de la seva sol·licitud inicial o per 
completar la documentació que es requereix a la convocatòria. En aquest tràmit 
no s’admetrà la presentació de noves acreditacions de mèrits ni de documents que 
tinguin per objecte la millora del còmput dels ja acreditats.

3.- La mateixa resolució contindrà la designació del tribunal, el lloc i data d’inici 
de les proves de coneixements de la llengua catalana o castellana i l’ordre d’actuació 
dels aspirants i serà indicativa dels recursos que contra qualsevol dels extrems del 
seu contingut resultin procedents.

Un cop iniciades les proves, la resta d’anuncis necessaris en relació a elles, es 
publicarà únicament en el tauler d’edictes de la Corporació.

CINQUENA.- Tribunal Qualificador.
El tribunal qualificador tindrà la següent composició:
- President: Un funcionari de la corporació
- Vocals: dos membres designats per l’alcaldessa entre funcionaris de la corpo-

ració, dos membres designats per l’alcaldessa, com a tècnics que poden ser o no 
funcionaris d’aquest mateix ajuntament, i dos tècnics designats per l’alcaldessa a 
proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

També podrà assistir, amb veu i sense vot, un membre de la Junta de Personal.
Actuarà com a secretari un dels funcionaris designats com a vocals.
Tots els membres del tribunal tindran veu i vot i el president dirimirà els empats 

amb un vot de qualitat.
Els vocals han de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a la 

subescala auxiliar de l’escala d’administració general i el personal tècnic haurà de 
tenir la idoneïtat necessària.

La designació nominal dels membres del tribunal i del seu secretari, incloent els 
corresponents suplents, s’efectuarà mitjançant la resolució a la qual fa referència 
la base quarta.

El tribunal, que no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat, 
almenys, dels seus membres, titulars o suplents, podrà acordar la incorporació 
d’assessors que es limitaran a col·laborar amb el tribunal en l’exercici de les seves 
especialitats tècniques

SISENA.- Fase de concurs
La valoració de mèrits es realitzarà d’acord amb el següent barem:
A) Experiència: Per serveis prestats a l’empresa pública o privada, realitzant 

tasques iguals o similars a les del lloc a cobrir:
- a l’administració local: 0’05 punts per cada mes.
- a altres administracions públiques: 0’03 punts per cada mes.
- a l’empresa privada: 0’01 punts per mes.
La puntuació màxima a assolir per aquest concepte serà de 4 punts.
B) Formació:
Per l’assistència a cursos, seminaris o jornades organitzats per universitats o 

per centres de formació de les administracions públiques, el contingut dels quals 
estigui directament relacionat amb les funcions de lloc de treball a proveir, valorats 
en funció de la seva durada i de l’existència o no de proves qualificadores finals.

- Cursos amb certificat d’assistència (fins a 20 hores): 0’10 punts per curs.
- Cursos amb certificat d’assistència (a partir de 21 hores): 0’20 punts per curs.
- Cursos amb certificat d’assistència i aprofitament (fins a 30 hores): 0’30 punts 

per curs.
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- Cursos amb certificat d’assistència i aprofitament (de més de 30 hores): 0’50 
punts per curs.

- Cursos amb certificat d’assistència i aprofitament (de més de 60 hores): 0’75 
punts per curs.

- Cursos amb certificat d’assistència i aprofitament (de més de 100 hores): 1 punt 
per curs.

- Cursos amb certificat d’assistència i aprofitament (de més de 250 hores): 2 
punts.

En qualsevol cas la puntuació màxima a assolir per aquest concepte serà de 4 
punts.

C) Entrevista (puntuació màxima fins a 2 punts)
Servirà per avaluar, en relació a les condicions específiques exigides per a l’exercici 

del lloc de treball, el nivell de formació i d’experiència dels concursants.

SETENA.- Fase d’oposició.
Els aspirants seran convocats per a cada exercici en una crida única (mitjançant 

anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel que fa al primer 
exercici i mitjançant anuncis publicats en el tauler d’anuncis, en el seu cas, pel que 
fa a la resta d’exercicis) i seran declarats exclosos aquells que no compareguin.

- Primer exercici: Consistirà a contestar per escrit un qüestionari de deu preguntes, 
amb respostes alternatives, relacionades amb el programa de temes, determinades 
pel tribunal immediatament abans de començar l’exercici. Els opositors disposaran 
d’un termini màxim de 30 minuts per contestar les preguntes formulades.

- Segon exercici: Consistirà en demostrar, realitzant la prova o proves que el tribunal 
determini, un coneixement oral i escrit de la llengua catalana corresponent al nivell 
de suficiència de català (C). Es qualificarà com a apte o no apte i restaran exempts de 
la seva realització els opositors que acreditin, en qualsevol moment abans de l’inici de 
l’exercici, estar en possessió del corresponent certificat, diploma, acreditació o títol 
del nivell exigit, o acreditin haver participat i obtingut plaça en processos anteriors 
de selecció de personal per accedir a l’administració de l’Ajuntament de Palamós, 
en què s’hagués establert una prova de català del mateix nivell o superior, o que 
hagin superat la prova esmentada en altres processos de l’oferta pública d’ocupació 
de 2007. L’ajuntament, a través del seu negociat de recursos humans, lliurarà als 
interessats que ho sol·licitin una llista d’equivalències dels certificats de català i una 
relació del contingut exigit a les proves del nivell corresponent.

Quan sigui necessari tindrà lloc, així mateix, la prova de coneixements de la 
llengua castellana prevista a la base segona.

- Tercer exercici: Consistirà en desenvolupar, per escrit, durant el període màxim 
d’una hora, un tema d’entre els relacionats en el programa annex, determinat pel 
Tribunal mitjançant sorteig. Es valoraran especialment en aquest exercici el nivell 
de formació general, la composició gramatical, la claredat d’exposició i els conei-
xements objectius sobre el tema desenvolupat.

- Quart exercici: Serà de caràcter pràctic i consistirà en una prova dirigida a 
apreciar la capacitat dels opositors per a la composició, modificació i correcció de 
documents escrits mitjançant la utilització de sistemes de tractament de textos, i 
l’ús d’operacions i fórmules així com la confecció de quadres, taules, gràfics, i altres 
eines pròpies del full de càlcul. Per a la prova s’utilitzarà el paquet ofimàtic Microsoft 
Office 97 i es valorarà la rapidesa, la pulcritud i l’exactitud en la reproducció, així 
com el coneixement dels diferents elements propis de les aplicacions de tractament 
de textos i de full de càlcul.

Sempre que sigui possible, en la realització dels exercicis s’arbitraran mesures per 
garantir l’anonimat dels que hi participen en el moment de la seva qualificació.

VUITENA.- Qualificació dels exercicis.
Tots els exercicis seran obligatoris i eliminatoris.
El primer exercici es qualificarà de zero a deu punts, a raó d’1 punt per resposta 
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encertada, sent necessària una puntuació de cinc punts per superar-lo i tenint en 
compte que cada resposta incorrecta restarà 0’5 punts.

El tercer i quart exercicis es qualificaran de zero a deu punts, sent necessària una 
puntuació de cinc punts per superar-los.

En qualsevol cas, la puntuació dels exercicis tercer i quart vindrà constituïda 
per la mitjana aritmètica de les puntuacions individuals atribuïdes als opositors 
per cada un dels membres del tribunal i la puntuació del segon exercici es decidirà 
per majoria.

NOVENA.- Període de pràctiques
La fase final de l’oposició consistirà en la realització i superació d’un període de 

pràctiques en les tasques pròpies de l’escala auxiliar administrativa a l’àrea/ depar-
tament que l’Ajuntament designi. La durada de les pràctiques serà de dos mesos.

Al final del període de pràctiques, el Tribunal a la vista dels informes emesos 
per les persones designades com a tutors de les pràctiques, avaluarà l’aplicació 
dels seus coneixements i les seves capacitats a les activitats realitzades en base als 
següents aspectes:

- La qualitat i l’eficàcia en el desenvolupament de les diferents tasques assigna-
des.

- El nivell d’execució del volum de treball assignat al lloc.
- La capacitat de treball en equip.
- L’adaptació a l’entorn de treball.
La qualificació d’aquest període de pràctiques serà d’apte o no apte. Els aspirants 

que no superin el període de pràctiques perdran tots els seus drets a ser nomenats 
funcionaris de carrera.

DESENA.- Relació d’aprovats i presentació de documentació.
Un cop establerta la puntuació final, que vindrà constituïda per la suma de les 

puntuacions obtingudes en els exercicis primer, tercer i quart, el tribunal farà públi-
ca al tauler d’anuncis de la corporació la llista d’aprovats per ordre de puntuació, i 
elevarà dita relació a l’alcaldia, efectuant proposta vinculant de nomenament com a 
funcionaris en pràctiques a favor d’un número determinat d’opositors, seguint l’ordre 
de puntuació establert, que no podrà ser superior al de places convocades. Contra 
la decisió del tribunal es podrà interposar recurs d’alçada davant l’alcaldia.

Qui resulti proposat haurà de presentar en un termini de vint dies naturals a 
partir de l’endemà del dia de la publicació de la llista d’aprovats, i sense necessitat 
de requeriment previ, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i 
dels requisits exigits que es detallen a continuació:

a) Còpia autèntica del títol acadèmic exigit per aquestes bases o certificat acadèmic 
oficial que acrediti haver realitzat tots els estudis necessaris per a l’obtenció del títol 
i haver abonat els drets per a la seva expedició. Si aquests documents s’haguessin 
estès després de la data en la qual va finalitzar el termini d’admissió de sol·licituds, 
s’haurà de justificar la data de finalització dels estudis corresponents.

b) Certificació que acrediti el reconeixement del grau de discapacitat física.
c) Certificat mèdic relatiu a la condició establerta a l’apartat d) de la base se-

gona.
d) Declaració expressa responsable que l’interessat no es troba inhabilitat ni ha 

estat separat del servei de qualsevol administració pública.
e) Còpia autèntica del DNI.
Els opositors que dins el termini fixat, excepte casos de força major, no presentin 

la documentació, o si en examinar-la es comprovés que no es compleix algun dels 
requisits indicats a la base 2, no podran ser nomenats funcionaris i quedaran anul-
lades les seves actuacions. En aquest cas, l’alcaldessa podrà nomenar l’aspirant 
exclòs classificat amb més bona puntuació final que hagi aprovat tots els exercicis 
de l’oposició qui disposarà, previ requeriment, d’un termini de 20 dies naturals per 
aportar la documentació a la qual es refereix aquesta base.
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ONZENA.- Nomenament i presa de possessió.
Un cop exhaurit el termini de presentació de documents, en el termini màxim 

d’un mes, l’alcaldessa efectuarà el corresponent nomenament com a funcionaris en 
pràctiques i fixarà el dia d’inici de les pràctiques. Durant aquest període, percebran 
les retribucions que per a aquest personal estableix la normativa vigent.

Els aspirants que superin el període de pràctiques seran proposats pel Tribunal per 
al seu nomenament com a funcionaris de carrera i hauran de prendre possessió en 
el termini d’un mes des de la publicació del nomenament, després d’haver efectuat 
el jurament o promesa a què fa referència el Decret 359/1986, de 4 de desembre.

Els opositors que sense causa justificada no prenguin possessió del seu càrrec 
seran declarats cessats amb pèrdua de tots els drets derivats del procediment selectiu 
i del subsegüent nomenament.

Els aspirants que, havent aprovat algun dels exercicis de l’oposició, no obtinguin 
plaça, formaran una llista d’espera per cobrir durant dos anys les necessitats de la 
corporació pel que fa a l’atorgament de nomenaments de personal interí i també 
pel que fa a la subscripció de contractes laborals temporals. Se seguirà, a aquests 
efectes, l’ordre obtingut en la puntuació final. Aquesta llista s’aplicarà conjuntament 
amb la llista d’espera per a la mateixa categoria que es troba vigent actualment, 
constituïda l’any 2006 per un període de dos anys, de manera que si no hi ha per-
sones disponibles a l’esmentada llista, es podrà avisar a les persones incorporades 
a la llista procedent de les presents bases.

DOTZENA.- Règim jurídic.
El procediment selectiu es regeix per aquestes bases i per la Llei 7/2007, de 12 

d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
que aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, sent així mateix 
d’aplicació la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el 
RD 896/1991, de 7 de juny.

Aquestes bases i la convocatòria del concurs oposició podran ser impugnats pels 
qui es considerin interessats legítims mitjançant recurs contenciós administratiu en un 
termini de dos mesos davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona.

Així mateix, amb caràcter potestatiu, també podrà interposar-se recurs de reposició 
davant l’alcaldia en un termini d’un mes des de la seva darrera publicació.

Palamós, 11 de gener de 2008

M. TERESa fERRéS àvILa

Alcaldessa

aNNEx

Programa de temes
Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Significat i estructura. Principis 

generals. Reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.
Tema 2. Drets i deures dels espanyols. El Defensor del Poble.
Tema 3. L’organització de l’Estat en la Constitució. La Corona. Les atribucions 

del Rei. Les Corts Generals: composició, atribucions i funcionament. El Poder 
Judicial.

Tema 4. L’organització territorial de l’Estat en la Constitució. Les Comunitats 
Autònomes; elaboració, contingut i valor normatiu dels estatuts d’autonomia. 
L’Administració Local.

Tema 5. L’organització de l’administració pública en l’ordenament espanyol. 
L’Administració de l’Estat. L’organització ministerial. El President del Govern. El 
Consell de Ministres. Les Comissions Delegades del Govern. Els Ministres.
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Tema 6. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya: ante-
cedents històrics i significat actual. Organització i competències de la Generalitat 
de Catalunya.

Tema 7. El Dret administratiu. Concepte. Fonts del Dret administratiu. Principis 
d’actuació de l’administració pública. Sotmetiment de l’administració a la llei i al 
dret.

Tema 8. L’acte administratiu. Concepte. Classes. Eficàcia.
Tema 9. El procediment administratiu: el seu significat. Fases del procediment 

administratiu. Procediment administratiu local.
Tema 10. L’Administració Local. Concepte. Entitats que la componen. El règim 

local espanyol. Regulació jurídica.
Tema 11. La província en el règim local. Organització provincial. Competències. 

El President de la Diputació. Els Vicepresidents. El Ple. La Comissió de Govern. 
Les Comissions Informatives.

Tema 12. El municipi: concepte. Organització municipal. Competències. L’Alcalde: 
elecció, deures i atribucions. El Ple de l’ajuntament. La Junta de Govern Local. Les 
Comissions Informatives. Els Regidors delegats.

Tema 13. Les lleis d’ordenació territorial i govern local de Catalunya. Especial 
referència a la Comarca: organització i competències. Altres entitats locals. Man-
comunitats. Agrupacions. Les Àrees Metropolitanes. Consorcis.

Tema 14. El personal al servei de les entitats locals. Classes de personal. Drets i 
deures. Sistema retributiu. Règim disciplinari. Situacions administratives. Drets 
sindicals. La seguretat social.

Tema 15. La llei de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i defi-
nicions. Els serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors.

Tema 16. El servei públic. Concepte. Les formes de gestió del servei públic.
Tema 17. La hisenda local. Normativa reguladora. Els ingressos, les seves classes. 

Ordenances fiscals.
Tema 18. El pressupost municipal. Estructura i tramitació.
Tema 19. La despesa. Normativa. Fases. Competències.
Tema 20. La contractació administrativa. Principis aplicables en la selecció del 

contractista. La presentació d’ofertes i la seva documentació.
Tema 21. Documents públics i privats. La compulsa de documents com a funció 

específica. Supòsits. Procediment.
Tema 22. El registre d’entrada i sortida de documents. El registre general. Altres 

registres. Coordinació.
Tema 23. Atenció al públic. Acollida i informació al ciutadà. Els serveis d’infor-

mació administrativa.
Tema 24. Concepte de document, registre i arxiu. Funcions del registre i de l’ar-

xiu. Classes d’arxiu. L’arxiu de gestió. Criteris d’ordenació d’arxius. L’arxiu com 
a font d’informació.

Tema 25. Els òrgans col·legiats de l’Ajuntament. Funcionament. Convocatòria i 
ordre del dia. Les actes de les sessions. Els llibres d’actes.

Tema 26. Forma de documentació dels actes administratius dels òrgans de 
l’Ajuntament. Acords i resolucions.

Tema 27. Les certificacions. Valor probatori. La competència per a la seva emissió. 
Comprovacions prèvies i responsabilitat.

Tema 28. Règim d’accés dels ciutadans a la documentació administrativa. Drets 
dels ciutadans davant l’administració.

Tema 29. La llei de protecció de dades de caràcter personal: Principis de la pro-
tecció de dades.

Tema 30. Els sistemes de tractament de textos. El full electrònic de càlcul. Els 
gràfics d’oficina. El correu electrònic. Les bases de dades.

PG-204701 (08.018.214)
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PINEDA DE MAR

ANUNCI
de l’Ajuntament de Pineda de Mar, sobre adjudicació d’un contracte d’assegu-
rances privades.

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Pineda de Mar.
b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Serveis Personals.

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Programa d’assegurances privades de l’Ajuntament 

de Pineda de Mar.
b) Lloc d’execució: Pineda de Mar.
c) Butlletí o Diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: BOP núm. 

267 de data 7.11.2007 i DOGC núm. 5006 de data 12.11.2007.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs.

4. Condicions econòmiques:
Les proposades a l’oferta econòmica per les empreses adjudicatàries, de confor-

mitat amb les clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques.

5. Adjudicació:
a) Òrgan: Resolució d’Alcaldia
b) Data: 20 de desembre de 2007.
c) Adjudicataris:

Companyia Lots Import €

Reale Seguros, SA Lot 1. Danys al patrimoni municipal 18.625,73

Zurich España, SA Lot 2. Responsabilitat civil i patrimonial 41.300,00

La Estrella, SA Lot 3. Assegurança col·lectiva vida i accidents
 del personal municipal 38.880,71

Mapfre Automóviles SA Lot 4. Responsabilitat derivada de l’ús
 i circulació de vehicles a motor  12.997,84

d) Nacionalitat: espanyoles.
El que es fa públic de conformitat amb el que es preveu a 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 
Administracions Públiques.

Pineda de Mar, 11 de gener de 2008

fRaNCESC xavIER gaLLEgO LÓpEz

Regidor delegat de Gestió Econòmica, Recursos Humans i Noves Tecnologies

PG-204474 (08.018.099)
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EL PLA DE SANTA MARIA

ANUNCI
de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria, sobre aprovació d’un pla urbanístic.

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 13 de 
desembre de 2007 el Pla Parcial d’iniciativa privada promogut per Promotora On-
viure Habitatges de Qualitat S.L corresponent al P.P núm 2, de conformitat amb 
l’article 83.4 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, se sotmet l’expedient a 
informació pública pel termini d’un mes, als efectes de presentar les al·legacions 
que s’estimin procedents.

L’expedient es podrà consultar a les oficines de l’Ajuntament en dies hàbils i 
hores d’oficina.

El Pla de Santa Maria, 10 de gener de 2008

MaTEU MONTSERRaT MIqUEL

Alcalde

PG-204605 (08.018.160)
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LA POBLA DE MAFUMET

EDICTE
de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, sobre aprovació d’un plec de condici-
ons.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 14 de gener de 2008, va 
aprovar el plec de condicions jurídiques, econòmiques i administratives particulars 
que han de regir el procediment negociat, sense publicitat, per a contractar les obres 
compreses en la memòria valorada titulada “Dependències municipals provisionals 
al carrer Bassal, núm. 5-baixos”.

L’esmentat plec, de conformitat amb el que disposa l’article 277.1 del RDL 2/2003, 
de 28 d’abril, pel, qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, s’exposa al públic pel termini de vint dies, a comptar de l’endemà de la 
darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes de presentar reclamacions.

Simultàniament es demanen ofertes, si bé supeditada al que disposa l’article 122 
del Reial Decrets Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

La Pobla de Mafumet, 15 de gener de 2008

JOaN MaRIa SaRDà I paDRELL

Alcalde

PG-204511 (08.018.117)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.20086952

Administració local

LA POBLA DE MAFUMET

EDICTE
de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, sobre aprovació d’una memòria valo-
rada.

Edicte d’aprovació definitiva de la memòria valorada titulada Dependències 
municipals provisional al C/ Bassal, 5-baixos.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 14 de gener de 2008, va 
aprovar definitivament la memòria valorada titulada “Dependències municipals 
provisionals al C/ Bassal, 5-baixos”, redactat per l’arquitecte, Sr. Luís Sáez Pérez, 
el pressupost de contracta de les quals importa la quantitat de cinquanta-nou mil 
nou-cents seixanta-set euros amb trenta-set cèntims (59.967,37 €), IVA inclòs.

El que es fa públic als efectes de l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, perquè se’n 
prengui coneixement.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, podrà interposar 
potestativament recurs de reposició davant l’òrgan que va dictar la resolució, en 
el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, o directament recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Conten-
ciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos també comptats des 
del dia següent de la seva publicació.

La Pobla de Mafumet, 15 de gener de 2008

JOaN MaRIa SaRDà I paDRELL

Alcalde

PG-204512 (08.018.118)
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LA POBLA DE MAFUMET

EDICTE
de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, sobre aprovació d’un plec de condici-
ons.

La Junta de Govern Local en Ple en sessió celebrada el dia 14 de gener de 2007, 
va aprovar el plec de condicions jurídiques, econòmiques i administratives parti-
culars que han de regir la subhasta, mitjançant procediment obert, per a contractar 
els treballs compresos en el projecte “Ampliació dels vestidors de les piscines 
municipals”.

L’esmentat plec, de conformitat amb el que disposa l’article 277.1 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, s’exposa al públic pel termini de vint dies, a comptar de l’endemà de la 
darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes de presentar reclamacions.

Simultàniament s’anuncia el subhasta, si bé supeditat al que disposa l’article 122 
del Reial Decrets Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

- Objecte de la licitació: Ampliació dels vestidors de les piscines municipals.

- Tipus de licitació: 422.886,53 €, IVA inclòs.

- Plec de condicions: Es pot examinar a la Secretaria de l’Ajuntament, durant el 
termini de presentació de proposicions, en hores d’oficina i obtenir-ne còpia a la Copis-
teria La Pobla, (Av. Generalitat, 2 de la Pobla de Mafumet, telèfon 977842320).

- Garanties: La garantia provisional per prendre part en la subhasta serà del 2 
per 100 del pressupost de licitació.

La garantia definitiva serà del 4 per 100 de l’adjudicació.

- Classificació de contractistes: La classificació requerida per prendre part en la 
present licitació és la següent:

GRUP: C
SUBGRUP: 2
CATEGORIA: d

-Presentació de proposicions: Es presentaran a la secretaria de l’Ajuntament 
durant el termini de vint-i-sis dies naturals, comptadors a partir del dia següent 
al de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de les 11 a les 14 hores. 
Si l’últim dia s’escau en dissabte, el següent dia hàbil.

Cada licitador presentarà la proposició en dos sobres tancats, que poden ser lacrats 
i precintats, de la manera següents:

Sobre A : Documentació administrativa i tècnica.
Sobre B : Proposició econòmica.
que contindran la documentació que s’especifica a la clàusula novena del plec.

La Pobla de Mafumet, 15 de gener de 2008

JOaN MaRIa SaRDà I paDRELL

Alcalde

PG-204515 (08.018.119)
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LA POBLA DE MAFUMET

ANUNCI
de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, sobre aprovació d’un projecte d’obres.

La Junta de Govern de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, en la sessió cele-
brada el dia 13 d’agost de 2007, va aprovar inicialment el PROJECTE D’ASFALT 
DELS CARRERS SERRA D’OR, SANT JORDI, JOAN MARAGALL I ALBIOL”, 
amb un pressupost de contracta que importa la quantitat de 48.765,68 € (IVA inclòs), 
redactat per l’enginyer industrial Fèlix Boronat Roure.

D’acord amb l’establert a l’art. 235.2 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 a 
l’art. 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, ROAS, aquest acord ha estat sotmès a 
informació pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província núm. 197, 
de data 23 d’agost de 2007, així com al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 4961, de data 4 de setembre de 2007, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament des 
del dia 23 d’agost de 2007 fins al 8 de gener de 2008, als efectes de poder-se presentar 
les al·legacions que es consideressin més adients, sense que se n’hagi presentat cap, 
tal i com consta a la certificació de Secretaria-Intervenció, emesa a tal efecte.

Per tot això l’Ajuntament en Junta de Govern Local celebrada el dia 14 de gener 
de 2008, a l’empara de l’establert a l’art. 235. 2 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 a l’art. 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, ROAS ha acordat aprovar 
definitivament aquest projecte.

Contra el present acord, que és definitiu i posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciós adminis-
tratius de Tarragona en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al 
de la publicació d’aquest anunci. Potestativament es pot interposar, prèviament, un 
recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat aquest acte en el termini 
d’un mes, comptador des del dia següent a la publicació del present anunci. Si trans-
corre el termini d’un mes a comptar del dia següent a la interposició del recurs de 
reposició sense que hagi estat dictada i notificada cap resolució expressa, s’entendrà 
desestimat. En aquest cas el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en 
el termini de sis mesos a comptar del dia següent al de la data en què presumptament 
s’hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això sense perjudici que, si es considera 
convenient, s’interposin altres recursos que es creguin oportuns.

La Pobla de Mafumet, 15 de gener de 2008

JOaN MaRIa SaRDà I paDRELL

Alcalde

PG-204522 (08.018.122)
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PREMIÀ DE MAR

ANUNCI
de l’Ajuntament de Premià de Mar, sobre contractació de personal.

MIQUEL BUCH I MOYA, Alcalde-President de l’Ajuntament de Premià de 
Mar.

Per resolució d’Alcaldia en data 27 de desembre, s’ha autoritzat la contractació 
laboral temporal següent:

NOM i COGNOMS: Jofre Clofent Calsapeu
CATEGORIA: Assessor Jurídic
INICI: 01-01-2008
FI: 30-04-2008
RESOLUCIÓ: 27-12-2008 

Es fa públic en compliment del que disposa l’article 291.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.

Premià de Mar, 4 de gener de 2008

MIqUEL BUCh I MOya

Alcalde

PG-204475 (08.018.100)
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PUIGCERDÀ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Puigcerdà, sobre aprovació d’un projecte d’obra municipal 
ordinària.

L’Ajuntament de Puigcerdà, en base al que es disposa a la Llei 11/1999, de 21 
d’abril, per la qual es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Bases de Règim Local, 
i concretament el seu article 21.O), i mitjançant Resolució de l’Alcaldia dictada amb 
el número 43/2008, de 17 de gener, s’acordà aprovar inicialment el Projecte d’Obra 
Municipal Ordinària per a la CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI POLIVALENT AL 
C/RAVAL DE LES MONGES” (Expdt.núm: POORD.1/08).

La qual cosa es fa pública per a general coneixement als efectes de que durant 
el termini de TRENTA DIES, comptats des de la inserció del present Edicte en 
el D.O.G.C, tauler d’anuncis i un diari de màxima difusió en la Regió, per tal que 
puguin ésser presentades les al·legacions o reclamacions que es considerin adients. 
L’expedient restarà a disposició de tots aquells que el vulguin consultar en la Secre-
taria d’aquest Ajuntament, durant el termini abans indicat, i en hores d’oficina.

Si exhaurit el termini d’informació al públic, no ha estat presentada cap reclamació 
o al·legació al respecte, el projecte es considerarà aprovat definitivament sense la 
necessitat de realització de cap altre tràmit.

Puigcerdà, 17 de gener de 2008

JOaN pLaNELLa CaSaSayaS

Alcalde

PG-204535 (08.018.159)
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REUS

EDICTE
de l’Ajuntament de Reus, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres.

Aprovat inicialment el projecte de les obres d’enderroc de l’edifici situat a la car-
retera de Montblanc número 137, per Decret del Regidor Delegat d’Arquitectura i 
Urbanisme de data 17 de setembre de 2007 i havent-se realitzat el tràmit d’informació 
pública per un termini de 30 dies hàbils sense que s’hagin formulat al·legacions, ha 
esdevingut aprovat amb caràcter definitiu.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, a l’empara del que disposa 
l’article 38.2 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.

Reus, 11 de desembre de 2007

El secretari general

p. D.

fERNaNDO gRUgUéS I CaBRé

Adjunt a la Secretaria General

PG-204681 (08.018.207)
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REUS

EDICTE
de l’Ajuntament de Reus, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres.

Aprovat inicialment el projecte de les obres d’enderroc de l’edifici situat al carrer 
Almirall Requesens número 1, per Decret del Regidor Delegat d’Arquitectura i 
Urbanisme, de data 17/09/07 i havent-se realitzat el tràmit d’informació pública per 
un termini de 30 dies hàbils sense que s’hagin formulat al·legacions, ha esdevingut 
aprovat amb caràcter definitiu.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, a l’empara del que disposa 
l’article 38.2 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.

Reus, 11 de desembre de 2007

El secretari general

P. D.

fERNaNDO gRUgUéS I CaBRé

Adjunt a la Secretaria General

PG-204680 (08.018.205)
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REUS

EDICTE
de l’Ajuntament de Reus, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres.

Aprovat inicialment el projecte de les obres d’enderroc de l’edifici situat a la 
carretera d’Alcolea número 45-A, per Decret del Regidor Delegat d’Arquitectura i 
Urbanisme, de data 17/09/07 i havent-se realitzat el tràmit d’informació pública per 
un termini de 30 dies hàbils sense que s’hagin formulat al·legacions, ha esdevingut 
aprovat amb caràcter definitiu.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, a l’empara del que disposa 
l’article 38.2 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.

Reus, 11 de desembre de 2007

El secretari general

p. D.

fERNaNDO gRUgUéS I CaBRé

Adjunt a la Secretaria General

PG-204679 (08.018.204)
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REUS

EDICTE
de l’Ajuntament de Reus, sobre aprovació inicial d’un projecte urbanístic.

Aprovat inicialment per Decret del Regidor Delegat de l’Area d’Arquitectura i 
Urbanisme del dia 5 de desembre de 2007, el projecte de tancament perimetral del 
roserar Mas Iglesias .

S’exposa al públic l’esmentat projecte, d’acord amb l’article 235.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya i l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, durant el 
termini de 30 dies hàbils.

En cas que no hi hagi al·legacions en el període d’exposició pública, el projecte 
esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu.

Reus, 18 de desembre de 2007

El secretari general

p. D.

fERNaNDO gRUgUéS I CaBRé

Adjunt a la Secretaria General

PG-204678 (08.018.203)
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REUS

EDICTE
de l’Ajuntament de Reus, sobre aprovació d’un projecte d’obres.

Aprovat inicialment el projecte revisat de les obres d’urbanització del carrer Joa-
not de Martorell en la seva connexió amb el carrer Vicenç Garcia per Decret núm. 
519 del Tinent d’alcalde delegat de Recursos Generals de data 22/10/07 i havent-se 
realitzat el tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies hàbils sense que 
s’hagin formulat al·legacions, ha esdevingut aprovat amb caràcter definitiu.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, a l’empara del que disposa 
l’article 38.2 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.

Reus, 8 de gener de 2008

p.D. del Secretari General

fERNaNDO gRUgUéS I CaBRé

Adjunt a la Secretaria General

PG-204669 (08.018.193)
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REUS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Reus, sobre contractació de pòlisses d’assegurances.

Aprovat inicialment per decret del Molt Il·ltre. Sr. Alcalde del dia 30.11.07, el plec 
de clàusules administratives particulars i tècniques que haurà de regir la contractació, 
mitjançant concurs públic amb procediment obert i caràcter urgent, de les pòlisses 
d’assegurances de l’Ajuntament de Reus, s’exposa al públic pel termini de 20 dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al DOGC, per al 
general coneixement i per tal que es puguin presentar les al·legacions que s’estimin 
oportunes. Transcorregut l’ esmentat termini sense que es formulin al·legacions, el 
plec quedarà definitivament aprovat.

Simultàniament s’anuncia el concurs públic, d’acord amb les següents con-
dicions i amb el benentès que en cas que es presentin al·legacions al plec de 
clàusules, es suspendrà la licitació fins que, un cop resoltes, s’anunciï de nou la 
convocatòria.

1 Entitat adjudicatària.
a) Organisme: Ajuntament de Reus
b) Dependència que tramita l’expedient: Contractació i Patrimoni
c) Número de l’expedient: S-0030/2007

2 Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Contractació de les pòlisses d’assegurances de l’Ajun-

tament de Reus.
b) Divisió per lots i nombre:
L’objecte d’aquest contracte es divideix en els següents lots:
LOT 1: Vida i accidents
LOT 2: Danys materials
LOT 3: Responsabilitat patrimonial i civil
LOT 4: Flota de vehicles
LOT 5: Defensa jurídica i reclamació
c) Lloc d’execució: Reus
d) Termini d’execució o data límit de lliurament: 2 anys, a comptar des de la data 

d’inici del servei prorrogable a 2 anys més.

3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: Urgent
b) Procediment: Obert
c) Forma: Concurs Públic

4 Pressupost base de licitació.
Import total: Despesa inicial estimada de 350.000 euros (IVA inclòs), segons la 

següent distribució:
LOT 1: Vida i accidents: 40.000€
LOT 2: Danys materials: 75.000€
LOT 3: Responsabilitat patrimonial i civil: 140.000€
LOT 4: Flota de vehicles: 70.000€
LOT 5: Defensa jurídica i reclamació: 25.000€

5 Garantia provisional: 7.000 euros.
En el cas que es presentin ofertes per lots determinats, la garantia provisional 

tindrà el següent desglossament:
-Lot 1: 800 euros
-Lot 2: 1.500 euros
-Lot 3: 2.800 euros
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-Lot 4: 1.400 euros
-Lot 5: 500 euros

6 Obtenció de documentació i d’informació.
a) Entitat: Ajuntament de Reus (Contractació i Patrimoni).
b) Domicili: Raval Santa Anna, 40, 1r pis.
c) Localitat i codi postal: Reus-43201
d) Telèfon: 977 010 008
e) Fax: 977 010 208
f) Data límit d’obtenció de documentació i d’informació: El dia hàbil anterior a 

la data límit de presentació d’ofertes.

7 Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional.
D’acord amb la clàusula número 22 del plec.

8 Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: 11.02.08
b) Documentació que cal presentar: Descrita a l’apartat 22 del plec de clàusu-

les.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Reus (Contractació i Patrimoni)
Horari: de 9 a 14 hores
2. Domicili: Raval Santa Anna 40, 1r pis
3. Localitat i codi postal: Reus-43201
d) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: 

3 mesos.
e) Admissió de variants: de conformitat amb la clàusula 24 del plec de clàusules 

administratives particulars i tècniques.

9 Obertura de les ofertes.
a) Entitat: Ajuntament de Reus. Hisenda Municipal.
(Sala de Reunions, 3r pis)
b) Domicili: Carrer Sant Llorenç, 25.
c) Localitat: Reus
d) Data: Primer dilluns hàbil següent a l’últim dia de presentació d’ofertes, 

excepte que expressament s’indiqui un altre dia.
e) Hora: 13:00 hores, excepte que expressament s’indiqui una altra hora.

10 Despeses d’anuncis. Seran a càrrec de l’adjudicatari, d’acord amb el que 
disposa la clàusula 14 del plec.

11 Data de remissió de l’anunci al Diari Oficial de les Comunitats Europees
19.12.07

12 Web on poden obtenir-se els plecs: http://www.reus.cat

Reus, 9 de gener de 2008

El secretari general

p. D.

fERNaNDO gRUgUéS I CaBRé

Adjunt a la Secretaria General

PG-204682 (08.018.208)
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RIPOLLET

EDICTE
de l’Ajuntament de Ripollet, sobre aprovació d’un plec de condicions.

Licitació contractació serveis de consultoria per a la coordinació i gestió dels 
programes del pla de barris Can Mas.

Aprovat per la Junta de Govern Local de data 12 de desembre de 2007, el plec 
de condicions tècniques i administratives particulars que han de regir el concurs, 
en procediment obert, tramitació ordinària, per a la contractació dels serveis de 
consultoria per a la coordinació i gestió dels programes del pla de barris Can Mas, 
es convoca concurs públic, sota les següents condicions:

a) Durada contracte: quatre anys.
b) Tipus màxim: 139.200 € (IVA inclòs).
c) Presentació d’ofertes: Al Registre General de l’Ajuntament, C/ Balmes núm. 2, 

de 9.00 a 13.30 hores, durant els 15 dies naturals posteriors a la publicació d’aquest 
edicte al BOP i DOGC,	acompanyant la documentació detallada al plec.

d) Garanties: La provisional és de 2.784 €., i la definitiva el 4% de l’import del 
contracte.

e) Obertura d’ofertes: En la Casa Consistorial, c/ Balmes, 2, a les 10.00 hores 
del cinquè dia hàbil següent al de terminació del període de presentació.

f) Termini obligatori de manteniment de l’oferta pel licitador: 3 mesos.

Si coincideix en dissabte l’últim dia de presentació d’ofertes o d’obertura de 
pliques, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

La resta de condicions consten al plec, que podrà ser examinat durant el termini 
de presentació d’ofertes, conjuntament amb l’expedient, al Departament d’Urba-
nisme, carrer de Balmes, 8, (08291 Ripollet), tel. 93 504 60 02, fax 93 580 59 49, 
on es facilitarà la informació complementària que es sol·liciti.

Ripollet, 8 de gener de 2008

JUaN paRRaLEJO aRagONESES

Alcalde

PG-204436 (08.018.064)
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RIUDOMS

EDICTE
de l’Ajuntament de Riudoms, sobre aprovació d’un plec de clàusules.

De l’Ajuntament de Riudoms sobre l’aprovació inicial del plec de clàusules econò-
mico-administratives per a l’alienació, mitjançant concurs, d’un solar del patrimoni 
municipal del sol, situat al carrer d’Enric Castro i Casanovas, i simultàniament la 
convocatòria pública per a la presentació de propostes

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió que va tenir lloc el dia 19 de desembre de 
2007, va aprovar inicialment el plec de clàusules econòmico-administratives per 
a l’alienació, mitjançant concurs, d’un solar del patrimoni municipal del sòl, situat 
al carrer d’Enric Castro i Casanovas (parcel·la 19 del PPR-4 Font Nova), provinent 
del 10% de l’aprofitament mig del sector urbanitzat del Pla Parcial Residencial 4 
Font Nova, amb la finalitat de contribuir al finançament de la construcció de la I 
fase de l’equipament sociocultural, previst al quadre d’inversions de l’any 2008. 
L’esmentat plec se sotmet a informació pública per un període de quinze dies per 
a la presentació d’al·legacions i reclamacions. En cas que no se’n presenti cap es 
considerarà aprovat definitivament.

Simultàniament s’anuncia la convocatòria del concurs, si bé aquest s’ajornarà 
pel temps necessari en el cas que es presentin reclamacions contra el plec de clàu-
sules.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Riudoms.
b) Dependència que tracta l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 40/2007

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: alienació d’un solar de 655,16 m2 segons descripció i lí-

mits que consta a l’expedient que constitueix la parcel·la 19 del PPR-4 Font Nova
Classificació urbanística: sòl urbà
Qualificació: residencial
Edificabilitat: 826,20 m2 (550,80 m2 de sostre residencial + 275,40 m2 de sostre 

comercial)
b) L’alienació és pel solar complet.
Situació del terreny: al carrer d’Enric Castro i Casanovas, dins l’àmbit del Pla 

Parcial Residencial 4 “Font Nova”.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs

4. Pressupost base de licitació: 514.682,21 euros (sense IVA) que podrà ser 
millorat a l’alça.

5. Garanties
a) Provisional: 10.293,64 euros
b) Definitiva: l’import equivalent al 4% del pressupost d’adjudicació, que s’haurà 

de constituir en el termini de deu dies a comptar des del moment de la notificació 
de l’adjudicació.

6. Obtenció de la documentació i informació
El plec d’aquesta licitació pot ser consultat i es pot obtenir a les següents adre-

ces:
a) Entitat: Ajuntament de Riudoms, Secretaria.
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b) Domicili: C/ Major, 52
c) Localitat: Riudoms, CP 43330.
d) Telèfon: 977 850350 / 977 850888, FAX: 977 851264
e) Web: www.riudoms.cat
f) La documentació, el plec de clàusules i la informació es podrà obtenir fins al 

dia de finalització de presentació de proposicions.

7. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals posteriors a la data de publi-

cació de l’últim edicte al Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. Si l’últim dia fos dissabte o festiu, el termini finalitzarà 
el primer dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: s’especifica a la clàusula 9 del plec.
c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Riudoms, en horari 

de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores.

8. Obertura de pliques
a) Entitat: Ajuntament de Riudoms.
b) Dependència: Secretaria
c) Data: el quart dia hàbil següent al de finalització del termini per a la presen-

tació de proposicions.
d) Hora: 14:00 hores.
Es fa públic per a informació general.

Riudoms, 10 de gener de 2008

JOSEp M. CRUSET DOMèNECh

Alcalde

PG-204421 (08.018.063)
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RIUDOMS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Riudoms, sobre aprovació de la transformació d’un organisme 
autònom.

El Ple de l’Ajuntament en la sessió que va tenir lloc el dia 19 de desembre de 2007, 
va aprovar la transformació de l’Organisme Autònom per a la Gestió del Patrimo-
ni Municipal en una entitat pública empresarial que es denominarà RIUDOMS 
GESTIÓ.

De conformitat amb allò que disposa l’article 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, aquest acord, juntament amb l’aprovació 
inicial dels estatuts que han de regir RIUDOMS GESTIÓ, se sotmeten a informació 
pública.

L’expedient es pot examinar a la Secretaria d’aquest Ajuntament i s’hi poden 
presentar les reclamacions i els suggeriments que es considerin convenients, durant 
el termini de trenta dies a comptar de l’endemà de la publicació de l’últim anunci 
que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial 
de la Província.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Riudoms, 9 de gener de 2008

JOSEp M. CRUSET DOMèNECh

Alcalde

PG-204052 (08.018.052)
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SALOU

ANUNCI
de l’Ajuntament de Salou, sobre aprovació d’un projecte d’obres.

La Junta de Govern en sessió ordinària duta a terme el dia 21 de desembre de 2007, 
va adoptar entre altres, l’acord d’aprovar definitivament, el Projecte de reforma antic 
edifici Ajuntament per oficines d’acció social i Policia Local, amb un pressupost de 
contracte de 600.000,01 euros, IVA inclòs.

Contra el present acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós-adminstratiu davant el Jutjat Contenciós –Administratiu de Tarragona, 
en el termini de dos mesos a comptar des de la seva publicació. Alternativament i 
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de la seva publicació. Igualment 
es pot interposar qualsevol altre recurs que estimeu procedent.

Salou, 7 de gener de 2008

fRaNCISCO aLIJO MOyaNO

Secretari

PG-204441 (08.018.069)
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SALOU

ANUNCI
de l’Ajuntament de Salou, sobre modificació d’un pla urbanístic.

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària duta a terme el dia 25 d’octubre de 
2007, va adoptar entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la Modificació Puntual 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Salou referent a la qualificació d’àrea 
de servei, clau 32, per la finca del polígon 35, parcel.la 35, situada al vial Salou-
Cambrils (Camí de Cavet).

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, 14 de gener de 2008

fRaNCISCO aLIJO MOyaNO

Secretari

PG-204620 (08.018.183)
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SANT ANDREU DE LLAVANERES

ANUNCI
de l’Ajuntament Sant Andreu de Llavaneres, sobre aprovació d’un projecte 
d’obres.

Per decret de l’alcaldia de data 9 de gener de 2008, s’ha resolt declarar aprovat 
definitivament el projecte del col·lector d’aigües pluvials al camí de l’Església an-
tiga, redactat per Eipo S.L, amb un pressupost d’execució material de 257.268,98 
Euros. ( IVA inclòs ) .

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dic-
tada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé direc-
tament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notifi-
cació corresponent.

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.

Sant Andreu de Llavaneres, 10 de gener de 2008

BERNaT gRaUpERa I fàBREgaS

Alcalde

PG-204527 (08.018.126)
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SANT ANDREU DE LLAVANERES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, sobre aprovació inicial de la mo-
dificació de normes urbanístiques.

En data 10 de gener de 2008 el Ple de l’Ajuntament ha acordat per unanimitat:

“Primer.- APROVAR INICIALMENT el document de Modificació de les Normes 
Subsidiàries de planejament en l’àmbit de la Serralada, promogut per l’Ajuntament 
de Sant Andreu de Llavaneres i redactat per Jornet-Llop-Pastor SCP arquitectes.

S’obre un període d’informació pública d’un mes, a comptar des de l’endemà de 
la publicació del present anunci, durant el qual podreu presentar les al·legacions 
que al vostre dret convinguin.

L’expedient podrà ser consultat a l’Oficina Tècnica municipal de l’Ajuntament 
de Sant Andreu de Llavaneres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Sant Andreu de Llavaneres, 14 de gener de 2008

BERNaT gRaUpERa I fàBREgaS

Alcalde

PG-204683 (08.018.209)
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SANT ANTONI DE VILAMAJOR

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, sobre publicació d’unes bases.

En el Butlletí Oficial de la Província núm. 13 de data 15/01/2008 es publica 
integrament el text de les BASES GENERALS REGULADORES DE LES SUB-
VENCIONS A ATORGAR PER L’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE 
VILAMAJOR EN ELS DIFERENTS ÁMBITS MUNICIPALS aprovat inicialment 
per la Junta de Govern en sessió del dia 20/09/07 i ratificat pel Ple de l’Ajuntament 
en la sessió del 6/11/07.

Sant Antoni de Vilamajor, 15 de gener de 2008

fRaNCESC TELLa MaCIà

Alcalde

PG-204507 (08.018.115)
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SANT CUGAT DEL VALLÈS

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, sobre provisió de places.

Per Resolució nº 16/08 d’11 de gener s’ha deixat en suspens el procediment de 
concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball de Lletrat, assimilat a Cap de 
Servei, nivell 26, adscrit a l’Àmbit de gestió d’Economia i Organització de la plantilla 
de personal funcionari municipal, convocat per acord de la Junta de Govern Local 
de 17.12.07 (bases publicades en el DOGC núm. 5.035 de 24.12.07), pel sistema de 
mobilitat interadministrativa, fins la resolució del tràmit de mobilitat interna previst 
a l’art. 30 del vigent Pacte de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament.

Sant Cugat del Vallès, 21 de gener de 2008

LLUíS RECODER I MIRaLLES

Alcalde

PG-205235 (08.024.070)
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SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, sobre adopció d’un acord.

La Junta de govern local de l’Ajuntament, en la sessió del passat 19 de desembre, 
atenent la conveniència i la necessitat de normalitzar la construcció de gulas i les 
vorerea de la població, va aprovar el següent acord,

Primer .- Establir com a criteris que hauran de complir la construcció de voreres 
en el municipi els que a continuació s’enumeren:

1. Totes les voreres hauran de preservar un pas lliure mínim a la vorera d ún 
metre d ámplada.

2. En el cas de voreres de fins a 1,40 m. d ámplada, ś haurà de posar peces de 
vorada retallades, atenent al model que ś adjunta.

3. En el cas de voreres de més de 1,40 m. i menys de 2,00 m. d ámplada ś haurà de 
posar peces de vorada de 40 cm. de profunditat, atenent al model que ś adjunta.

4. En les voreres de 2,00 m. ó més amplada ś haurà de posar peces de vorada de 
60 cm. de profunditat, atenent al model que ś adjunta.

5. El material de les peces prefabricades serà el formigó. En el cas que en el futur 
ś implantin vorades de pedra natural en algun sector de nova urbanització, ś haurà 
d útilitzar aquest mateix material per resoldre els guals.

Segon.- S’exceptua del compliment dels criteris esmentats les voreres dels sectors 
de Can Record i Les Hortes, així com aquelles altres casos que requereixin altres 
sol·lucions per preservar l’entorn, evitar l’impacte visual i/o salvar barreres arqui-
tectòniques.

Sant Esteve de Palautordera, 16 de gener de 2008

SaLvaDOR CañELLaS BaRÓ

Alcalde

PG-204609 (08.018.165)
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SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, sobre aprovació d’un protocol.

La Junta de govern local de l’Ajuntament, en la sessió del passat 19 de desembre va 
aprovar el protocol que es seguirà mentrestant no s’aprovi el pla especial i el catàleg 
de masies i d’edificis existents en sòl no urbanitzable, i que és el següent:

- Llicències referents a obres i activitats agrícoles i ramaderes, incloent-hi hípi-
ques, residencies canines, etc.) són competència de l’Ajuntament.

- Les obres de millora i/o manteniment sense augment de volum, també són 
competència municipal.

- Les llicències i activitats no agrícoles i ramaderes, però declarades d’interès 
públic i que no es puguin realitzar en sòl urbà, seran competència municipal, prèvia 
informació pública, segons l’article 48.

- Les noves implantacions en sòl no urbanitzable, canvis d’ús o augment de vo-
lum hauran de ser informades, prèviament, per la Comissió d’Urbanisme, segons 
la disposició transitòria número 12 de la Llei i l’article 50.

Sant Esteve de Palautordera, 16 de gener de 2008

SaLvaDOR CañELLaS BaRÓ

Alcalde

PG-204608 (08.018.163)
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SANT FELIU DE LLOBREGAT

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, sobre aprovació d’un conveni.

El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2007 va 
resoldre aprovar el Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat i el Gremi de Constructors d’Obres del Baix Llobregat, i facultar al sr. 
Alcalde de l’ajuntament per a la signatura del present conveni i de tots aquells actes 
que siguin necessaris per a la seva execució.

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, 7 de gener de 2008

JUaN aNTONIO vázqUEz CORTaDO

Alcalde president

PG-204437 (08.018.065)
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SANT FELIU DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, sobre aprovació inicial d’un projecte 
urbanístic.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2007, va aprovar 
inicialment el projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró, II Fase, 
(antiga N-340) al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, el qual ha estat encarre-
gat a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, redactat 
pels arquitectes Sr. Miquel Paya i Rovira i Juan Jose Oliva Heras, E.C.C.P.

L’esmentat projecte s’ha sotmès a informació pública durant 30 dies i s’ha publicat 
el corresponent anunci al BOP núm. 274 de 15/11/2007, en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i al web de l’ajuntament.

Es fa constar que tota vegada que no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació 
l’aprovació inicial queda elevada a definitiva.

Sant Feliu de Llobregat, 7 de gener de 2008

JUaN aNTONIO vázqUEz CORTaDO

Alcalde president

PG-204438 (08.018.066)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.20086978

Administració local

SANT JOAN DESPÍ

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, sobre aprovació d’unes bases.

La Alcaldia, per decret núm. D20080001000127, de 14 de gener de 2008, va aprovar 
les bases generals que regiran els processos selectius de personal de l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí

BASES GENERALS QUE REGIRÀN ELS PROCESSOS SELECTIUS DE PER-
SONAL DE L’AJUNTAMENT DE S. JOAN DESPÍ.

Primera.- OBJECTE
L’objecte de les presents bases és la regulació amb caràcter general de tots els 

processos de selecció del personal funcionari i laboral fix de l’Ajuntament de S. 
Joan Despí.

En cada cas la corresponent convocatòria i les bases específiques determinaran, 
mitjançant el seu anunci, la naturalesa jurídica de les places quina selecció te per 
objecte i les que es reserven a promoció interna, d’acord amb el que es disposa a la 
plantilla, la relació de llocs de treball i l’oferta pública d’ocupació aprovades pels 
òrgans competents. Tanmateix, la convocatòria i les bases específiques assenyalaran 
aquells requisits que no s’hagin regulat a les presents bases comuns.

Segona.- CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS
Per a ser admès i, en el seu cas, prendre part en cada procés selectiu, les persones 

aspirants hauran de reunir amb anterioritat a la finalització del termini de presen-
tació d’instàncies els requisits específics que s’assenyalin en cada convocatòria i 
els següents requisits comuns:

2.1.- Nacionalitat: Amb caràcter general, podran participar en els processos 
selectius

a) Els ciutadans espanyols
b) Els ciutadans dels estats membres de la Unió Europea
c) Els cònjuges dels ciutadans espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres 

de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, així com als seus 
descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors 
de 21 anys o majors d’aquesta edat que visquin al seu càrrec.

d) Les persones incloses en l’àmbit d’aplicació de tractats internacionals cele-
brats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en virtut dels quals els hi sigui 
d’aplicació la lliure circulació de treballadors.

e) Les persones no incloses als punts anteriors podran accedir a les places 
reservades al personal laboral d’acord amb l’establert l’art. 10 de la Lli Orgànica 
4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers en Espanya i la seva 
integració social.

No obstant això, la convocatòria pot determinar l’exclusió dels ciutadans no es-
panyols si les funcions de les places objecte de selecció impliquen una participació 
directa o indirecta en l’exercici del poder públic o tenen per objecte la protecció dels 
interessos de les Administracions Públiques.

2.2.- No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el desenvolupa-
ment de les corresponents funcions. Les persones amb discapacitat hauran d’aportar, 
abans del seu nomenament/contractació, un certificat de l’equip multiprofessional 
que correspongui, que acrediti el tipus i el grau de discapacitat que presenten, així 
com la seva capacitat funcional per desenvolupar les tasques pròpies de la plaça.

2.3.- Haver complert 16 anys i no superar l’edat màxima establerta per la jubilació 
forçosa, llevat que la convocatòria específica no estableixi un altra edat mínima i 
màxima.
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2.4.- No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de 
cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comu-
nitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions 
o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, 
o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas de personal 
laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un 
altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès 
a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos 
termes l’accés a l’ocupació pública.

Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de 
presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió 
com a funcionaris o la contractació laboral.

2.5.- Estar en possessió de la titulació mínima exigida en cada convocatòria 
específica o en condicions d’obtenir-la en la data en que finalitza el termini de 
presentació d’instàncies.

2.6.- Coneixements de la llengua catalana equivalents al nivell de la Junta Per-
manent de Català que s’exigeixi en cada convocatòria específica. Les persones 
aspirants que no acreditin aquest requisit documentalment, hauran de superar una 
prova específica dins el procés de selecció

2.7.- Coneixements de la llengua castellana.: Les persones aspirants que no tinguin 
la nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, 
tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el nivell superior per les places dels 
grups A, B i C i en el nivell intermedi per les places corresponents a agrupacions 
professionals sense requisit de titulació. Les persones aspirants que no acreditin 
aquest requisit documentalment, hauran de superar una prova específica dins el 
procés de selecció

2.8.- Aquells altres requisits que es determinin a la convocatòria específica.
Tots els requisits s’hauran de continuar complint fins la data de presa de possessió 

o la contractació laboral.

Tercera.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
3.1.- Les persones interessades en participar en el procés selectiu hauran de fer-ho 

constar presentant sol·licitud ajustada al model normalitzat per cada convocatòria, 
que podran obtenir al departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de S. Joan 
Despí o a la web municipal (http://www.sjdespi.com).

3.2.- La presentació de sol·licituds es realitzarà en el Registre General d’aquest 
Ajuntament, sit a la plaça de l’Ajuntament, núm. 9, de dilluns a divendres de 9 a 
13.30 hores. També es podran presentar les sol·licituds de conformitat amb l’art. 
38 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú o de manera electrònica quan 
aquest mecanisme estigui disponible.

Les sol·licituds presentades en les Oficines de Correus, es lliuraran en aquestes 
dependències, abans de la finalització del termini de presentació d’instàncies, en 
sobre obert, per ser datades i segellades les instàncies pel funcionari de Correus. 
Només així s’entendrà que van tenir la seva entrada el dia de la seva presentació 
en Correus.

3.3.- El termini per a la presentació de sol.licituds serà de 20 dies naturals, comp-
tadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3.4.- La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:
a) Fotocòpia confrontada del DNI o, en el cas de ciutadans d’altres estats, document 

vigent que acrediti la seva nacionalitat. Les persones aspirants a que fa referència 
la base 2.1.c) hauran de presentar la corresponent documentació expedida per les 
autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu i, per als descendents majors 
de 21 anys, el fet de viure a càrrec amb el nacional d’un estat membre de la Unió 
Europea o dels estats als quals els hi sigui aplicable la llire circulació de treballa-
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dors i una declaració jurada o promesa efectuada pel nacional de l’estat membre 
de la Unió Europea o dels estats als quals els sigui aplicable la lliure circulació de 
treballadors manifestant que no està separat de dret del seu cònjuge.

b) Fotocòpia confrontada del títol corresponent. En el cas de titulacions obtin-
gudes a l’estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent 
homologació o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la 
convocatòria i s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el do-
cument d’equivalència o homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Ciència.

c) Dictamen vinculant de les condicions psíquiques, físiques o sensorials expedit 
per l’equip multiprofessional competent i emès abans del començament de la primera 
prova, en el cas dels aspirants amb discapacitat igual o superior al 33% que tinguin 
reconeguda la condició legal de disminuït i vulguin acollir-se al lloc reservat per a 
aquest col·lectiu en la respectiva convocatòria. Aquest dictamen s’adreçarà al tri-
bunal qualificador en el termini de presentació de sol·licituds o en el de deu dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució de la llista provisional d’aspirants 
admesos i exclosos. Als efectes informatius els aspirants discapacitats s’han de 
dirigir als centres corresponents del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
del Departament d’Acció Social de la Generalitat de Catalunya.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació 
l’adaptació o l’adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les 
proves i dels exercicis previstos en la convocatòria, i el motiu o motiu d’aquestes. 
Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del 
Decret 66/1999, de 9 de març.

Els aspirants discapacitats que no optin per la via de reserva i que sol·licitin 
adaptacions, també hauran de sol·licitar el dictamen esmentat.

El dictamen vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent esmentat 
determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o llocs de treball sempre que aquesta 
no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o sigui in-
compatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que 
es convoquin.

d) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d’estar en possessió 
de coneixements de llengua catalana del nivell corresponent o superior al requerit a 
la convocatòria específica de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat 
de Catalunya, o d’un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents establer per 
l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents 
per tal de quedar exempt de l’exercici de coneixements de llengua catalana.

També quedaran exempts de realitzar la prova de llengua catalana les persones 
aspirants que acreditin documentalment haver superat una prova d’igual nivell en un 
altre procés selectiu de qualsevol Administració Pública. En el cas d’haver superat 
la prova en un procés selectiu realitzat a l’Ajuntament de S. Joan Despí, no caldrà 
acreditar-lo, sempre i quan ho facin constar a la sol·licitud.

Les persones aspirants nacionals d’altres estats, per tal de quedar exempts de 
l’exercici de coneixement de la llengua castellana, hauran de presentar un dels 
següents documents:

1. Certificat conforme han cursat la educació primària, secundària i el batxillerat, 
si s’escau, a Espanya.

2. Diploma d’espanyol, en el nivell que s’escaigui, que estableix el Reial Decret 
1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver 
superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.

3. Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes

e) En el cas de que en el procediment de selecció existeixi fase de concurs: Jus-
tificants acreditatius dels mèrits al·legats, de conformitat amb el barem recollit en 
el procediment selectiu de concurs, sense que l’òrgan seleccionador pugui valorar 
altres mèrits que els aportats i documentats fins el moment en que finalitzi el termini 
de presentació d’instàncies.
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Els cursos i jornades que s’al·leguen com a mèrits hauran de ser acreditats mitjan-
çant fotocòpia dels títols oficials u homologats, en el que hi consti el centre emissor 
dels mateixos, així com les hores de durada. A requeriment del Tribunal, els aspirants 
hauran d’aportar originals o fotocòpies compulsades d’aquests documents.

La prestació de serveis a l’Administració Pública i/o a l’empresa privada s’acre-
ditarà mitjançant certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social 
de la vida laboral del sol·licitant així com, alternativament, amb fotocòpies dels 
contractes, nòmines, certificats d’empresa o de serveis prestats a l’Administració, 
o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats. Els serveis 
prestats a l’Ajuntament de S. Joan Despí i/o en els seus organismes dependents seran 
acreditats d’ofici per la Corporació, sempre que es facin constar a la sol.licitud.

3.5.- Un cop resolt el procès selectiu, les persones aspirants que no hagin resultat 
seleccionades o integrin una possible llista d’espera per cobrir vacants, podran retirar 
la documentació que vàren aportar per justificar els mèrits del concurs durant el 
termini de 3 mesos. Si no es retira la documentació en el termini establert, s’entendrà 
que el participant renuncia a recuparar.la i, per tant, perdrà el seu dret a fer-ho.

3.6.- Amb la presentació de la sol·licitud la persona aspirant dona el seu con-
sentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per 
prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, 
d’acord amb la normativa vigent.

3.7.- La sol·licitud haurà d’anar signada per la persona aspirant.
3.8.- Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera, ha d’anar acom-

panyada de la corresponent traducció jurada.

Quarta.- LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
4.1.- Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia-presi-

dència dictarà resolució en el termini màxim d’un mes declarant aprovada la llista 
provisional d’admesos i exclosos al procés de selecció, indicant la causa que ha 
motivat l’exclusió. També s’indicarà la data, l’hora i el lloc de realització de les 
proves de llengua catalana i de llengua castellana, així com els aspirants que han 
de realitzar-les. així com la data, l’hora i el lloc de realització del primer exercici 
del procés selectiu i l’ordre d’actuació dels aspirants.

Aquesta resolució es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
indicant el lloc on estan exposades al públic les llistes, sempre que no s’opti per 
qualsevol dels sistemes de notificació o comunicació que estableix la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre.

4.2.- Els aspirants disposaran d’un termini un termini de deu dies hàbils, comptador 
a partir de l’endemà de la publicació o notificació de la resolució aprovant la llista 
d’admesos i exclosos, per a subsanacions i possibles reclamacions. Les al·legacions 
presentades es resoldran en el termini dels 30 dies següents a comptar des de la 
presentació de les mateixes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat 
resolució, les al·legacions s’entendran desestimades. Aquells que no esmenin dins 
d’aquest termini, es considerarà que desisteixen de la seva petició.

4.3.- La llista provisional d’aspirants admesos i exclosos es considerarà automà-
ticament elevada a definitiva si no es presenten reclamacions.

4.4.- Els anuncis successius relacionats amb el procés de selecció seran fets públics 
al tauler d’anuncis de la Corporació.

Cinquena.- ÒRGAN DE SELECCIÓ
5.1.- L’òrgan de selecció que es constituirà per valorar el procés selectiu, estarà 

integrat pels següents membres:
President: Un funcionari/ària de carrera de la Corporació.
Vocals: Funcionaris de carrera o personal laboral fix de les diferents Admi-

nistracions Públiques que compleixin els requisits de professionalitat adequats 
a cada convocatòria o persones amb la qualificació tècnica en la mateixa àrea de 
coneixement que es demani a la convocatòria.
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Secretari: El de la Corporació o funcionari en qui delegui.
5.2.- El nombre de membres de l’òrgan de selecció haurà de ser senar i no inferior 

a cinc.
5.3.- La designació nominal dels membres, amb indicació dels titulars i suplents, 

es realitzarà conjuntament amb la llista d’admesos i exclosos i es farà pública de 
la mateixa manera.

5.4.- L’òrgan de selecció no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la 
majoria absoluta dels seus membres, siguin titulars o suplents.

5.5.- L’abstenció i la recusació dels membres de l’òrgan de selecció s’han d’ajustar 
al que preveuen els articles 28 i 29 de la llei de procediment administratiu.

5.6.- L’òrgan de selecció podrà disposar la incorporació a les seves tasques 
d’assessors especialistes, per a les proves corresponents dels exercicis que estimi 
pertinents, limitant la seva actuació a prestar la seva col·laboració en les respectives 
especialitats.

5.7- L’òrgan de selecció podrà requerir als aspirants l’acreditació de la seva per-
sonalitat en qualsevol moment del procés mitjançant la presentació del document 
oficial identificatiu.

5.8.- L’òrgan de selecció queda facultat per resoldre els dubtes que es plantegin 
i per prendre els acords necessaris per assegurar el correcte desenvolupament de 
cada convocatòria en tot allò no previst en les presents bases.

5.9.- L’òrgan de selecció no podrà declarar seleccionats un major nombre d’as-
pirants que el de places convocades. Les propostes d’aspirants que infringeixin 
aquesta limitació són nul·les de ple dret.

5.10.- La categoria del l’òrgan de selecció serà la que correspongui d’acord amb 
la plaça a cobrir als efectes de determinar les indemnitzacions per assistència, que 
s’acreditaran d’acord amb el que disposi la normativa vigent en cada moment.

Sisena.- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU
6.1.- El procediment de selecció podrà ser concurs, concurs-oposició o oposició 

lliure, depenent el que estableixi la convocatòria i les bases específiques.
6.2.- En funció de les responsabilitats i/o funcions dels llocs de treball i de les 

places convocades i del perfil d’adequació als llocs esmentats i amb l’objectiu 
d’aconseguir la idoneïtat i l’objectivitat dels processos selectius, les proves podran 
ser pràctiques, escrites, orals, aptitudinals, de coneixements generals, de coneixe-
ment de la normativa, oral o escrita, tipus test, entrevista, etc.. S’hi podran incloure 
proves de caràcter psicotècnic per mesurar les aptituds, actituds i característiques 
personals dels aspirants o qualsevol altre sistema que resulti adequat a les places 
que es convoquen.

6.3.- En el cas d’oposició i concurs-oposició, els aspirants hauran de superar 
una prova teòrica sobre el temari comú segons el grup de titulació de la plaça i 
una prova de caràcter pràctic, les característiques de les quals s’especificaran a la 
corresponent convocatòria.

6.4.- La determinació de les proves a realitzar i la seva valoració, puntuació i 
qualificació es determinaran a les bases específiques. No obstant això, en totes les 
convocatòries inclouran la realització d’una prova de coneixement de la llengua 
catalana i de llengua castellana, quin nivell es determinarà a les bases específiques 
per cada plaça, i quin resultat serà d’apte o no apte, quedant exclosos del procés de 
selecció aquells aspirants declarats no aptes. Els aspirants exempts de realitzar la 
prova, seran declarats aptes.

6.5.- La puntuació definitiva i l’ordre de qualificació serà determinat per la 
suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt dels exercicis. En el cas de 
que hi hagi fase de concurs, se sumarà la puntuació d’aquesta fase a la de la 
fase d’oposició. La puntuació obtinguda en la fase de concurs, però, en cap cas 
serà aplicada per superar la fase d’oposició, que s’haurà de superar de manera 
independent.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.2008 6983

Administració local

6.6.- En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc, a favor de l’aspirant 
que hagi obtingut la puntuació més alta en la fase d’oposició i en segon lloc, en aquell 
que hagi obtingut la puntuació més alta en la prova o exercici pràctic.

6.7.- L’ordre d’actuació dels aspirants per aquells exercicis que no es puguin 
realitzar conjuntament, es realitzarà per ordre alfabètic. La primera lletra en ac-
tuar es determinarà per sorteig que es realitzarà davant el Secretari General de la 
Corporació cada any.

6.8.- L’òrgan de selecció decidirà sobre les peticions d’adaptacions que les persones 
aspirants amb la condició de discapacitats hagin sol·licitat en el moment de presen-
tar la sol·licitud. A aquests efectes, l’òrgan de selecció podrà demanar un informe 
sobre les adaptacions als equips de valoració multiprofessional i haurà de tenir en 
consideració que no comportin una despesa excessiva per la Corporació.

6.9.- Un cop iniciat el procés selectiu, s’exposaran les puntuacions obtingudes 
pels aspirants que hagin superat cada una de les proves, juntament amb la data, hora 
i lloc de celebració de la següent prova en els locals on s’hagin realitzat les proves 
anteriors, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. També podran ser exposades a 
la web corporativa.

6.10.- Els aspirants que no compareguin a la crida de l’òrgan seleccionador pel 
desenvolupament dels exercicis o proves a realitzar al lloc, data i hora que s’assenyali 
seran exclosos del procés, excepte els casos degudament justificats i lliurement 
apreciats per l’òrgan seleccionador.

Setena.- LLISTA DE PERSONES APROVADES
7.1.- Conclosa la qualificació dels aspirants, l’òrgan seleccionador publicarà la 

relació d’aprovats per ordre de puntuació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
i efectuarà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent dels 
aspirants que hagin obtingut la major puntuació.

7.2- En cap cas el nombre d’aspirants seleccionats superarà el nombre màxim de 
places convocades. No obstant això, l’òrgan convocant podrà sol·licitar una relació 
complementària dels aspirants que, havent superat les proves, segueixin per ordre 
de puntuació als declarats aprovats, per tal de ser nomenats o contractats quan els 
aspirants seleccionats no prenguin possessió o no puguin ser contractats, a l’efecte 
d’assegurar la cobertura de les vacants. Igualment, aquesta relació complementària 
tindrà la consideració de llista d’espera per cobrir vacants temporals i/o substitucions 
de la mateixa categoria o similar que la plaça objecte de convocatòria.

7.3.- En cas que l’òrgan seleccionador decidís que cap dels aspirants presentats a les 
places convocades reuneixen les condicions mínimes necessàries per desenvolupar 
les funcions del lloc de treball, podrà declarar deserta la convocatòria.

Vuitena.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ.
8.1.- Els aspirants proposats presentaran al departament de Recursos Humans 

de la Corporació en el termini de vint dies naturals a partir de la publicació de la 
llista de seleccionats i sense requeriment previ, els documents acreditatius de les 
condicions que s’exigeixen a les bases de la convocatòria:

- Declaració jurada o promesa de no trobar-se inhabilitat per a l’exercici de càrrecs 
públics i de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de 
l’Administració Pública. Els aspirants de nacionalitat d’algun estat membre de la 
Unió Europea o país amb conveni subscrit amb la mateixa i ratificat per Espanya, 
hauran de presentar documentació certificada per les autoritats competents del seu 
país d’origen amb acreditació de no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna 
penal que impedeixi, al seu Estat, l’accés a la funció pública.

- Declaració responsable de no trobar-se sotmès a alguna de les causes d’in-
compatibilitat previstes a la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques.

- Certificat mèdic expedit pel metge de capçalera de no patir cap malaltia o de-
fecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de la funció, expedit dins els 
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tres mesos anteriors a la seva presentació. Els aspirants que tinguin reconeguda 
la condició legal de disminuït, hauran d’aportar dictamen expedit en els termes 
previstos al Decret 66/1999, de 9 de març.

- Justificació documental dels requisits específics exigits per cada convocatòria 
que no s’hagin acreditat amb anterioritat.

8.2.- Aquells aspirants que tinguin la condició de funcionaris públics en situació de 
servei actiu estaran exempts de justificar documentalment les condicions i requisits 
ja demostrats per obtenir el seu anterior nomenament, presentant la certificació de 
l’Administració Pública de la qual depenguin que acrediti la seva condició i totes 
les circumstàncies que constin al seu expedient.

8.3.- Si en el termini indicat, i exceptuant els casos de força major, els candidats 
proposats no presentessin la seva documentació o no reunissin els requisits exigits, 
no podran ser nomenats i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sense 
perjudici de la responsabilitat en què haguessin pogut incórrer per falsedat a la 
sol·licitud per prendre part en el procés selectiu.

Novena.- NOMENAMENT I/O CONTRACTACIÓ
9.1.- Transcorregut el termini de presentació de la documentació, l’òrgan compe-

tent procedirà al nomenament o contractació dels aspirants proposats pel Tribunal 
en el termini màxim d’un mes.

9.2.- En el cas que les bases específiques de la convocatòria estableixin la supe-
ració d’un curs selectiu com a part del procés selectiu, els aspirants proposats seran 
nomenats funcionaris en pràctiques fins la superació del mateix.

9.3.- La resolució acordant la contractació es notificarà a les persones interes-
sades, que disposaran d’un termini d’un mes des de la notificació per formalitzar 
el contracte.

9.8.- La resolució acordant els nomenaments de funcionaris serà notificada a les 
persones interessades i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
que hauran de fer el jurament o promesa que estableix el Decret 359/1986, de 4 de 
desembre i prendre possessió de la plaça en el termini màxim d’un mes a partir 
d’aquesta publicació,.

9.9.- Aquells que no prenguin possessió o formalitzin el contracte dins el termini 
indicat, sense causa justificada, decauran en tots els seus drets.

Desena.- PERIODE DE PROVA O DE PRÀCTIQUES
10.1.- Sempre que les bases de la convocatòria específica no disposi altre cosa, 

les persones contractades o nomenades funcionàries hauran de superar un període 
de prova o pràctiques que serà de sis mesos per als funcionaris dels grups A i B o 
categories professional assimilables i de dos mesos per la resta.

10.2.- Aquest període de prova o pràctiques es realitzarà sota la supervisió del 
responsable del servei on sigui destinat el funcionari o treballador, qui haurà de fer 
un informe avaluador que es farà conèixer a la persona interessada. Aquesta fase 
tindrà la consideració de fase final del procés selectiu. La no superació del període 
de pràctiques suposarà la rescissió del contracte o la revocació del nomenament i la 
pèrdua de qualsevol dret que li pugui correspondre en virtut del procés selectiu.

10.3.- Restaran exempts de realitzar aquest període de pràctiques les persones 
que hagin prestat serveis a l’Ajuntament de S. Joan Despí durant un període igual o 
superior al que es determina com a període de prova o pràctiques i aportin informe 
avaluador del responsable del servei al qual estaven adscrits. En aquest cas, seran 
nomenats funcionaris de carrera o es procedirà a la contractació indefinida, sempre 
que les bases específiques no determinin altres supòsits.

10.4.- Els funcionaris i treballadors en pràctiques gaudiran de les mateixes 
retribucions que els funcionaris de carrera i treballadors de la mateixa categoria i 
lloc de treball, sempre que desenvolupin efectivament les tasques pròpies del lloc 
de treball.
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Onzena.- DISPOSICIONS FINALS
11.1.- La convocatòria, les seves bases i aquells actes administratius es derivin 

d’aquesta i de les actuacions de l’òrgan seleccionador, podran ser impugnats pels 
interessats en els casos i de la manera establerta per la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

11.2.- Per la mera concurrència als processos selectiu s’entén que l’aspirant 
accepta íntegrament les bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a im-
pugnar-les.

11.3.- En tot allò que no estigui previst a les bases, es procedirà segons el que 
determina l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre i el Decret 214/1990 de 30 de juliol, i la resta de disposicions aplicables.

11.4.- El nombre de places vacants de cada convocatòria podrà augmentar, per 
necessitats organitzatives, abans del començament de les proves, segons el previst 
als articles 60 i 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

Sant Joan Despí, 14 de gener de 2008

agUSTí gaSCÓN MILLaN

Tinent d’alcalde de règim interior, compres i recursos tecnològics

PG-204465 (08.018.094)
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SANT JUST DESVERN

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Just de Desvern, sobre aprovació definitiva d’un projecte 
d’obres.

Aprovat definitivament el projecte de reforma de la façana sud del poliesportiu 
municipal de la Bonaigua, fases 1 i 2, situat al Passeig de la Muntanya núm. 25 
d’aquesta població, amb un pressupost de 114.000,00 euros, IVA inclòs, es fa saber 
per a coneixement general.

Contra l’aprovació definitiva del projecte abans esmentat, que és definitiva en 
via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent 
a la publicació d’aquest anunci.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé di-
rectament contra l’acord d’aprovació definitiva del projecte, es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats del contenciós administratiu de 
la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de 
la publicació d’aquest anunci.

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’esdevingui desestimat.

Sant Just Desvern, 18 de juny de 2007

JOSEp pERpINyà I paLaU

Alcalde

PG-204338 (08.018.057)
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SANTA COLOMA DE QUERALT

ANUNCI
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, sobre contractació d’obres.

Aprovat inicialment per la corporació el plec de clàusules administratives par-
ticulars en data 10 de gener de 2008 que ha de regir el concurs públic per a la 
contractació de l’obra que es detalla a continuació, inclosa en el Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya, 2004-2007.

Atès 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 al públic 
pel termini de 20 dies, a l’efecte de presentació de possibles reclamacions, amb el 
benentés que si no se’n presenten restaran definitivament aprovats.

Simultàniament, s’anuncia el concurs públic, si bé condicionat al que disposa 
l’article 78 de la vigent Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

1.- Entitat Adjudicatària:
Organisme: Corporació Local de Santa Coloma de Queralt.

2.- Objecte del contracte:
Descripció de l’objecte: És objecte del present Plec l’execució de l’obra: REHA-

BILITACIÓ DE LA TORRE DE L’HOMENATGE DEL CASTELL.
Termini d’execució: 8 mesos.

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
- Tramitació: ordinària.
- Procediment: obert.
- Forma: Concurs públic.

4.- Pressupost base de la licitació:
Import total 123.335,70 euros, IVA vigent inclòs.

5.- Garanties:
La garantia provisional a constituir serà del 2% del pressupost de contracte i la 

definitiva serà del 4% del pressupost d’adjudicació.

6.- Obtenció de documentació i informació:
- Entitat: Corporació Local de Santa Coloma de Queralt.
- Domicili: Pl. Major, 1.
- Localitat i codi postal: Santa Coloma de Queralt – 43420.
- Telèfon: 977 88 00 88
- Fax: 977 88 14 63
- Data per a l’obtenció de documents i informació: Des de la primera publicació 

d’aquest anunci al BOP o al DOGC fins tres dies abans de prescriure la presentació 
d’ofertes.

7.- Requisits específics del contractista:
a) Els establerts en els plecs de clàusules administratives particulars, i en especial 

requerint la següents classificacions:
Grup: K. Subgrup: 7. Categoria B.

8.- Presentació d’ofertes:
- Data límit de presentació: Vint-i-sis dies naturals (26) posteriors al de l’última 

publicació d’aquest Edicte al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i/o al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

- Documentació a presentar: La que es detalla en els plecs de clàusules admi-
nistratives particulars.

- Lloc de presentació: El que s’indica en el punt 1h.
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- Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 
Durant l’execució de l’obra.

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 dia hàbil següent al de la finalització 
del termini de presentació de proposicions.

10.- Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudi-

catari.

Santa Coloma de Queralt, 16 de gener de 2008

RaMON BORRàS I RaMON

Alcalde

PG-204531 (08.018.132)
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SANTA COLOMA DE QUERALT

ANUNCI
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, sobre contractació d’obres.

Aprovat inicialment per la corporació el plec de clàusules administratives par-
ticulars en data 10 de gener de 2008 que ha de regir el concurs públic per a la 
contractació de l’obra que es detalla a continuació, inclosa en el Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya, any 2004-2007.

Atès 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 al públic 
pel termini de 20 dies, a l’efecte de presentació de possibles reclamacions, amb el 
benentés que si no se’n presenten restaran definitivament aprovats.

Simultàniament, s’anuncia el concurs públic, si bé condicionat al que disposa 
l’article 78 de la vigent Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

1.- Entitat Adjudicatària:
Organisme: Corporació Local de Santa Coloma de Queralt.

2.- Objecte del contracte:
Descripció de l’objecte: És objecte del present Plec l’execució de les obres de 

REFORMA DEL LOCAL SOCIAL D’AGUILÓ.
Termini d’execució: 3 mesos.

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
- Tramitació: ordinària.
- Procediment: obert.
- Forma: Concurs públic.

4.- Pressupost base de la licitació:
Import total 87.404,64 euros, IVA vigent inclòs.

5.- Garanties:
La garantia provisional a constituir serà del 2% del pressupost de contracte i la 

definitiva serà del 4% del pressupost d’adjudicació.

6.- Obtenció de documentació i informació:
- Entitat: Corporació Local de Santa Coloma de Queralt.
- Domicili: Pl. Major, 1.
- Localitat i codi postal: Santa Coloma de Queralt – 43420.
- Telèfon: 977 88 00 88
- Fax: 977 88 14 63
- Data per a l’obtenció de documents i informació: Des de la primera publicació 

d’aquest anunci al BOP o al DOGC fins tres dies abans de prescriure la presentació 
d’ofertes.

7.- Requisits específics del contractista:
- Els establerts en els plecs de clàusules administratives particulars.

8.- Presentació d’ofertes:
- Data límit de presentació: Vint-i-sis dies naturals posteriors al de l’última pu-

blicació d’aquest Edicte al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i/o al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

- Documentació a presentar: La que es detalla en els plecs de clàusules admi-
nistratives particulars.

- Lloc de presentació: El que s’indica al punt 1h.
- Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 

Durant l’execució de l’obra.
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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 dia hàbil següent al de la finalització 
del termini de presentació de proposicions.

10.- Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudi-

catari.

Santa Coloma de Queralt, 16 de gener de 2008

RaMON BORRàS I RaMON

Alcalde

PG-204676 (08.018.200)
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SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

EDICTE
de l’Ajuntament Santa Maria de Palautordera, sobre aprovació d’un expedient de 
creació i constitució d’un consorci.

Havent transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagi presentat cap 
al·legació, ha quedat definitivament aprovat l’expedient de la creació i constitució 
del Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Montseny.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interpo-
sar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació del present edicte.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al 
de la recepció de la notificació corresponent.

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.

Santa Maria de Palautordera, 15 de gener de 2008

JOaN MayNERIS I paRERa

Alcalde

PG-204340 (08.018.059)
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LA SÉNIA

ANUNCI
de l’Ajuntament de la Sénia, sobre aprovació d’un plec de clàusules.

Per acord de Junta de Govern Local de data 26 de novembre de 2007, s’ha aprovat 
el Plec de Clàusules Administratives Particulars i els seus annexes, i de Prescrip-
cions Tècniques que han de regir la contractació del servei de bar del Camp de 
Futbol i del Parc Municipal, per procediment obert mitjançant concurs i modalitat 
de concessió.

Procedir a l’exposició pública de l’anunci de licitació del contracte de referència, 
mitjançant la publicació de l’anunci al BOP i al DOGC amb 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.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de la Sénia
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contractació
c) Número d’expedient: 208/2007

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Adjudicació del Servei de bar del Camp de Futbol i 

del Parc Municipal (aquest durant els mesos d’estiu), del municipi de la Sénia
b) Lloc d’execució: en el municipi
c) Termini d’execució o data límit de lliurament: 5 anys, prorrogable. (art. 279.2 

del Reglament d’Obres, activitats i Serveis)

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Forma: concurs obert

4. Pressupost base de licitació. Import total IVA inclòs) referida a una anualitat: 
QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (4.500 € ).

5. Garantia provisional. El 2 % del preu de licitació

6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de la Sénia
b) Domicili: c/ Tortosa, 1
c) Localitat i Codi Postal: 43560 LA SÉNIA (Tarragona)
d) Telèfon: 977713000
e) Telefax: 977570168
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins al dia anterior a la data 

límit de presentació de propostes.
El plec íntegre es podrà obtenir a través de la pàgina web de l’Ajuntament: lasenia.

org , o a les oficines del propi Ajuntament de la Sénia.

7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació, si s’escau: (grups, subgrups i categoria): No s’exigeix
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: s’haurà 

d’acreditar d’acord amb l’exigida a la clàusula 16ena del plec aprovat a l’efecte

8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals comptats a partir de la darrera 

publicació del present anunci al BOP o al DOGC
b) Documentació que s’haurà de presentar: l’exigida a la clàusula 16ena
c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de dilluns a divendres i 

hores d’oficina o per mitja de qualsevol de les formes previstes a l’art. 38.4 de la Llei 
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30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú.

1. Entitat: Ajuntament de la Sénia
2. Domicili: c/ Tortosa, 1
3. Localitat i Codi Postal: La Sénia, 43560

9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: Ajuntament de la Sénia
b) Domicili: C/ Tortosa, 1
c) Localitat i Codi Postal: la Sénia, 43560
d) Data: el dia següent hàbil al de finalització del termini de presentació de 

propostes.
e) Hora: 13 h.

La Sénia, 16 de gener de 2008

víCTOR pLa CERvERa

Alcalde

PG-204606 (08.018.161)
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TEIÀ

EDICTE
de l’Ajuntament de Teià, sobre informació pública d’un projecte.

La Junta de Compensació de Rials i Garrofers de Teià, en data 12 de desembre 
de 2007, registre d’entrada núm. 7.004, ha presentat en les oficines municipals el 
Projecte de Reparcel·lació de la Modificació del Pla Parcial d’Ordenació Rials i 
Garrofers, de data novembre de 2007, redactat per l’arquitecte Sr. Francesc Albin 
i Collet, i promogut per la indicada Junta de Compensació.

S’obre termini d’informació pública per un període D’UN MES, comptat a partir 
de l’endemà al de l’última publicació d’aquest anunci en el BOP i DOGC. En el 
Diari “El Punt” i tauler d’anuncis de la Corporació, amb la finalitat que les persones 
interessades puguin formular les al·legacions i observacions oportunes, segons la 
tramitació prevista a l’article 113, 2 i 3 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

Teià, 16 de gener de 2008

aNDREU BOSCh I RODOREDa

Alcalde

PG-204675 (08.018.199)
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TORTOSA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Tortosa, sobre expedient de cessió gratuïta d’un terreny.

Aprovat inicialment en sessió plenària extraordinària de l’Ajuntament de Tortosa 
de data 21 de desembre del 2007 l’expedient de cessió gratuïta de 2.839,94 m2 de 
terreny en favor de la Generalitat de Catalunya, per la construcció de l’edifici de les 
diferents delegacions territorials de les Terres de l’Ebre, terreny i quina descripció 
és la següent:“urbana de superfície 2.839,94 m2 que llinda al nord amb carrer 
Montcada, est carrer Seminari, sud carrer Cabanes i oest carrer Benasquer”, se 
sotmet l’expedient de cessió al tràmit d’informació pública per un període de trenta 
dies hàbils comptadors des de l’endemà hàbil de la darrera data de publicació al 
DOGC i/o BOP i a un dels diaris de major circulació de la província, durant el qual 
es podran formular les reclamacions o al·legacions que es consideren pertinents, 
d’acord amb el que es disposa a l’article 49.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre 
del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.

En el mateix acord es va aprovar inicialment l’alteració jurídica de la finca 
procedent d’agrupació i que té la següent descripció, “urbana de superfície 316,60 
m2 que llinda al nord amb carrer Montcada, sud i oest amb carrer Benasquer i est 
amb la finca de l’antic institut”, desafectant-la del domini públic, per la qual cosa 
es sotmet simultàniament i en el període comú anteriorment establert al tràmit 
d’informació pública pel termini de vint dies hàbils comptadors des de la darrera 
data de publicació del present anunci al BOP i/o DOGC perquè es puguin formu-
lar les al·legacions o reclamacions que s’estimin adients. En el supòsit que no s’en 
formulessin cap esdevindrà definitivament aprovada la desafectació esmentada 
sense cap més tràmit.

Tortosa, 15 de gener de 2008

fERRaN BEL I aCCENSI

Alcalde

PG-205245 (08.024.073)
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ULLDECONA

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Ulldecona, sobre nomenament de personal.

Per decret de l’alcalde de 19 de desembre de 2007, s’ha resolt nomenar funcionaris 
interins amb subjecció al règim establert als art. 125.2 del Decret legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de deter-
minats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i 94.3 i 98.2 
del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament de personal dels ens locals per a 
la provisió de les places que es detallen, amb efectes des del dia 1 de gener de 2008, 
disposant, de conformitat amb el mateix règim que aquestes persones cessaran pel 
transcurs de tres mesos des de la possessió o des que es cobreixin les places:

- F-11 “Agent de la Policia Local” a la Sra. Licia Periche Vasco, amb NIF 
78582038P

- F-12 “Agent de la Policia Local” al Sr. Manuel Vasco Periche, amb NIF 
52606074Z

- F-19 “Electricista - Fontaner” al Sr. Javier Ferré Callarisa, amb NIF 
78583021W

Ulldecona, 19 de desembre de 2007

JOSEp LLUíS MILLaN MaSDEU

Alcalde

PG-203672 (08.018.148)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.2008 6997

Administració local

ULLDECONA

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Ulldecona, sobre modificació d’unes bases.

Per acord plenari, adoptat en sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2007, s’ha 
aprovat inicialment la modificació de les bases reguladores dels ajuts de l’Ajuntament 
d’Ulldecona destinats a l’adquisició de béns immobles per part de joves.

En el mateix acte es va disposar la submissió a informació pública durant un 
termini de trenta dies hàbils i durant aquest període quedarà l’expedient a disposició 
de qualsevol que vulgui examinar-lo, podent fer les al·legacions pertinents.

L’expedient es troba dipositat a la secretaria municipal.

Disposar que si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant 
el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, es considerarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Ulldecona, 8 de gener de 2008

JOSEp LLUíS MILLaN MaSDEU

Alcalde

PG-204501 (08.018.158)
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VALLMOLL

ANUNCI
de l’Ajuntament de Vallmoll, sobre aprovació inicial d’un pla parcial urbanístic.

Per Decret d’Alcaldia de 31 de desembre de 2007 s’ha acordat aprovar inicialment 
el “Pla Parcial urbanístic del Sector de sòl urbanitzable delimitat SAUI CAMI 
DEL MOLI , redactat per l’arquitecte municipal Ignasi Comas Tió, i tramitat per 
l’Ajuntament, així com sotmetre’l a informació pública juntament amb l’informe 
ambiental i l’estudi de mobilitat pel termini d’un mes a comptar des de la inserció 
d’aquest anunci als efectes que els possibles interessats puguin presentar reclama-
cions, al·legacions o suggeriments, que seran resolts pel Ple.

Igualment s’ha acordat:
- NOTIFICAR l’adopció del present acord a la totalitat de propietaris de terrenys 

afectats dins l’àmbit del Pla parcial.
-SOL·LICITAR, simultàniament al tràmit d’informació pública un informe als 

organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre 
en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg.

-SUSPENDRE l’atorgament de llicències de tot tipus en l’àmbit del sector “Pla Par-
cial urbanístic del Sector de sòl urbanitzable delimitat SAUI CAMI DEL MOLI“

Vallmoll, 14 de gener de 2008

JOSEp LLUíS CUSIDÓ I I pRaTS

Alcalde

PG-204439 (08.018.068)
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VALLS

EDICTE
de l’Ajuntament de Valls, sobre provisió de places.

La Junta de Govern Local de data 19 de novembre de 2007 adoptà l’acord d’apro-
vació de les bases i la convocatòria de les següents places vacants de personal 
funcionari:

- Sis places d’Agents de la Policia Local. Sistema d’accés: concurs oposició 
d’accés lliure

- Tres places d’Agents de la Policia Local. Sistema d’accés: concurs per mobilitat 
interadministrativa

El text íntegre de les bases bases reguladores de la convocatòria es troba publicat 
al BOP de Tarragona número 14 de data 17 de gener de 2008, així com a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Valls ( www.valls.cat )

El ternimi per a la presentació d’instàncies finalitza als 20 dies naturals a partir 
de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el DOGC.

Valls, 17 de gener de 2008

JERÓNIMO RIvaS gÓMEz

Secretari en funcions

PG-204704 (08.018.218)
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VILANOVA DEL VALLÈS

EDICTE
de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, sobre nomenament de personal.

Es posa en coneixement del públic en general que en data d’avui s’ha dictat la 
següent resolució:

Vista la resolució d’alcaldia 408/2006 de data 3 d’octubre de 2006 en la que es 
nomenava funcionaris en pràctiques de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès als 
aspirants una vegada superat el concurs oposició lliure per a la provisió de set places 
d’agents de policia local en règim funcionari escala D, i vist tanmateix el contingut 
de les bases de l’esmentada convocatòria,

He resolt:
Nomenar al Sr. Juan Fernández Cabrera com a agent de la policia local de la 

plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès.

Vilanova del Vallès, 21 de desembre de 2007

ORIOL SafONT I pRaT

Alcalde

PG-204472 (08.018.097)
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VILANOVA DEL VALLÈS

EDICTE
de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, sobre aprovació inicial d’un reglament.

Es posa en coneixement general que l’Ajuntament Ple en sessió extraordinària de 
data 10.12..07 va aprovar provisionalment el Reglament Intern del Consell Escolar 
Municipal.

L’esmentat expedient es troba a exposició pública a la Secretaria Municipal pel 
termini de 30 dies a comptar des del següent al de la darrera de les publicacions 
del present edicte al BOP i/o DOGC, a fi que els interessats puguin examinar i 
presentar, en el seu cas, les al·legacions que estimin oportunes, en el benentès que 
si transcorregut l’esmentat termini no se’n produís cap, s’entendrà aprovat amb 
caràcter definitiu sense necessitat de cap altre acord al respecte.

Vilanova del Vallès, 2 de gener de 2008

ORIOL SafONT I pRaT

Alcalde

PG-204473 (08.018.098)
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VILANOVA DEL VALLÈS

EDICTE
de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, sobre modificació d’un reglament i uns 
estatuts.

Es posa en coneixement general que l’Ajuntament Ple de data 20.12.07 va aprovar 
amb caràcter inicial la modificació del Reglament intern i dels Estatuts del Patronat 
Municipal de Cultura.

L’expedient restarà a exposició pública pel termini de 30 dies a comptar de l’en-
demà de la darrera de les publicacions del present edicte al BOP i/o DOGC, a fi que 
pugui ser examinat i presentar-se en el seu cas les al.legacions corresponent, en el 
benentès que si no se’n produïssin quedarà aprovat amb caràcter definitiu sense 
necessitat de cap nou acord.

Vilanova del Vallès, 2 de gener de 2008

ORIOL SafONT I pRaT

Alcalde

PG-204471 (08.018.095)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.2008 7003
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CONSELL GENERAL
D’ARAN

CONSELH GENERAU D’ARAN

EDICTE
del Consell General d’Aran, sobre aprovació definitiva del Pressupost General 
Consolidat 2007.

D’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, transcor-
regut el període d’exposició pública de l’acord d’aprovació inicial del Pressupost 
General Consolidat del Conselh Generau d’Aran per a l’exercici 2007, adoptat pel 
Ple de la corporació en sessió ordinària de 18 de desembre de 2007, i no havent-se 
presentat reclamacions dintre d’aquest període, s’eleva a definitiu l’acord esmentat, 
tot publicant-se a continuació aquest Pressupost resumit per capítols (article 169.3 
TRLRHL):

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT DEL CONSELH GENERAU D’ARAN, ANY 2007

A= CONSELH GENERAU D’ARAN; B= PATRONAT DINAMIZACION VAL D’ARAN; C=TORISME VAL D’ARAN; D= SERVICI ARANÉS DERA SALUT; E= SAVA, SL; 
F= TUJUVA, SL; G= TESVA, SL; H= ARAN SALUT, SL; I= TOTAL PRESSUPOSTOS; J= TRANSFERÈNCIES INTERNES; K= PRESSUPOST CONSOLIDAT.

 CL OO.AA OO.AA OO.AA SM SM SM SM
ESTAT D’INGRESSOS A B C D E F G H I J K

Capítol/descripció
3/Taxes i d’altres ingressos ..... 1.398.966,72 0,00 73.000,00 248.500,00 656.750,00 912.696,00 100.000,00 365.000,00 3.754.912,72 512.562,50 3.242.350,22
4/Transferències corrents ......22.281.788,15 600,00 584.310,00 11.830.663,06 0,00 0,00 1.194.313,06 9.262.000,00 45.153.674,27 22.778.305,16 22.375.369,11
5/Ingressos patrimonials ............ 114.435,14 300,00 240,00 18.950,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 135.025,14  0,00 135.025,14

Total Operacions Corrents ....23.795.190,01 900,00 657.550,00 12.098.113,06 656.750,00 912.696,00 1.294.313,06 9.628.100,00 49.043.612,13 23.290.867,66 25.752.744,47

6/Venda inversions reals....................... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
7/Transferències de capital ......1.165.558,20 0,00 0,00 627.500,00 0,00 46.000,00 109.000,00 0,00 1.948.058,20 755.000,00 1.193.058,20
9/Passius financers .....................170.000,00 0,00 0,00 161.000,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.000,00 0,00 331.000,00

Total Operacions de Capital ... 1.335.558,20 0,00 0,00 788.500,00 0,00 46.000,00 109.000,00 0,00 2.279.058,20 755.000,00 1.524.058,20

TOTAL INGRESSOS ...........25.130.748,21 900,00 657.550,00 12.886.613,06 656.750,00 958.696,00 1.403.313,06 9.628.100,00 51.322.670,33 24.045.867,66 27.276.802,67

 CL OO.AA OO.AA OO.AA SM SM SM SM
ESTAT DE DESPESES A B C D E F G H I J K

Capítol/Descripció
1/Despeses de personal .......... 4.559.850,00 0,00 299.300,00 1.092.500,00 485.000,00 474.186,00 802.890,41 7.172.583,88 14.886.310,29 0,00 14.886.310,29
2/D.béns corrents i serveis .....5.546.682,25 900,00 353.250,00 408.500,00 161.500,00 431.510,00 387.922,65 2.392.221,12 9.682.486,02 266.281,25 9.416.204,77
3/Despeses financeres ............... 139.073,86 0,00 2.000,00 20.300,00 750,00 0,00 3.500,00  1.000,00 166.623,86 0,00 166.623,86
4/Transferències corrents ..... 12.925.892,10 0,00 0,00 10.484.313,06 0,00 0,00 0,00 0,00 23.410.205,16 22.778.305,16 631.900,00

Total Operacions Corrents ....23.171.498,21 900,00 654.550,00 12.005.613,06 647.250,00 905.696,00 1.194.313,06 9.565.805,00 48.145.625,33 23.044.586,41 25.101.038,92

6/Inversions reals ....................1.096.250,00 0,00 3.000,00 592.000,00 0,00 46.000,00 109.000,00 0,00 1.846.250,00 246.281,25 1.599.968,75
7/Transferències de capital ........693.000,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802.000,00 755.000,00 47.000,00
9/Passius financers .....................170.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

Total Operacions de Capital ... 1.959.250,00 0,00 3.000,00  881.000,00  0,00 46.000,00  109.000,00  0,00 2.998.250,00 1.001.281,25 1.996.968,75

TOTAL DESPESES ..............25.130.748,21 900,00 657.550,00 12.886.613,06 647.250,00 951.696,00 1.303.313,06 9.565.805,00 51.143.875,33 24.045.867,66 27.098.007,67
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Contra aquesta resolució que és definitiva i esgota la via administrativa, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos (2) mesos 
a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP i/o en el DOGC, 
d’acord amb el previst a l’article 171.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Vielha, 15 de gener de 2008

fRaNCéS BOya aLòS

Síndic d’Aran

PG-204953 (08.024.002)
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CONSELH GENERAU D’ARAN

EDICTE
deth Conselh Generau d’Aran, sus aprobacion definitiva deth Pressupòst Generau 
Consolidat 2007.

Cossent damb er article 169.1 deth Reiau decrèt legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
peth quau s’apròve eth tèxte rehonut dera Lei Reguladora des Isendes Locaus, 
transcorrut eth periòde d’exposicion publica der acòrd d’aprobacion iniciau deth 
Pressupòst Generau Consolidat deth Conselh Generau d’Aran entar exercici 2007, 
adoptat peth Plen dera corporacion en session ordinària de 18 de deseme de 2007, 
e en non auer-se presentat reclamacions laguens d’aguest periòde, se lheue a defi-
nitiu er acòrd nomentat, tot publicant-se ara seguida aguest Pressupòst resumit per 
capitols (article 169.3 TRLRHL):

PRESSUPÒST GENERAU CONSOLIDAT DETH CONSELH GENERAU D’ARAN, AN 2007

A= CONSELH GENERAU D’ARAN; B= PATRONAT DINAMIZACION VAL D’ARAN; C=TORISME VAL D’ARAN; D= SERVICI ARANÉS DERA SALUT; E= SAVA, SL; 
F= TUJUVA, SL; G= TESVA, SL; H= ARAN SALUT, SL; I= TOTAU PRESSUPÒSTI; J= TRANSFERÉNCIES INTÈRNES; K= PRESSUPÒST CONSOLIDAT.

 CL OO.AA OO.AA OO.AA SM SM SM SM
ESTAT D’INGRÈSSI A B C D E F G H I J K

Capitol/descripcion
3/Taxes e d’auti ingrèssi .......... 1.398.966,72 0,00 73.000,00 248.500,00 656.750,00 912.696,00 100.000,00 365.000,00 3.754.912,72 512.562,50 3.242.350,22
4/Transferéncies correntes ....22.281.788,15 600,00 584.310,00 11.830.663,06 0,00 0,00 1.194.313,06 9.262.000,00 45.153.674,27 22.778.305,16 22.375.369,11
5/Ingrèssi patrimoniaus .............. 114.435,14 300,00 240,00 18.950,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 135.025,14 0,00 135.025,14

Totau Operacions Correntes ....23.795.190,01 900,00 657.550,00 12.098.113,06 656.750,00 912.696,00 1.294.313,06 9.628.100,00 49.043.612,13 23.290.867,66 25.752.744,47

6/Venda inversions reaus ...................... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
7/Transferéncies de capitau .....1.165.558,20 0,00 0,00 627.500,00 0,00 46.000,00 109.000,00 0,00 1.948.058,20 755.000,00 1.193.058,20
9/Passius financèrs .....................170.000,00 0,00 0,00 161.000,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.000,00 0,00 331.000,00

Totau Operacions de Capitau . 1.335.558,20 0,00 0,00 788.500,00 0,00 46.000,00 109.000,00 0,00 2.279.058,20 755.000,00 1.524.058,20

TOTAU INGRÈSSI ...............25.130.748,21 900,00 657.550,00 12.886.613,06 656.750,00 958.696,00 1.403.313,06 9.628.100,00 51.322.670,33 24.045.867,66 27.276.802,67

 CL OO.AA OO.AA OO.AA SM SM SM SM
ESTAT DE DESPENES A B C D E F G H I J K

Capitol/Descripcion
1/Despenes de personau ......... 4.559.850,00 0,00 299.300,00 1.092.500,00 485.000,00 474.186,00 802.890,41 7.172.583,88 14.886.310,29 0,00 14.886.310,29
2/D.bens corrents e servicis ...5.546.682,25 900,00 353.250,00 408.500,00 161.500,00 431.510,00 387.922,65 2.392.221,12 9.682.486,02 266.281,25 9.416.204,77
3/Despenes financères ............... 139.073,86 0,00 2.000,00 20.300,00 750,00 0,00 3.500,00 1.000,00 166.623,86 0,00 166.623,86
4/Transferéncies correntes ... 12.925.892,10 0,00 0,00 10.484.313,06 0,00 0,00 0,00 0,00 23.410.205,16 22.778.305,16 350.000,00

Totau Operacions Correntes .23.171.498,21 900,00 654.550,00 12.005.613,06 647.250,00 905.696,00 1.194.313,06 9.565.805,00 48.145.625,33 23.044.586,41 25.101.038,92

6/Inversions reaus ...................1.096.250,00 0,00 3.000,00 592.000,00 0,00 46.000,00 109.000,00 0,00 1.846.250,00 246.281,25 1.599.968,75
7/Transferéncies de capitau .......693.000,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802.000,00 755.000,00 47.000,00
9/Passius financèrs .....................170.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 631.900,00

Totau Operacions de Capitau .. 1.959.250,00 0,00 3.000,00 881.000,00 0,00 46.000,00 109.000,00 0,00 2.998.250,00 1.001.281,25 1.996.968,75

TOTAU DESPENES .............25.130.748,21  900,00 657.550,00 12.886.613,06 647.250,00 951.696,00 1.303.313,06 9.565.805,00 51.143.875,33 24.045.867,66 27.098.007,67
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Contra aguesta resolucion qu’ei definitiva e acabe era via administrativa, se poirà 
interpausar recors contenciós administratiu dauant era Sala Contenciosa Adminis-
trativa deth Tribunau Superior de Justícia de Catalunya, en tèrme de dus (2) mesi a 
compdar de londeman dera publicacion d’aguest edicte en BOP e/o en DOGC, cossent 
damb çò previst en article 171.1 deth Reiau decrèt legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
peth quau s’apròve eth tèxte rehonut dera Lei Reguladora des Isendes Locaus.

Vielha, 15 de gèr de 2008

fRaNCéS BOya aLòS

Sindic d’Aran

PG-204953 (08.024.002)
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CONSELH GENERAU D’ARAN

EDICTE
del Consell General d’Aran, sobre aprovació de la plantilla orgànica i la relació 
de llocs de treball.

El Ple del Conselh, en sessió ordinària de 18 de desembre de 2007, va aprovar 
inicialment la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball del personal al servei 
d’aquesta corporació per a l’any 2007, i la seva modificació. Així, d’acord amb l’article 
28.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
dels ens locals i l’article 283.4 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 a 
continuació la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball del Conselh Generau 
d’Aran i dels seus organismes autònoms, la qual queda de la manera següent:

Conselh Generau d’Aran.- Anualitat 2007

Personal Eventual

Denominació lloc de treball Dotacions OBS
Cap de Coordinació dels Serveis Públics 1 O
Responsable d’organització d’actes 1 O
Cap de Gabinet i Comunicació 1 O
Director general de bombers i protecció civil 1 O
Cap del departament de cultura i política lingüística 1 O
Cap de premsa e difusió 1 O

Personal Funcionari

Denominació lloc treball G ND ESC SUBESC S T H M P D OBS
SERVEIS GENERALS
Secretari/ària general A 27 HN SEC CO S E HN CO 1  
Interventor/a A 27 HN I CO S E HN CO 1  
Secretari/a assistència tècnica A/B 26 HN S-I CO S E HN CO 1 M 
Secretari/a assistència tècnica B 24 HN S-I CO S E HN CO 1  
Economista A 26 AE TEC CO B N  CG 1  
Recaptador/a B 16 AG TEC CO S E  CE 1 ND 
Resp d’ajuts i subvencions B 20 AG GES CO S N  CE 1  
Resp de gestió administrativa i de personal B 20 AG GES CO S N  CE 1  
Administratiu/iva C 16 AG AD CO B N  CG 1  
Administratiu/iva arts gràfiques C 16 AG AD CO B N  CG 1  
Administratiu/iva C 12 AG AD CO B N  CG 2  
Auxiliar administratiu/iva  D 14 AG AUX CO B N  CG 1  
Auxiliar administratiu/iva D 12 AG AUX CO B N  CG 2  
Auxiliar administratiu/iva D 12 AG AUX CO B N  CG 1 NCR
ENSENYAMENT I CULTURA
Escola de Tècnics Esportius Val d’Aran
Administratiu/iva C 16 AG AD CO S E  CE 1
Auxiliar administratiu/iva D 10 AG AUX CO B E  CG 1
Promoció i difusió cultural
Professor/a traductor/a A 20 AE TEC CO B N  CG 2
Administratiu/iva C 12 AG AD CO B N  CG 1 NCR
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Denominació lloc treball G ND ESC SUBESC S T H M P D OBS
Auxiliar administratiu/iva D 12 AG AUX CO B N  CG 1
Patrimoni cultural
Tècnic/a patrimoni cultural A 21 AE TEC CO B N  CG 1
Museus i d’altres
Director/a Museu A 22 AE TEC CO C E  CE 1
URBANISME I ARQUITECTURA
Arquitecte/a urbanista A 26 AE TEC CO S E MT CE 1
GESTIÓ D’AIGÜES
Resp gestió d’aigües, sanejament i projectes A 22 AE TEC CO S N  CG 1
CAMINS I VIES
Arquitecte/a tècnic/a B 22 AE TEC CO B N  CG 1
AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT
Resp d’Agricultura e Ramaderia A 24 AE TEC CO S N AL LD 1
Resp de Miei Naturau A 24 AE TEC CO S N  CE 1
Resp. assessor. i desenvol. rural B 22 AE TEC CO S N AL CG 1
Enginyer/a tècnic/a forestal B 22 AE TEC CO B N  CG 1 NCR
Enginyer/a tècnic/a agrícola B 22 AE TEC CO B N  CG 1
Administratiu/iva C 16 AG AD CO B N AL CG 1
Administratiu/iva C 16 AG AD CO B N  CG 1 R
Auxiliar administratiu/iva D 12 AG AD CO B N  CG 1
Cap agents forestals C 16 AE SE CO B E AL CE 1
Guarda forestal C 14 AE SE CO B E AL CG 5
Guarda forestal D 14 AE SE CO B E AL CG 5
Guarda Major C 16 AE SE CO B E  CG 1
Guarda medi ambient D 14 AE SE CO B E  CG 6
Guarda medi ambient D 14 AE SE CO B E  CG 1 NCR
TURISME
Tècnic/a turisme B 22 AE TEC CO B N  CG 1
Administratiu/iva C 16 AG AD CO B N  CG 1 NCR

Personal Laboral

Denominació lloc treball G ND S T H P D OBS
SERVEIS GENERALS
Tècnic/a superior A 21 CO B N CG 1 
Auxiliar tècnic informàtic C 16 CO B N CG 1 
Tècnic/a especialista comunicació C 16 CO B E LD 1 
Encarregat/ada brigada C 12 C B E C 1 
Auxiliar sindicatura D 14 CO S E LD 1 
Subaltern/a E 10 CO B N C 1 
Netejador/a E 8 C B I C 4 1CA
Conserge E 8 C B E C 1 
PROTECCIÓ CIVIL
Coordinador d’emergències C 20 CO S S LD 1 
Auxiliar manteniment parcs D 12 CO B S CG 9 
PROMOCIÓ SOCIAL
Coordinador/a de política social i de la dona A 22 CO S N - 1 
Tècnic immigració B 18 - B E - 1 (1*)
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Denominació lloc treball G ND S T H P D OBS
PROMOCIÓ DEL TREBALL
Tècnic/a superior A 21 CO B N CG 1 
Agent desenvolupament local (AODL) A 20  -  B N  -  1 
Agent desenvolupament local (AODL) B -  -  B N  -  1 A
URBANISME I ARQUITECTURA
Director/a Oficina Tècnica i Urbanisme A 26 CO B N CG 1 NCR
Arquitecte/a A 23 CO B N CG 1 NCR
Arquitecte/a tècnic/a B 22 CO B N CG 1 
ENSENYAMENT I CULTURA
Ensenyament        
Auxiliar de conversa D - C B P CG 3 T
Museus i d’ altres        
Recepcionista Museu D 10 CO B E CG 1 
Subaltern/a Museu  E 8 C B E CG 1 
Subaltern/a Museu Joanchiquet E 8 C B E CG 1 T
Arxiu Històric        
Subaltern/a E 8 C B E CG 1 D
Netejador/a E 7 C B I CG 1 
CAMINS I VIES        
Oficial 2n manteniment camins D 12 C B E CG 1 
GESTIÓ DE RESIDUS        
Resp gestió de residus A 22 CO S N CE 1 
Encarregat/ada recollida D 14 C B T CG 1 
Operari/a D 12 C B T CG 2 
Conductor/a recollida D 14 C B T CG 5 
Conductor/a recollida D 14 C B T CG 1 NCR
Peó auxiliar recollida E 10 C B T CG 7 
Peó deixalleries E 10 C B E CG 1 
JOVENTUT
Auxiliar tècnic/a joventut D 16 CO B E CE 1 
Administratiu C 12 CO B E CE 1 
INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA I TÈCNICA
Tècnic/a especialista A 21 CO B N CG 1 
Tècnic/a especialista A 21 CO B E CG 1 T
TURISME        
Tècnic/a superior A 21  CO  B N  CG  1 

Organisme autònom “Torisme Val d’Aran”.- Anualitat 2007

Personal Eventual

Denominació lloc de treball Dotacions OBS
Director 1 O
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Personal Laboral
Denominació lloc treball G ND S T H P D OBS
Administratiu/iva C 14 CO B E CG 2 
Auxiliar aministratiu/iva D 12 CO B N CG 1 
Informadors/ores turístics/iques D 10 CO B E CG 4 
Informadors/ores turístics/iques D 10 CO B E CG 1 NCR

Organisme autònom “Servici Aranés dera Salut”.- Anualitat 2007

Personal Eventual

Denominació lloc de treball Dotacions OBS
Director 1 O

Personal Funcionari

Denominació lloc treball G S T H M D OBS
Veterinari A CO B E MT 1 
Pediatra puericultor d’EAP A CO S E MT 1 
Odontòleg/a estomatòleg d’EAP A CO S E MT 1 
Metge de família d’EAP/APD A CO S E MT 1 també és personal estatutari
Metge de família d’EAP A CO S E MT 1 
Metges de família d’EAP/APD A CO S E MT 2 
Metges d’EAP A CO S E MT 1 
ATS/DUI/APD B CO S E MT 1 també és personal estatutari
ATS/DUI/APD B CO S E MT 2 
ATS/DUI B CO S E MT 2 
Farmacèutics/iques A CO S E MT 2 
Ginecòleg A CO S E MT 1 

Personal laboral

Denominació lloc treball G T H P D OBS
Tècnic/a salut pública B B N CO 1 
Administratiu/iva C B N CO 1 
Tècnic control de gestió A B N CO 1 
Coordinador/a de serveis socials i persones depenents A S N CO  1 

Abreviatures
G = grup d’accés.
ND = nivell de destinació.
ESC = escala.
SUBESC = subescala
CL = classe.
S = sistema selecció (CO = concurs-oposició; C = concurs; O = oposició).
T = tipus de lloc (B = lloc base; C = càrrec de comandament; S = lloc singular).
H = horari (N = jornada normal; C = jornada continuada; E = horari especial; T =règim torns; S = 
jornada superior normal;
I = jornada inferior normal; X = d’altres jornades; P = jornada temps parcial).
M = mobilitat administracions (administracions a què pot pertànyer el funcionari per tal d’ocupar 
el lloc de treball).
P = sistema provisió (LD = lliure designació; CE = concurs específic; CG = concurs general; CO = 
concurs-oposició).
D = dotacions.
OBS = observacions.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.2008 7011

Administració local

Escales (ESC)
HN = funcionari habilitació nacional.
AG = administració general.
AE = administració especial.
Subescales (SUBESC)
SEC = secretaria.
I = intervenció.
TEC = tècnica.
GES = gestió.
AD = administrativa.
AUX = auxiliar.
Claus Mobilitat Administracions
AL = administració de la Generalitat i administració local.
MT = qualsevol administració indistintament.
HN = funcionari habilitació nacional.
A = administració local.
Claus Observacions
M = modificació nivell destinació i complement específic
NC = no coberta.
NCR = nova creació.
CA = canvi adscripció.
A = lloc a amortitzar.
D = lloc adaptat a persones amb disminució.
E = lloc declarat a extingir.
RC = reclassificació lloc.
R = canvi denominació del lloc de treball
S = llocs singulars.
T = llocs amb caràcter discontinu.
1* = plaça vinculada conveni amb Generalitat de Catalunya.
ND=- sense dotació pressupostària.
O = ocupada.

Vielha, 15 de gener de 2008

fRaNCéS BOya aLòS

Síndic d’Aran

PG-204954 (08.024.003)
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CONSELH GENERAU D’ARAN

EDICTE
deth Conselh Generau d’Aran, sus aprobacion dera plantilha organica e era re-
lacion de lòcs de trabalh.

Eth Plen deth Conselh, en session ordinària de 18 de deseme de 2007, aprovèc 
iniciaument era plantilha orgànica e era relacion de lòcs de trebalh deth personau ath 
servici d’aguesta corporacion entar an 2007, e era sua modificacion. Atau, cossent 
damb er article 28.1 deth Decrèt 214/1990, de 30 de junhsèga, peth quau s’apròve 
eth Reglament deth personau des ens locaus e er article 283.4 deth Decrèt legislatiu 
2/2003, de 28 d’abriu, peth quau s’apròve eth tèxte rehonut dera Lei municipau e 
de regim locau de Catalunya, s’expause ara seguida era plantilha organica e era 
relacion de lòcs de trabalh deth Conselh Generau d’Aran e des sòns organismes 
autonoms, era quau demore dera manèra que seguís:

Conselh Generau d’Aran.- Anualitat 2007

Personau Eventuau

Denominacion lòc de trabalh Dotacions OBS
Cap de Coordinació dels Serveis Públics 1 O
Responsable d’organització d’actes 1 O
Cap de Gabinet i Comunicació 1 O
Director general de bombers i protecció civil 1 O
Cap del departament de cultura i política lingüística 1 O
Cap de premsa e difusió 1 O

Personau Foncionari

Denominacion lòc trabalh G ND ESC SUBESC S T H M P D OBS
SERVICIS GENERAUS
Secretari/ària generau A 27 HN SEC CO S E HN CO 1  
Interventor/a A 27 HN I CO S E HN CO 1  
Secretari/a assisténcia tecnica A/B 26 HN S-I CO S E HN CO 1 M 
Secretari/a assisténcia tecnica B 24 HN S-I CO S E HN CO 1  
Economiste/a A 26 AE TEC CO B N  CG 1  
Requeptador/a B 16 AG TEC CO S E  CE 1 ND 
Resp d’ajuts e subvencions B 20 AG GES CO S N  CE 1  
Resp de gestion administrativa e de personau B 20 AG GES CO S N  CE 1  
Administratiu/a C 16 AG AD CO B N  CG 1  
Administratiu/a arts grafiques C 16 AG AD CO B N  CG 1  
Administratiu/a C 12 AG AD CO B N  CG 2  
Auxiliar/a administratiu/a  D 14 AG AUX CO B N  CG 1  
Auxiliar/a administratiu/a D 12 AG AUX CO B N  CG 2  
Auxiliar/a administratiu/a D 12 AG AUX CO B N  CG 1 NCR
ENSENHAMENT E CULTURA
Escòla de Tecnics Esportius Val d’Aran
Administratiu/a C 16 AG AD CO S E  CE 1  
Auxiliar/a administratiu/a D 10 AG AUX CO B E  CG 1  
Promocion e difusion culturau
Professor/a revirador/a A 20 AE TEC CO B N  CG 2  
Administratiu/a C 12 AG AD CO B N  CG 1 NCR
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Denominacion lòc trabalh G ND ESC SUBESC S T H M P D OBS
Auxiliar/a administratiu/a D 12 AG AUX CO B N  CG 1  
Patrimòni culturau
Tecnic/a patrimòni culturau A 21 AE TEC CO B N  CG 1  
Musèus e d’auti
Director/a Musèu A 22 AE TEC CO C E  CE 1  
URBANISME E ARQUITECTURA
Arquitècte/a urbanista A 26 AE TEC CO S E MT CE 1  
GESTION D’AIGÜES
Resp gestion d’aigües, sanejament e projèctes A 22 AE TEC CO S N  CG 1  
CAMINS E VIES
Arquitècte/a tecnic/a B 22 AE TEC CO B N  CG 1  
AGRICULTURA, RAMADERIA E MIEI AMBIENT
Resp d’Agricultura e Ramaderia A 24 AE TEC CO S N AL LD 1  
Resp de Miei Naturau A 24 AE TEC CO S N AL CE 1  
Resp. assessor. e desvol. rurau B 22 AE TEC CO S N AL CG 1  
Enginhèr/a tecnic/a agricòla B 22 AE TEC CO B N  CG 1  
Enginhèr/a tecnic/a forestau B 22 AE TEC CO B N  CG 1 NCR
Administratiu/a C 16 AG AD CO B N AL CG 1  
Administratiu/a C 16 AG AD CO B N  CG 1 R 
Auxiliar/a administratiu/a D 12 AG AD CO B N  CG 1  
Cap agents forestaus C 16 AE SE CO B E AL CE 1  
Guarda forestau C 14 AE SE CO B E AL CG 5  
Guarda forestau D 14 AE SE CO B E AL CG 5  
Guarda Major C 16 AE SE CO B E  CG 1  
Guarda miei ambient D 14 AE SE CO B E  CG 6  
Guarda miei ambient D 14 AE SE CO B E  CG 1 NCR
TORISME
Tecnic/a torisme B 22 AE TEC CO B N  CG 1  
Administratiu/a C 16 AG AD CO B N  CG 1  

Personau Laborau

Denominacion lòc trabalh G ND S T H P D OBS
SERVICIS GENERAUS
Tecnic/a superior/a A 21 CO B N CG 1 
Auxiliar/a tecnic/a informatic/a C 16 CO B N CG 1 
Tecnic/a especialista comunicacion C 16 CO B E LD 1 
Encargat/da brigada C 12 C B E C 1 
Auxiliar/a sindicatura D 14 CO S E LD 1 
Subaltèrn/a E 10 CO B N C 1 
Limpiador/a E 8 C B I C 4 1CA
Consèrge E 8 C B E C 1 
PROTECCION CIVIL
Coordinador/a d’emergéncies C 20 CO S S LD 1 
Auxiliar mantieniment parcs D 12 CO B S CG 9 
PROMOCION SOCIAU
Coordinador/a de politica sociau e dera hèmna A 22 CO S N - 1 
Tècnic immigració B 18 - B E - 1 (1*)
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Denominacion lòc trabalh G ND S T H P D OBS
PROMOCION DETH TRABALH
Tècnic/a superior A 21 CO B N CG 1 
Agent desvolopament locau (AODL) A 20  -  B N  -  1 
Agent desvolopament locau (AODL) B -  -  B N  -  1 A
URBANISME E ARQUITECTURA
Director/a Oficina Tecnica e Urbanisme A 26 CO B N CG 1 NCR
Arquitècte/a A 23 CO B N CG 1 NCR
Arquitècte/a tecnic/a B 22 CO B N CG 1 
ENSENHAMENT E CULTURA
Ensenhament        
Auxiliar/a de convèrsa D - C B P CG 3 T
Musèus e d’ auti        
Recepcioniste/a Musèu D 10 CO B E CG 1 
Subaltern/a Museu  E 8 C B E CG 1 
Subaltern/a Museu Joanchiquet E 8 C B E CG 1 T
Archiu Istoric        
Subaltèrn/a E 8 C B E CG 1 D
Limpiador/a E 7 C B I CG 1 
CAMINS E VIES        
Oficiau 2au mantieniment camins D 12 C B E CG 1 
GESTION DE RESIDUS        
Resp gestion de residus A 22 CO S N CE 1 
Encargat/da recuelhuda D 14 C B T CG 1 
Operari/a D 12 C B T CG 2 
Conductor/a recuelhuda D 14 C B T CG 5 
Conductor/a recuelhuda D 14 C B T CG 1 NCR
Peon auxiliar recuelhuda E 10 C B T CG 7 
Peon depòsit de dèishes E 10 C B E CG 1 
JOENESSA
Auxiliar/a tecnic/a joenessa D 16 CO B E CE 1 
Administratiu C 12 CO B E CE 1 
INVESTIGACION SCIENTIFICA E TECNICA
Tecnic/a especialiste/a A 21 CO B N CG 1 
Tecnic/a especialiste/a A 21 CO B E CG 1 T
TORISME        
Tecnic/a superior/a A 21  CO  B N  CG  1 

Organisme autonòm “Torisme Val d’Aran”.- Anualitat 2007

Personau Eventuau

Denominacion lòc de trabalh Dotacions OBS
Director 1 O
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Personau Laborau

Denominacion lòc trabalh G ND S T H P D OBS
Administratiu/a C 14 CO B E CG 2 
Auxiliar/a aministratiu/a D 12 CO B N CG 1 
Informadors/ores toristics/iques D 10 CO B E CG 4 
Informadors/ores toristics/iques D 10 CO B E CG 1 NCR

Organisme autonòm “Servici Aranés dera Salut”.- Anualitat 2007

Personau Eventuau

Denominacion lòc de trabalh Dotacions OBS
Director 1 O

Personau foncionari

Denominacion lòc trabalh G S T H M D OBS
Veterinari A CO B E MT 1 
Pediatre puericultor d’EAP A CO S E MT 1 
Odontològ/a estomatològ d’EAP A CO S E MT 1 
Mètge de família d’EAP/APD A CO S E MT 1 tb ei personau estatutari
Mètge de família d’EAP A CO S E MT 1 
Mètges de família d’EAP/APD A CO S E MT 2 
Mètges d’EAP A CO S E MT 1 
ATS/DUI/APD B CO S E MT 1 tb ei personau estatutari
ATS/DUI/APD B CO S E MT 2 
ATS/DUI B CO S E MT 2 
Farmaceutics/iques A CO S E MT 2 
Ginecòleg A CO S E MT 1 

Personau Laborau

Denominacion lòc trabalh G T H P D OBS
Tecnic/a salut publica B B N CO 1 
Administratiu/iva C B N CO 1 
Tècnic control de gestió A B N CO 1 
Coordinador/a de servicis sociaus e persones depenents A S N CO  1 

Abreviatures
G = grop d’accès.
ND = nivèu de destinacion.
ESC = escala.
SUBESC = subescala
CL = classe.
S = sistèma seleccion (CO = concors-oposicion; C = concors; O = oposicion).
T = tipe de lòc (B = lòc base; C = cargue de comandament; S = lòc singular).
H = orari (N = jornada normau; C = jornada continuada; E = orari especiau; T =regim torns; S = 
jornada superiora normau;
I = jornada inferiora normau; X = d’auti jornades; P = jornada temps parciau).
M = mobilitat administracions (administracions a què pòt apertier eth foncionari entà aucupar eth 
lòc de trabalh).
P = sistèma provision (LD = liura designacion; CE = concors especific; CG = concors generau; CO 
= concors-oposicion).
D = dotacions.
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OBS = observacions.
Escales (ESC)
HN = foncionari abilitacion nacionau.
AG = administracion generau.
AE = administracion especiau.
Subescales (SUBESC)
SEC = secretaria.
I = intervencion.
TEC = tecnica.
GES = gestion.
AD = administrativa.
AUX = auxiliara.
Claus Mobilitat Administracions
AL = administracion dera Generalitat e administracion locau.
MT = quinsevolha administracion indistintament.
HN = foncionari abilitacion nacionau.
A = administracion locau.
Claus Observacions
M = modificacion nivèu destinacion e complement especific
NC = non cobèrta.
NCR = naua creacion.
CA = cambi adscripcion.
A = lòc a amortizar.
D = lòc adaptat a persones damb disminucion.
E = lòc declarat a extingir.
RC = reclassificacion lòc.
R = cambi denominacion deth lòc de trabalh
S = lòcs singulars.
T = lòcs damb caractèr discontinu.
1* = plaça vinculada convèni damb Generalitat de Catalunya.
ND=- sense dotacion pressupostària.
O = aucupada.

Vielha, 15 de gèr de 2008

fRaNCéS BOya aLòS

Sindic d’Aran

PG-204954 (08.024.003)
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CONSELLS
COMARCALS

BARCELONÈS

ANUNCI
del Consell Comarcal del Barcelonès, sobre aprovació d’unes bases.

En compliment de les disposicions de l’article 95 del Decret 214/1990 que aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es dona publicitat a la 
resolució de la Gerència del Consell Comarcal del Barcelonès, de data 15 de gener 
de 2008, mitjançant la que s’han aprovat les Bases i s’ha convocat el corresponent 
concursos per a la contractació temporal d’un/a auxiliar tècnic a temps parcial per 
donar suport a l’Oficina de Serveis a la Joventut i Habitatge del Consell, amb ubicació 
al CIREJ de Badalona, durant el període de baixa de maternitat d’una treballadora 
d’aquesta entitat. Els interessats en participar en aquest procés de selecció disposen 
d’un termini de vint dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació del present 
anunci, per a la presentació d’instàncies.

Barcelona, 15 de gener de 2008

MaRTa gIBERT CaSaNOvaS

Secretària general accidental

PG-204339 (08.018.058)
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MARESME

EDICTE
del Consell Comarcal del Maresme, sobre aprovació de l’oferta pública d’ocu-
pació.

Es fa públic que en la Comissió Permanent del Ple celebrada en sessió ordinària de 
data 15 de gener de 2008, s’ha aprovat l’oferta pública d’ocupació d’aquest Consell 
Comarcal per a l’exercici 2008, la qual s’exposa la tauler d’anuncis de la corporació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a efectes de la seva exposició pública durant el termini de trenta dies. 
Així mateix, s’insereix un anunci de referència al Boletín Oficial del Estado.

Personal laboral fix
Promoció interna
Codi en la Relació de Llocs de Treball: SG15
Denominació: Administratiu/va intervenció
Nivell de titulació: C
Categoria laboral: Administratiu/va
Vacants: 1
Sistema de selecció: Promoció interna
Torn lliure

Codi en la Relació de Llocs de Treball: SG21
Denominació: Tècnic/a de grau mig en control de qualitat
Nivell de titulació: B
Categoria laboral: Tècnic/a en control de qualitat
Vacants: 1
Sistema de selecció: Concurs

Codi en la Relació de Llocs de Treball: SP06
Denominació: Tècnic/a de Transport Adaptat
Nivell de titulació: B
Categoria laboral: Tècnic/a de Transport Adaptat
Vacants: 1
Sistema de selecció: Concurs

Codi en la Relació de Llocs de Treball: PC05
Denominació: Tècnic/a mig de Serveis Personals
Nivell de titulació: B
Categoria laboral: Tècnic/a mig de Serveis Personals
Vacants: 1
Sistema de selecció: Concurs

Mataró, 15 de gener de 2008

ELaDI TORRES I gONzáLEz

Gerent

PG-204703 (08.018.217)
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MARESME

EDICTE
del Consell Comarcal del Maresme, sobre nomenament de personal.

En conformitat amb els articles 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
i l’art. 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
Personal al servei de les entitats locals, es fa públic que per Decret del President del 
Consell Comarcal del Maresme número 04/08 de data 14 de gener de 2008, s’ha 
resolt nomenar, una funcionaria de carrera com a coordinadora de Serveis Generals, 
, grup A, a la Sra. Anna Antoja i Serra amb DNI núm. 38.789.897-Y.

Mataró, 16 de gener de 2008

ELaDI TORRES I gONzáLEz

Gerent

PG-204702 (08.018.215)
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VALLÈS ORIENTAL

ANUNCI
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, sobre publicació de la plantilla de 
personal.

D’acord amb l’article 28.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, es fa pública la 
plantilla de llocs de treball del Consell Comarcal del Vallès Oriental, aprovada pel 
Ple en sessió de 28 de novembre de 2007, es publica íntegrament la plantilla de 
llocs de treball.

G=grup; P=places; V=vacants.

 G P V
FUNCIONARIS
Funcionaris d’habilitació estatal   
Secretari ...................................................A1 1 1
Interventor ...............................................A1 1 1
Tresorer ....................................................A1 1 1
Escala d’administració general
Subescala tècnica superior ......................A1 4 1
Subescala tècnica de gestió .....................A2 3 0
Subescala administrativa .........................C1 8 1
Subescala auxiliar administratiu .............C2 4 0
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Tècnics superiors .....................................A1 2 0
Tècnics mitjans ........................................A2 1 0
TOTAL PLANTILLA 
FUNCIONARIS ...................................... 27 5
INTERINS
Escala d’administració general
Subescala auxiliar administratiu .............C2 1 0
EVENTUALS
Gerent ......................................................... 1 0
TOTAL .................................................... 27 5

 G P V
LABORALS: INDEFINITS
Tècnics superiors .....................................A1 7 1
Tècnics de gestió ......................................A2 9 2
Administratius ......................................... C1 1 0
Auxiliar administratiu .............................C2 1 0
Agrupacions professionals ..................... AP 2 1
LABORALS TEMPORAL:
Tècnics superiors .....................................A1 1 0
Tècnics de gestió ......................................A2 25 1
Administratius ......................................... C1 1 0
Auxiliars administratius ..........................C2 2 0
Agrupacions professionals ..................... AP 2 0
TOTAL PLANTILLA 
LABORALS  ................................................  51 4

Granollers, 7 de gener de 2008

aNTONIO RíSqUEz CaBaLLERO

President

PG-204336 (08.018.056)

*
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TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

ANUNCI
de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 578/2007).

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber por 
medio del presente que en esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha admitido a tramite 
el recurso nº 578/2007, interpuesto por D.ARRELS CT FINSOL, S.A. , contra 
resolucion de DEPARTAMENT DE POLITICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLI-
QUES - COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA de fecha 21-12-2006, por 
la que, relativo a la modificación puntual de las normas subsidiarias del sector “Els 
LLedoners” del termino municipal de Quart (Gironés) (Expl. 2006/025498G)

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de 
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del propio acto admi-
nistrativo recurrido, y asimismo, a las que puedan tener interés directo, profesional 
o económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en legal forma 
en las presentes actuaciones hasta el momento en que hayan de ser emplazados 
para contestar demanda.

Barcelona, 17 de diciembre de 2007

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-204383 (08.016.187)

ADMINISTRACIÓ	
DE	JUSTÍCIA
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TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

ANUNCI
de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 487/2007).

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber por 
medio del presente que en esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha admitido a tramite 
el recurso nº 487/2007, interpuesto por D.RAIMON FARRAS COROMINAS Y 
OTROS , contra resolucion de DEPARTAMENT DE POLITICA TERRITORIAL 
I OBRES PUBLIQUES de fecha 16-11-2005 y 30-03-2006 , por la que contra els 
acords adoptats per la comissió territorial d’urbanisme de Barcelona en sessió de 
data 16 de noviembre de 2005 i en sessió de 30 de març de 2006, referents a l’apro-
vació definitiva de la modificació puntual del Pla General d’ordenació al polígon 
industrial Sesrovires, unitat d’actuació nº 3 industrial al terme municipal de Sant 
Esteve de Sesrovires, així com contra la desestimació per silenci administratiu de 
recurs D’Alçada de data 27-12-2006, interposat contra aquest acord.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de 
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del propio acto admi-
nistrativo recurrido, y asimismo, a las que puedan tener interés directo, profesional 
o económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en legal forma 
en las presentes actuaciones hasta el momento en que hayan de ser emplazados 
para contestar demanda.

Barcelona, 7 de enero de 2008

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-204384 (08.016.189)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.2008 7023

Administració de justícia

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

ANUNCI
de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 567/2007).

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber por 
medio del presente que en esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha admitido a tramite el 
recurso nº 567/2007, interpuesto por D.TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. , 
contra resolucion de DEPARTAMENT DE POLITICA TERRITORIAL I OBRES 
PÚBLIQUES - COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA de fecha 14-12-
2006, por la que contra el acuerdo de fecha 14 de diciembre de 2006, adoptado por la 
comisión territorial de Urbanismo de Barcelona, que aprobó definitivamente el plan 
especial urbanístico para la ordenación de los emplazamientos de las instalaciones 
de raciocomunicación en Mataró, cuyo anuncio fue publicado en el diario oficial de 
la Generalitat de Catalunya nº 4893 el dia 29 de mayo de 2007 y, consecuentemente, 
asimismo contra el texto del referido plan especial

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de 
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del propio acto admi-
nistrativo recurrido, y asimismo, a las que puedan tener interés directo, profesional 
o económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en legal forma 
en las presentes actuaciones hasta el momento en que hayan de ser emplazados 
para contestar demanda.

Barcelona, 7 de enero de 2008

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-204387 (08.016.191)
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TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

ANUNCI
de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 587/2007).

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha admitido a 
tramite el recurso nº 587/2007, interpuesto por D.AJUNTAMENT DE LLIÇA DE 
VALL , contra resolucion de DEPARTAMENT DE POLITICA TERRITORIAL I 
OBRES PÚBLIQUES - COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA de fecha 
22-05-2007, por la que contra el acuerdo de la comissió Territorial D’Urbanisme 
de Barcelona, adoptado en sesión de 22 de mayo de 2007, por el que se aprobó 
definitivamente el texto refundido de la revisión del plan general de ordenación 
urbana de Parets del Vallés

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de 
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del propio acto admi-
nistrativo recurrido, y asimismo, a las que puedan tener interés directo, profesional 
o económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en legal forma 
en las presentes actuaciones hasta el momento en que hayan de ser emplazados 
para contestar demanda.

Barcelona, 7 de enero de 2008

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-204382 (08.016.186)
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TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

ANUNCI
de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 155/2005).

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha reanudado 
a trámite el recurso nº 155/2005 admitido por providencia de ocho de junio de 
dos mil cinco, interpuesto por ASOCIACION EMPRESARIAL QUIMICA DE 
TARRAGONA , contra resolución de DEPARTAMENT DE POLITICA TERRI-
TORIAL I OBRES PUBLIQUES que resolvió el recurso de reposición interpuesto 
contra la resolución de 31 de julio de 2003, por la que se procedió a la aprobación 
definitiva del plan director urbanistico de las actividades industriales y turísticas 
del Camp de Tarragona y contra esta última.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de 
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del propio acto admi-
nistrativo recurrido, y asimismo, a las que puedan tener interés directo, profesional 
o económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en legal forma 
en las presentes actuaciones hasta el momento en que hayan de ser emplazados 
para contestar demanda.

Barcelona, 10 de enero de 2008

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-204318 (08.018.054)
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TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

ANUNCI
de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 599/2007).

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha admitido a 
tramite el recurso nº 599/2007, interpuesto por D.AUTOPISTAS CONCESIONARIA 
ESPAÑOLA S.A. , contra resolucion de MINISTERIO DE FOMENTO. de fecha 
17-05-2007, por la que Desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto ante 
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, en impugnación de 
la resolución de la demarcación de carreteras del Estado en Cataluña de fecha 17 de 
mayo de 2007 por la que declara no haber lugar a tener a autopistas, Concesionaria 
Española, S. A. (Unipersonal) como interesada en el procedimiento de aprobación 
del proyecto de Carretera del Estado 45-B-410.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de 
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del propio acto admi-
nistrativo recurrido, y asimismo, a las que puedan tener interés directo, profesional 
o económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en legal forma 
en las presentes actuaciones hasta el momento en que hayan de ser emplazados 
para contestar demanda.

Barcelona, 11 de enero de 2008

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-204381 (08.016.185)
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AUDIÈNCIES PROVINCIALS

EDICTE
de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Tarragona, sobre recurs d’apel-
lació (rotlle 562/2005).

Dª. PALMIRA ANA MORETÓN ALONSO, Secretario Judicial de la Sección 
3ª de la Audiencia Provincial de Tarragona

HAGO SABER: Que por dicha Sección y en el Rollo nº 48/2007 correspondiente 
al recurso de apelación interpuesto por Dª Fabiola Alonso Ortega , contra la sentencia 
dictada en autos de Procedimiento ordinario nº 562/2005, seguidos en el Juzgado 
Primera Instancia nº 2 de Amposta, a instancia de VOLKSWAGEN FINANCE S.A. 
contra D. Juan Carlos Alonso Ortega y Dª Fabiola Alonso Ortega , se ha dictado en 
fecha de 20 de diciembre Sentencia que contiene la siguiente parte dispositiva:

“DESESTIMEM el recurs d’apel·lació interposat per FABIOLA ALONSO OR-
TEGA, contra Sentència del Jutjat de 1ª Instància 2 d’Amposta de data 8-11-2006, 
en procediment Ordinari 562/05. S’imposen les costes del recurs al recurrent”.

Y para que sirva de notificación en forma a D. Juan Carlos Alonso Ortega con 
domicilio desconocido, expido el presente Edicto.

Tarragona, 7 de enero de 2008

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-204008 (08.016.132)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.20087028

Administració de justícia

AUDIÈNCIES PROVINCIALS

EDICTE
de la Secció Primera de l’Audiència Provincial de Tarragona, sobre procediment 
de judici de separació (rotlle 473/2006).

D/D RAQUEL AUNÒS GÓMEZ SECRETARIA JUDICIAL DE LA SECCION 
PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE TARRAGONA

HAGO SABER: Que por dicha Sección y en el Rollo de Apelación nº 473/2006 
dimanante del procedimiento Juicio de Separación 286-2005 del Juzgado de 1ª 
Instancia Vendrell 3 instado por FELISA GUTIERREZ RUIZ contra JUAN 
GARCIA RODRIGUEZ se ha dictado la sentencia que contiene la siguiente parte 
dispositiva:

“FALLAMOS: Que ESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por Dª 
FELISA GUTIERREZ RUIZ, contra la sentencia dictada en fecha 18 de Enero de 
2006, por el Juzgado de 1ª Instancia número seis de Tarragona, REVOCAMOS en 
parte la misma y disponemos que:

1) Se deja sin efecto la limitación temporal de cinco años, establecida para la 
pensión compensatoria fijada a favor de Dª FELISA GUTIERREZ RUIZ y a cargo 
del SR. GARCIA RODRIGUEZ, CONFIRMANDO el resto de los pronunciami-
entos de la resolución recurrida.

2) No se imponen las costas de esta alzada a ninguno de los litigantes.
ASI por esta nuestra sentencia, lo acordamos, mandamos y firmamos. “

Y para que sirva de notificación en forma a la parte demandada JUAN GARCIA 
RODRIGUEZ, en situación procesal de rebeldía, expido el presente edicto.

Tarragona, 7 de enero de 2008

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-204385 (08.016.193)
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AUDIÈNCIES PROVINCIALS

EDICTE
de l’Audiència Provincial de Girona, sobre procediment ordinari (rotlle 
432/2007).

En el rotlle núm. 432/2007 d’aquesta Secció, corresponent al recurs d’apel·lació 
de les actuacions de procediment ordinari núm. 372/2004 del JUTJAT PRIMERA 
INSTÀNCIA 1 GIRONA (ANT.CI-1), promoguts per FCE BANK PLC SUCUR-
SAL EN ESPAÑA , contra JUAN COLOM TURALLAS , s’ha dictat en 11-12-07 
la resolució que conté l’encapçalament i la part dispositiva següents:

INTERLOCUTÒRIA
Magistrats:
Fernando Lacaba Sánchez
Fernando Ferrero Hidalgo
Carles Cruz Moratones

Girona, 11 de desembre de 2007

FETS

Únic. El procurador Francesc de Bolós Pi ha presentat l’escrit anterior on sol·licita 
la subsanació de la Sentència de data 27-11-07. Uniu-lo al rotlle corresponent.

RAONAMENTS JURÍDICS

Únic. D’acord amb l’article 267 de la Llei orgànica del poder judicial, no donem 
lloc a la peticio d’aclariment de la Sentència de data 27-11-07 en el sentit interes-
sat perqupe com es diu en el fonament juridic quart en el contracte signat per les 
parts (les condicions generals no van ser signades) no hi figura cap pacte sobre el 
interessos de demora.

PART DISPOSITIVA

DISPOSEM:

Desestimem la subsanació de la Sentènica de data 27-11-07, sol·licitada pel pro-
curador Francesc de Boló Pi en representació de la part apel·lant.

Així ho acordem i ho signem. El secretari en dóna fe.

I perquè serveixi de notificació en forma a JUAN COLOM TURALLAS .

Girona, 10 de gener de 2008

El president, signatura il·legible

El secretari judicial, signatura il·legible

PG-204032 (08.018.051)
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AUDIÈNCIES PROVINCIALS

EDICTE
de la Secció Primera de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de 
menor quantia (exp. 570/2006).

D/D INMACULADA JULVE GUERRERO LA SECRETARIA DE LA SEC-
CION Primera DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

HAGO SABER: Que por dicha Sección y en el Rollo n 570/2006 correspondiente 
al recurso de apelación de los autos de ordinario 63/04 del Sección Civil 1 Audiencia 
Provincial Barcelona promovidos por PILAR PEREZ LORENTE contra JOAN 
CUADRAT TORRENTS, ESTEBAN DOMENECH RODRIGUEZ, MILAGROS 
MARTINEZ LAGO, MARIA RITA MAS FRIGOLA, ANTONI BOU MARQUEZ, 
JAVIER JERICO REVERTER, JOSEP GUIXÀ GÜELL y EXPLOTACIONES 
MONSEC S.L. se ha dictado en 18 de diciembre de 2007 la sentencia que contiene 
la siguiente parte dispositiva: “FALLAMOS: El Tribunal acuerda: Estimamos en 
parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dña. 
Pilar Pérez Lorente contra la sentencia de 6 de marzo de 2006 dictada por el Sr. 
Juez del juzgado de primera instancia número 5 de Granollers que modificamos 
en el sentido siguiente:

a) Se fija en 188.527,57 euros la cantidad en la que deberá ser indemnizada la actora 
con carácter solidario por parte de D. Esteban Domenech Rodriguez, Dña Milagros 
Martínez Lago. D. Javier Carlos Jericó Reverter y D. Josep Guixá Güell.

b) De esta total suma, y repsecto a la cantidad de 4.179,48 responderán los referidos 
condenados junto con Explottaciones Monsec SL, con carácter solidario

c) Las cantidades expresadas devengarán el interés legal desde la fecha de la 
demanda, el interés legal más dos puntos desde la sentencia de instancia respecto de 
la cuantía reconocida en la misma, e igual interés desde la fecha de esta resolución 
en relación a la cantidad aqui reconocida.

d) Las costas de la instancia serán a cargo de los demandados D. Esteban Dome-
nech Rodriguez, Dña Milagros Martínez Lago, D. Javier Carlos Jericó y D. Josep 
Guixá Güell sin hacer expresa condena en costas a Explotaciones Monsec SL

e) Se mantienen en su integridad el resto de pronunciamientos de la instancia.

f) No hacemos expresa condena en las costas de esta alzada.

Y para que sirva de notificación en forma a DIEGO RODRIGUEZ NUNES , 
expido el presente Edicto.

Barcelona, 11 de enero de 2008

La secretaria, firma ilegible

PG-204390 (08.016.195)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Badalona, sobre actuacions de judici 
executiu (exp. 90/2000).

SE HACE SABER:

Que en el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia, cuyo encabeza-
miento y fallo son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Badalona, a once de enero de dos mil dos.

Dª. Covadonga Gonzalez Rodriguez, Magistrada Jueza del Juzgado Primera 
Instancia 2 Badalona, ha visto los presentes autos de juicio ejecutivo 90/2000 
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante UNIÓN DE 
CRÉDITOS INMOBILIARIOS, S.A. representada por el/la procurador/a FRAN-
CISCO LUCAS RUBIO , y de otra como demandada CARMELO GILES RAMOS 
y ANA MARIA GARCIA SÁNCHEZ que figuran declaradas en rebeldía, en 
reclamación de cantidad.

fALLO

Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada solidariamente 
contra los bienes de D. Carmelo Giles Ramos y Dª. Ana Maria García Sánchez, 
hasta hacer trance y remate de los bienes embargados a D. Carmelo Giles Ramos 
y a Dª. Ana Maria García Sánchez y con su producto se dé entero y cumplido pago 
a la parte actora de la cantidad de 1.930.93 euros (equivalente a 321.279 ptas.) en 
concepto de principal, más los intereses moratorios al tipo pactado devengados dese 
el dia 29.10.1999 y las costas del procedimiento que expresamente se imponen a los 
ejecutados D. Carmelo Giles Ramos y Dª. Ana Maria García Sánchez.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito 
ante este Juzgado en el término del quinto día.

Así por esta mi sentencia, que por la rebeldía del/de la demandado/a se le notificará 
en los estrados del Juzgado, y en el Boletín oficial de esta Provincia, caso de que no 
se solicite su notificación personal, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación de sentencia a la demandada D/ña. ANA MARIA 
GARCIA SÁNCHEZ en ignorado paradero se extiende el presente.

Badalona, 1 de junio de 2005

El secretario judicial, firma ilegible

PG-202210 (08.018.143)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 37 de Barcelona, sobre actuacions de terceria 
de domini (exp. 589/2000).

D. Francisco Javier Payán Gómez , Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
nº 37 de Barcelona, por medio del presente edicto

SE HACE SABER:

Que en este Juzgado se tramita el procedimiento de referencia en el que ha recaído 
la sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA 97/2007

En la ciudad de Barcelona, a ocho de junio de dos mil siete.

Vistos por mí, MARIA MILLAN GISBERT, Magistrada-Juez del Juzgado de 1ª 
Instancia número TREINTA Y SIETE de los de esta Ciudad, los autos de TERCERÍA 
DE DOMINIO seguidos en este Juzgado y registrados bajo el número 589/00-D1, a 
instancia de D. RAMIRO PARDO SECO, con domicilio en Barcelona, Paseo Fabra 
i Puig, 70-76 y NIF 33.791.378-P, representado por el Procurador Francisco Lucas 
Rubio Ortega y defendida por el Letrado José Mª Julià, contra FIAT FINANCIERA 
EFC, S.A. y D. VICENTE MARIANO SÁNCHEZ OTÍN, ambos en rebeldía, y 
atendiendo a los siguientes,

fALLO

Que estimando la demanda de tercería de dominio interpuesta por D. RAMI-
RO PARDO SECO, con domicilio en Barcelona, Paseo Fabra i Puig, 70-76 y NIF 
33.791.378-P, representado por el Procurador Francisco Lucas Rubio Ortega y 
defendida por el Letrado José Mª Julià, contra FIAT FINANCIERA EFC, S.A. y 
D. VICENTE MARIANO SÁNCHEZ OTÍN, ambos en rebeldía, debo DECRE-
TAR el levantamiento del embargo trabado sobre la finca sita en Barcelona, Paseo 
Fabra i Puig, 70-76 e inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Barcelona con 
el núm. 12118, Tomo 2262, Libro 188, Folio 167, todo ello con expresa imposición 
de costas a las demandadas.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona que, en su 
caso, deberá ser interpuesto ante este Juzgado en el plazo de los CINCO DÍAS 
siguientes a su notificación.

Expídase testimonio de esta resolución que quedará unido a los autos, incor-
porándose el original al correspondiente libro de sentencias.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Vicente Sánchez Otin en situación 
de ignorado paradero, libro el presente edicto.

Barcelona, 5 de julio de 2007

El secretario judicial, firma ilegible

PG-192344 (08.018.140)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 48 de Barcelona, sobre procediment d’expe-
dient de domini de reanudació del tracte (exp. 808/2007).

SE HACE SABER:

Que en este Juzgado se siguen las atuaciones, bajo el núm. 808/2007 a instancias 
del Procurador Fernando Bertran Santamaria en nombre y representación de Dña. 
Maria Luisa Barrera Yelo, Dña. Maria Nieves Barrera Yelo y D.Justino Barrera 
Yelo sobre Expediente de Dominio con objeto de la reanudación del tracto sucesivo 
sobre las plazas de aparcamiento cuya descripción es la siguiente:

-Plazas de aparcamiento sitas en los números 22 y 23 de la entidad nº1 planta 
sótano, de la finca sita en la C/ Alcalde de Móstoles, número 10-12 de Barcelona.

Finca Registral nº 79.817, folio 123 del Tomo 1483, Libro 1297, ordenando en 
consecuéncia la inscripción de la misma a favor de Dña. Maria Luisa Barrera Yelo, 
Dña. Maria Nieves Barrera Yelo y D. Justino Barrera Yelo a altura de su participa-
ción en el Registro de la Propiedad de Barcelona.

Por el presente se cita a los herederos desconocidos de D. Fernando Rodriguez 
Garrido y de Dña. Victoria Molina Hernandez y a las personas ignoradas a quienes 
pueda perjudicar el expediente de dominio promovido, para que en el término de 
DIEZ DIAS siguientes a partir del siguiente a la presente publicación puedan compa-
recer ante este y alegar lo que estimen conveniente a su derecho sobre la pretensión 
formulada, conforme a lo dispuesto en el art. 201 de la Ley Hipotecaria.

Lo quese hace público a los efectos oportunos.

Barcelona, 12 de noviembre de 2007

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-202160 (08.016.122)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 38 de Barcelona, sobre actuacions de judici 
de procediment ordinari (exp. 811/2004).

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 38 BARCELONA

Dª CONCEPCIÓN GAUCHIA LEGAL Secretaria del Juzgado de 1ª Instancia 
nº 38 de Barcelona,

HAGO SABER: Que en este Juzgado se tramita autos de juicio de Procedimiento 
ordinario 811/2004 4Cseguidos a instancia de TELEFONICA DE ESPAÑA SA. 
UNIPERSONAL, contra Francisco Martinez Marques en los que se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal que sigue:

SENTENCIA

En Barcelona, a 4 de diciembre de 2006.

Vistos por mi Ilmo. SR. D. M. DOLORES LARRUBIA DE ROJAS, Magistrado-
Juez en sustitucion de este Juzgado de Primera Instancia nº 38 de los de esta ciudad, 
los presentes autos de Procedimiento ordinario 811/2004 4C que se siguen en este 
juzgado a instancia de TELEFONICA DE ESPAÑA SA. UNIPERSONAL, contra 
Francisco Martinez Marques en situación de rebeldia procesal

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por turno de reparto correspondió a este juzgado demanda presentada 
por el procurador D Fco de Lucas Rubio Ortega en representación de TELEFONICA 
DE ESPAÑA SA contra D FRANCISCO MARTINEZ MARQUEZ en la que tras 
exponer los hechos e invocar los fundamentos en los que amparaba su pretensión 
suplicaba sentencia condenando al demandado al apgo a la actora de la cantidad de 
2.779,28 euros de principal más el interes devengado hasta la fecha de la demanda 
resultando un total de 3.812,66 euros, por principal mas intereses vencidos a la 
fecha de la demanda, en que se fija la cuantia de la demanda

SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda se acordó el emplazamiento del 
demandado , constando emplazado en persona en fecha 23 de noviembre de 2004 
tras repetidos intentos, si bien por error no se dvirtió el resultado positivo de ese 
emplazamiento, procediéndose a diligencias de averiguación, tras las que resul-
tando infructuosas las posteriores diligencias se volvió a emplazara por edictos 
declarandose a la demandada en rebeldia procesal señalandose dia y hora para 
audiencia con citación de las partes

TERCERO.-Llegado el dia señalado para la audiencia previa comparece la actora 
sin hacerlo la demandada concretándose el objeto de debate y proponiendo la actora 
como prueba interrogatorio,documental y testifical quedando señalado juicio

CUARTO.-Llegado el dia señalado y habiendo resultado negativa la citación del 
demandado ,se renuncia por la actora al interrogatorio dándose por reproducidos 
los documentos y practicándose la testifical con el resultado que consta en autos y 
en acta con soporte audiovisual emitiendo el letrado sus conclusiones y quedando 
para sentencia

QUINTO.-Se han observado las prscripciones legales en la sustanciación de 
esstos autos

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.-Ejercita la actora acción de reclamación de cantidad procedente de 
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cuotas devengadas en virtud del contrato de renting que dice suscribió el demandado 
alegando en apoyo fáctico de su pretensión en síntesis lo siguiente

1.-que el demandado suscribió con LEASE PLAN SERVICIOS SA contrato de 
rentng en virtud del cual se cedia a la demandada el uso de unos ciertos equipos de 
telecomunicación por tiempo determinado durante el que se asumia por la empresa 
la prestacion del servicio de reparacion y mantenimiento de los equipos asumiendo 
la demandada como contraprestacion el pago de la cuota todo ello segun contrato y 
documentos que aporta, quedando domiciliados los recibos y haciendose entrega 
del material

2.-que a partir de la cuota de enero 2002 el demandado dejó de abonar el pago 
de las cuotas estando en adeudar la cantidad que reclama

3.-que la posicion contractual de arrendadora fue cedida a SIEMENS RENTING 
SA y posteriormente a TELEFONICA ESPAÑA SAU todo ello conforme a la 
clausula undecima del contrato

SEGUNDO.- El contrato de renting, de naturaleza netamente mercantil viene 
definido jurisprudenialmente como aquel por el que una de las partes, el empresario 
de renting o arrendador, se obliga a ceder a otra, el uso de un bien por tiempo deter-
minado a cambio de un precio, siendo de cuenta del arrendador el mantenimiento. 
Integran así este contrato, junto a las obligaciones propias del arrendamiento, de 
cesión temporal de uso del bien mediante precio, otras propias de la prestación de 
servicios, por cuanto es consustancial al mismo la asunción del mantenimiento 
de los bienes cedidos por el arrendador o empresa de renting, lo que conlleva en 
la practica la reparación de los mismos durante toda la vigencia del contrato, ga-
rantizando su permanente disponibilidad al arrendatario, de ahí que se incluya su 
reemplazo por otro similar, bien de modo definitivo o mientras dure el arreglo del 
primero. La normativa aplicable a este contrato viene así representada, en primer 
lugar por lo pactado en el mismo, según así expresamente se establece en el artículo 
57 del Código de Comercio, y en lo no previsto serán de aplicación supletoria las 
normas generales sobre contratación mercantil contenidas en el expresado Código 
de Comercio y las del contrato de arrendamiento del Código Civil (artículos 2 y 50 
del Código de Comercio ).

TERCERO.-Centrada asi pues la cuestión deberemos proceder a decidir a la luz 
de las pruebas practicadas atendiendo al principio que sobre la carga de la prueba 
contiene el artículo 217 de la LEC, carga de la que no queda exonerado eld emandado 
por su declaración de rebeldia pues si bien el artículo 496 de la LEC establece que 
la rebeldia no cabe considerarla como allanamiento ni como reconocimiento a las 
pretesiones del actor, en ningún caso la rebeldia supone que el demandado no deba 
acreditar los extremos que le incumben conforme el citado artículo 217

CUARTO.-De la valoración de la prueba practicada documental y testifical, se 
entiende probado que efectivamente en fecha 7 de abril 2000 el demandado suscribio 
contrato de alquiler con mantenimiento de un equipo NERIS-8 configurado por 1 
armario fuente alimentac neris 8, 1 telefono crystol y 4 telefonos especificos office 
20 , constando en la claúsula 11 del contrato la facultad de cesión, y la verificacion de 
las sucesivas cesiones del crédito. Igualmente consta por la documental y testifical 
los repetidos requerimientos a la demandada en reclamacion de las cuotas pendientes 
y dando por resuelto el contrato , corroborando la testifical del Se Jordi Fonollá la 
existencia de la deuda y el no constar devuelto el equipo por el demandado

Con los anterior se entiende cumplido por la actora la carga de la prueba que 
le impone el artículo 217 de la LEC sin que por el demandado se haya practicado 
prueba alguna de la que derivar su cumplimiento o en su caso la exitsencia de 
circunstancia de la que erivar la improcedenncia de la relamación, siendo a estos 
efectos de resaltar el conocimiento que tuvo el demandado de la presnete demanda 
pues a pesar de su rebeldia consta emplazado en su persona en 23 noviembre 2004 
segun diligencia practicada por el SAC
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QUINTO- Que es preceptiva la imposición de costas a la demandada, a tenor de 
lo dispuesto en el art. 394 de la L.E.C.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

fALLO.-

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el procurador FCO. 
LUCAS RUBIO ORTEGA , en nombre y representación de TELEFONICA DE 
ESPAÑA SA. UNIPERSONAL, contra Francisco Martinez Marques, debo de-
clarar y declaro haber lugar a la pretendida reclamación, y en consecuencia, debo 
condenar y condeno al demandado Francisco Martinez Marques a que pague a la 
actora la suma de 3812,66 EUR, más intereses legales desde interpelacion judicial 
y costas.

Notifíquese a las partes, haciéndose saber que contra la presente resolución cabe 
la interposición de recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notifi-
cación, que habrá de prepararse ante este mismo Juzgado, para ante la Audiencia 
Provincial.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- En el mismo día de su fecha, ha sido leída y publicada la 
anterior sentencia, por el Magistrado-Juez que la suscribe, al celebrar Audiencia 
Pública; doy fé.

Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado Francisco Martinez 
Marques, que se halla en ignorado paradero, expido el presente.

Barcelona, 4 de diciembre de 2007

La secretaria, firma ilegible

PG-201809 (08.018.142)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 2 del Vendrell, sobre actuacions de procedi-
ment ordinari (exp. 438/2006).

CRISTINA CRESPO LÓPEZ SECRETARIA JUDICIALdel Juzgado Primera 
Instancia 2 El Vendrell

HAGO SABER: Que en el procedimiento ordinario nº 438/2006 seguido en este 
Juzgado a instancia de MARIA MONTSERRAT MAS MERCADE, JOSE MAS 
MERCADE, JUAN MAS MERCADE, MARIA ROSA MAS MERCADE, MARIA 
ISABEL MAS MERCADE, TERESA MAS MERCADE y JUAN MAS VILASECA 
contra ACIA YACENTE O IGNORADOS HEREDEROS DE MARIA SERRA 
BALDRICH, así como cualquier tercero interesado en la causa, se ha dictado la 
Sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

Sentencia

En El Vendrell, a 5 de diciembre de 2007.

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Juan Luis de la Rúa Navarro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número dos de El Vendrell, los presentes autos de 
juicio ordinario, seguidos en este Juzgado bajo el número 438/06, en los que han sido 
partes demandantes Dña. María Montserrat Mas Mercadé, D. José Mas Mercadé, 
D. Juan Mas Mercadé, Dña. María Rosa Mas Mercadé, Dña. María Isabel Mas 
Mercadé, Dña. Teresa Mas Mercadé y D. Juan Mas Vilaseca, representados por el 
Procurador D. Manel Dionisio Borrell, y parte demandada la herencia yacente de 
Dña. María Sarra Baldrich, declarada en situación de rebeldía procesal.

fALLO

QUE ESTIMANDO LA DEMANDA formulada por Dña. María Montserrat 
Mas Mercadé, D. José Mas Mercadé, D. Juan Mas Mercadé, Dña. María Rosa Mas 
Mercadé, Dña. María Isabel Mas Mercadé, Dña. Teresa Mas Mercadé y D. Juan 
Mas Vilaseca, representados por el Procurador D. Manel Dioniso Borrell, contra la 
herencia yacente de Dña. María Sarrá Baldrich, debo declarar y declaro el dominio 
o propiedad de las fincas inscritas en el Registro de la Propiedad nº1 de El Vendrell, 
al tomo 216, libro 1 de Bonastre, folio 184, finca número 89, y al tomo 216, libro 
1 de Bonastre, folio 186, finca número 90, a favor de Dña. María Montserrat Mas 
Mercadé, D. José Mas Mercadé, D. Juan Mas Mercadé, Dña. María Rosa Mas 
Mercadé, Dña. María Isabel Mas Mercadé y Dña. Teresa Mas Mercadé, por partes 
iguales, en común y proindiviso, en virtud de adquisición por usucapión. Todo ello 
sin expresa imposición de costas.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra esta sentencia podrán 
interponer por ante este Juzgado, RECURSO DE APELACION en ambos efectos, 
dentro del QUINTO DIA siguiente a su notificación para que sea resuelto por la 
Ilma. Audiencia Provincial de Tarragona.

Llévese el original al Libro de Sentencias y expídase testimonio de la misma para 
incorporarlo a las actuaciones.

Por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, D. Juan Luis de la Rúa 
Navarro, Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de El Vendrell.

PUBLICACIÓN- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el mismo 
Juez que la suscribe, en la forma legal y en el día de la fecha.- Doy fe.-
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Y para que conste y sirva de notificación al/a la demandado/a ACIA YACENTE 
O IGNORADOS HEREDEROS DE MARIA SERRA BALDRICH, así como 
cualquier tercero interesado en la causa, en ignorado paradero, mediante su publi-
cación en el DOG extiendo el presente.

El Vendrell, 12 de diciembre de 2007

El secretario judicial, firma ilegible

PG-202417 (08.018.144)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 9 de Barcelona, sobre actuacions d’execució 
hipotecària (exp. 2016/2006).

EL/LA SECRETARIO del Juzgado Primera Instancia 9 Barcelona

HACE SABER:

Que en éste Juzgado se siguen autos de Ejecución Hipotecaria bajo el núm. 
2016/2006 Sección 4, entre partes, de una como demandante FRANCISCO JAVIER 
GONZALEZ MARTINEZ, y de otra como demandada IGNORADOS HEREDEROS 
DE D. ANTONIO ESCUDERO SÁEZ Y Dª. CARMEN SERRANO GARCÍA, en 
los que se ha dictado la resolución que es del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA.-

En Barcelona, a ocho de octubre de dos mil siete.

La extiendo yo, el/la Secretario, para hacer constar que se ha consignado en la 
cuenta de depósito y consignación del Juzgado 148.000 euros, la diferencia entre 
el precio del remate y el importe de la subasta celebrada en autos. Doy fé.

AUTO.- En Barcelona, a ocho de octubre de dos mil siete.

Dada cuenta; por presentado el anterior escrito, únase a los autos de su razón, se 
tienen por hechas las manifestaciones, y

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- En los presentes autos de juicio de ejecución hipotecario seguidos a 
instancia de FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MARTINEZ representado/a por 
el/la Procuradora/a JORGE RODRIGUEZ SIMON, una vez dictado auto despachan-
do ejecución. El pasado día 20.07.07, y previos los trámites legales oportunos, se 
celebró subasta pública de la finca registral número 4.605, inscrita en el registro de 
la Propiedad número 2 de Barcelona al tomo 2.328, libro 235, folio 19. Concurriendo 
al acto de subasta D. JORGE RODRIGUEZ SIMON representante de la parte actora 
D. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MARTINEZ, el Letrado D. MANUEL 
GUILLEN SOLA en representación de la Compañía Mercantil Mediterranean 
Investment and Corporate Advisory Group sl, D. JORDI PALLAS GARCIA legal 
representante de Subaro sl y habiendo presentado sobre cerrado D. JOSE LOPEZ 
AL VAREZ los cuales consignaron o en su caso presetaron aval por la cantidad 
obligada según la ley para tomar parte como postor. Abierta la licitación y tras di-
versas posturas se ofrece por D. JORDI PALLAS legal representante de Subaro sl 
la cantidad de 148.00 euros la cual no es mejorada por ningún otro licitador, siendo 
superior al 70% del valor por el que salió a subasta dictandose auto el mismo día 
aprobando el remate en favor del mejor postor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Habiendose cumplido los requisitos legales del Art. 655 y siguientes 
de la LEC conforme a lo establecido en el Art. 670.1 de dicho texto legal y ahbien-
do realizado la consignación debida, procede adjudicar dicho bien inmueble a la 
entidad SUBARO S.L.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Se adjudica a la entidad SUBARO S.L. con cif nº B - 61-602967, domiciliada en 
C/ Sant Rafael 15 de Badalona (cp 08911), constituida por tiempo indefinido según 
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escritura autorizada por el notario de Barcelona, D. JOSÉ FRANCISCO CUECO 
MASCARÓS el 14 de marzo de 1998, número 935 de su protocolo. Inscrita en 
el Registro Mercantil de Barcelona al folio 86 del tomo 30.535, hoja B- 173.429, 
inscripción 1ª. Representada por D. Jordi Pallas García con dni 46.503.672- H en 
calidad de administrador único, la finca registral nº 4.605, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Barcelona, al tomo 2.328, libro 235, folio 19.

Se ordena la cancelación de la inscripción de la hipoteca que dió lugar a las 
presente ejecución así como todas las inscripciones posteriores a que estuviera 
afectos tomada sobre al finca de que se certifica a favor de Banco Central Hispa-
noamericano s.a. que motivó la anotación letra A de la finca número 4.605, al folio 
20 vuelto, del tomo 2.328 del archivo libro 235 de la Sección 2ª A con número de 
asiento 1742/99 a favor del Banco Central Hispanoamericano, anotación B del 
folio 21 número de asiento 2262/00 a favor del Banco Central Hispanoamericano, 
anotación C del folio 21 número de asiento 3405/00 a favor de la Caixa de Estalvis 
de Manresa, anotación D del folio 21 número de asiento 1215/102 a favor del Banco 
Central Hispanoamericano anotación E del folio 21 número de asiento 712/103 a 
favor del Banco Central Hispanoamericano.

Por parte del adjudicatario de la finca manifiesta que se halla libre de inquilinos 
y arrendatarios al tiempo de la adjudicación.

De acuerdo con lo previsto en el Art. 233 del Reglamento Hipotecario se hace 
constar que el valor de lo adjudicado fue superior al crédito del actor, reteniendose 
el remanente a disposición de los acreedores posteriores.

Se procede a la devolución del aval depositado para poder participar en la subasta, 
al estar consignado el importe total de la adjudicación.

Una vez firme este auto, expidese testimonio dle mismo, que se entregará al 
adjudicatario para que sirva de título bastante para su inscripción en el Registro de 
la Propiedad correspondiente conforme con el Art. 674 LEC.

Contra esta auto cabe recurso de reposición ante el/la Ilmo/a Magistrado/a -Juez 
de éste Juzgado en el plazo de cinco días a partir de su notificación.

Así lo acuerda, manda y firma S. Sª. D./Dª Juan Ignacio Calabuig Alcala del 
Olmo.

Doy fe.

Y para que tenga lugar la diligencia acordada respecto de la parte demandada en 
ignorado paradero, expido el presente.

Barcelona, 17 de diciembre de 2007

El/la secretario, firma ilegible

PG-204117 (08.018.053)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 51 de Barcelona, sobre actuacions de divorci 
contenciós (exp. 300/2007).

Ana Maria Fernandez Escudero, Secretaria Judicial del Juzgado Primera Instancia 
51 Barcelona, HACE SABER :

Que en los autos de Divorcio contencioso (art.770-773 Lec 300/2007 seguidos en 
este Juzgado a instancia de MONTSERRAT GIL PALOS contra JORDI FERRER 
GARGALLO, ha recaído la siguiente sentencia cuyo encabezamiento y fallo son 
los siguientes:

JUZGADO de 1ª INSTANCIA 51

BARCELONA

En Barcelona, a 17 de diciembre de 2007

Vistos por mi, Dª. Mª. ASCENSIÓN OIZA CASADO, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nº 51, Familia, de los de esta ciudad, los presentes 
autos de Divorcio contencioso tramitados bajo el número 300/2007-2ªj, habiendo 
sido parte como demandante MONTSERRAT GIL PALOS, representada por el 
Procurador Sr. JORGE RODRIGUEZ SIMON y dirigido por el Letrado Sr. José 
Sánchez Jimenez y como demandada JORDI FERRER GARGALLO, con inter-
vención del Mº Fiscal a los efectos institucionales que le son propios.

fALLO

ESTIMO la demanda presentada por el Procurador Jorge Rodríguez Simon en 
nombre y representación de MONTSERRAT GIL PALOS contra JORDI FERRER 
GARGALLO declarado rebelde en estas actuaciones y declaro la disolución del 
matrimonio por causa de divorcio con todos los efectos legales y en especial los 
siguientes:

atribuyo la custodia del hijo común a la madre compartiendo la patria potestad 
con el padre y sin establecer régimen de visitas alguno.

establezco a favor del hijo y a cargo del padre una pensión de alimentos de 240 
euros mensuales a pagar por meses anticipados en la cuenta designada por la madre. 
Dicha cantidad se revisará anualmente de conformidad con las variaciones del IPC 
y sin necesidad de requerimiento previo. Asímismo satisfará la mitad de los gastos 
extraordinarios.

atribuyo el uso de la vivienda familiar sita en calle Ferrocarriles Catalanes 109-
4º-2ª de Barcelona a la madre.

No procede lo demás solicitado ni pronunciamiento sobre las costas procesales.

Notifíquese la sentencia a las partes y Ministerio Fiscal y hágales saber que contra 
la misma podrán interponer recurso de apelación el plazo de cinco días.

Llévese el original al libro de sentencias quedando testimonio en las actuaciones 
y una vez firme el pronunciamiento sobre el divorcio, comuníquese al Registro Civil 
de Barcelona para su anotación en la inscripción de matrimonio de los litigantes.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Magis-
trada Jueza que la ha dictado, celebrando audiencia pública, en el dia de la fecha. 
Doy fe.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5057 – 28.1.20087042

Administració de justícia

Y para su publicación en ese Diario Oficial (DOGC) a fin de que sirva de notifi-
cación en forma para con el demandado JORDI FERRER GARGALLO declarado 
en situación de Rebeldía procesal, expido y firmo la presente.

Barcelona, 17 de diciembre de 2007

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-202803 (08.018.044)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Granollers, sobre actuacions de judici 
de procediment ordinari (exp. 342/2005).

La Secretaria Judicial, Rosa M. Flores García del Juzgado Primera Instancia 4 
Granollers (ant.CI-6)

HAGO SABER:

Que en los autos de juicio Procedimiento ordinario, seguidos en este Juzgado 
bajo el núm. 342/2005, a instancia de FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA, 
representado/a por el Procurador D. RAMON DAVI NAVARRO, contra JAVIER 
MATEU MASSO , KERNER CLOS S.L. y ELOY NOVELLA MARTIN, se ha 
dictado la sentencia cuyo encabezamiento y fallo son los siguientes:

“JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4
GRANOLLERS
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 342/05
SENTENCIA 131/2007

En Granollers, a 17 de abril de 2007

Vistos por mí D. SERGI CASARES ZAYAS Juez Titular del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Mollet del Vallés en comisión de servi-
cios los autos del juicio ordinario seguidos con el nº 342/05 en el que es parte 
demandante la mercantil FCE BANK PLC representada por el Procurador 
Sr. Davi y parte demandada, la mercantil KERNER CLOS, S.L., y JAVIER 
MATEU MASSO y ELOY NOVELLA MARTIN, todos ellos en situación de 
rebeldía procesal.

faLLO

Que estimando íntegramente la demanda formulada por el Procurador Sr. Davi 
en nombre y representación de la mercantil FCE BANK PLC, debo condenar y 
condeno a la mercantil KERNER CLOS, S.L., y a JAVIER MATEU MASSO y 
ELOY NOVELLA MARTIN, en situación de rebeldía procesal, al pago, conjunto y 
solidario, de la cantidad de tres mil trescientos cincuenta y cuatro euros con setenta 
céntimos (3.354,70 €) con más el interés contractual de demora desde la fecha de 
la interpelación judicial.

Que igualmente condeno al demandado al pago de las costas originadas en el 
presente juicio.

Así, por esta mi sentencia, contra la que puede interponerse Recurso de Apela-
ción, mediante su preparación ante este Juzgado en el plazo de cinco días a partir 
de su notificación, y de la que se deducirá testimonio para su unión a las presentes 
actuaciones con incorporación del original al Libro de sentencias de este Juzgado, 
lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN. Leída y publicada que fue la anterior sentencia en el mismo día 
de su fecha por el Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia 
pública, con mi asistencia; doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente, para hacer constar que se libra testimonio de 
esta Sentencia que se unirá a los autos de su razón en donde surtirá sus efectos 
quedando la presente archivada en su legajo correspondiente; doy fe. Siguen fimas 
rubricadas.-”
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Y para que sirva de notificación en forma a, KERNER CLOS S.L. y ELOY 
NOVELLA MARTIN, declarados en situación procesal de rebeldía, expido el 
presente.

Granollers, 19 de diciembre de 2007

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-204388 (08.018.060)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 11 de Barcelona, sobre procediment ordinari 
(exp. 247/2007).

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 11 BARCELONA
JUICIO 247/2007 Procedimiento ordinario
PARTE DEMANDANTE Marcos Ruiz Gil
PARTE DEMANDADA Emilio Alcañiz Nolla, Eugenio Alcañiz Nolla y Federico 
Lopez Pintor
SOBRE Juicio ordinario: por cuantía

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte 
demandada D. Eugenio Alcañiz Nolla, por providencia de 20 de Diciembre de 
2007 el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 
164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del 
presente edicto para llevar a efecto el Emplazamiento con demanda en el que se 
acuerda:

Juzgado Primera Instancia 11 Barcelona
Via Laietana, 8-10, 4a. planta
Barcelona Barcelona

Procedimiento Procedimiento ordinario 247/2007 Sección 4ª
Parte demandante Marcos Ruiz Gil
Procurador CARLOTA PASCUET SOLER
Parte demandada Emilio Alcañiz Nolla, Eugenio Alcañiz Nolla y Federico Lopez 
Pintor

(...)

PARTE DISPOSITIVA

PRIMERO.- SE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA presentada por el 
Procurador Sr/a.CARLOTA PASCUET SOLER en nombre y representación de 
Marcos Ruiz Gil, frente a Emilio Alcañiz Nolla, Eugenio Alcañiz Nolla y Federico 
Lopez Pintor sobre reclamación de cantidad , sustanciándose el proceso por las 
reglas del juicio ordinario.

SEGUNDO.- Dése traslado de la demanda a la/s parte/s demandada/s, haciéndole/s 
entrega de copia de la misma y de los documentos acompañados, emplazándole/s 
con entrega de la oportuna cédula para que la conteste/n en el plazo de VEINTE 
DÍAS HABILES, computado desde el siguiente al emplazamiento.

Apercíbase a la/s parte/s demandada/s que si no comparecen dentro de plazo se 
le/s declarará en situación de rebeldía procesal (artículo 496.1 LECn). Adviértasele/s 
asimismo, que la comparecencia en juicio debe realizarse por medio de procurador y 
con asistencia de abogado (artículo 23 y 31 LECn) y que si es su voluntad comparecer 
en juicio y carece de medios suficientes para designar abogado y procurador, puede 
solicitar el reconocimiento de asistencia jurídica gratuita, debiendo acreditar ante 
este Juzgado haberlo solicitado en el plaze de SEIS DÍAS, a contar desde la entrega 
de la cédula de emplazamiento, bajo el apercibimiento de que en caso contrario no 
se suspenderá el curso del proceso, y, en concreto, el plazo que por el presente se 
le concede para contestar la demanda.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de REPOSICIÓN ante este 
Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá inter-
ponerse por escrito en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el siguiente 
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de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, 
sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos 451 y 452 de la LECn).

Lo acuerda y firma el Magistrado Juez Nuria Garanto Solana del Juzgado Primera 
Instancia 11 Barcelona. Doy fe.

Barcelona, 20 de diciembre de 2007

El magistrado juez, firma ilegible

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-203833 (08.018.050)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Badalona, sobre actuacions de judici de 
divorci contenciós (exp. 739/2006).

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En autos de juicio Divorcio contencioso (art.770-773 Lec Sección F seguidos 
en este Juzgado con el núm. 739/2006 a instancia de LILIAN MARLENE ZAM-
BRANO PINARGOTE contra VICTOR HUGO CASTILLO CASTILLO se 
ha dictado sentencia de fecha 13 de diciembre de 2007 que contiene el siguiente 
encabezamietno y fallo:

Vistos por mí, Cristina Daroca Haller, Magistrada Juez de 1ª Instancia de Badalona, 
los presentes autos del juicio de divorcio nº 739/06 instado por el Procurador de los 
Tribunales D. Sergi Antoni Matamoros Oliva, en representación de Dña. Lilian 
Marlene Zambrano Pinargote y defendida por el letrado Sr. Javier Valentí Nin 
contra D. Víctor Hugo Castillo Castillo declarado en rebeldía.

FALLO: Estimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales 
D. Sergi Antoni Matamoros Oliva, en representación de Dña. Lilian Marlene 
Zambrano Pinargote y defendida por el Letrado Sr. Javier Valentí Nin, contra D. 
Víctor Hugo Castillo Castillo declaro disuelto, por causa de divorcio, el matrimonio 
formado por los anteriores cónyuges, Lilian Marlene Zambrano Pinargote y Víctor 
Hugo Castillo Castillo con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración 
y acuerdo las siguientes medidas:

1º Se atribuye la guarda y custodia de la menor María José a la madre quien 
ejercerá la patria potestad con carácter exclusivo y para todo tipo de supuestos y 
circunstancias.

2º No ha lugar a fijar ningún régimen de visitas de la menor con su padre.
3º El padre deberá abonar a la menor la cantidad de 100 euros mensuales en 

concepto de alimentos, debiendo ser ingresada dicha cantidad en la cuenta que 
la madre designe al efecto, dentro de los primeros cinco días de cada mes y será 
revisada anualmente según el IPC.

3º Se disuelve la sociedad de gananciales.
4º No ha lugar a ningún pronunciamiento sobre costas.

Una vez firme esta resolución, remítase testimonio de la misma al Registro Civil 
correspondiente.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la 
misma pueden interponer recurso de apelación en el término de cinco días a partir 
del siguienteal de su notificación, fundándolo debidamente y ante este mismo 
juzgado.

Insértese la presente en el libro de Sentencias de este Juzgado llevando a las 
acutaciones el oportuno testimonio.

Así por esta, mi sentencia, lo pronunico, mando y firmo.

Y para que sirva de requerimiento al/a los demandado/s en paradero desconocido, 
VICTOR HUGO CASTILLO CASTILLO, expido la presente cédula.

Badalona, 28 de diciembre de 2007

El secretario judicial, firma ilegible

PG-204320 (08.021.015)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Tarragona, sobre actuacions de judici 
verbal (exp. 1091/2007).

Dª ISABEL ANTOLÍN MARTÍN, Secretaria Judicial del Juzgado de 1ª Instancia 
nº 6 de Tarragona, por el presente Edicto,

HACE SABER:
Que en Autos de Juicio de Juicio verbal (desahucio por falta de pago) 1091/2007-A, 

seguidos ante este Juzgado a instancias de MANUEL GIRONA GIL, representada 
por el Procurador Sr. GERARD PASCUAL VALLÉS, contra Dª JOSEFA CAR-
MEN TEIXIDO ULLDEMOLINS, se dictó en fecha 18 de diciembre de 2007 la 
Sentencia, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

“FALLO: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador 
Sr. Pascual, en nombre y representación de D. Manuel Girona Gil, frente a Dª Josefa 
Carmen Teixido Ulldemolins:

- Condeno a esta último a pagar a la parte actora la cantidad de 2.221 euros, así 
como al pago de las rentas que se resulten impagadas hasta que se produzca el 
efectivo desalojo, cantidad que devengará los intereses señalados en el Fundamento 
Tercero de esta Sentencia;

- declaro resuelto el contrato de arrendamiento de fecha 11 de Septiembre de 
2006 suscrito entre las partes sobre el inmueble sito en Avda. Batlle Pere Molas, 
3, 5ª planta, piso 503 de Salou, condenando al demandado a desalojar la misma 
en el plazo legalmente establecido, y dejarla libre y a disposición de la actora, con 
apercibimiento de que, de no hacerlo así se procederá al desalojo judicial, señalando 
como fecha para el lanzamiento el día 25 de enero de 2008 a las 11:00.

Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audi-
encia Provincial de Tarragona (artículo 455 LEC).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el 
plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, 
limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con 
expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).

En los procesos que lleven aparejado el lanzamiento, no se admitirán al deman-
dado los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación si, 
al prepararlos, no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las rentas 
vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas (art. 449.1 LEC).

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Magistrada-Juez 
que la suscribe, estando celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha. Doy fe.”

En su virtud, y para que sirva de notificacion en legal forma al demandado , 
actualmente en ignorado paradero, haciéndole saber que tiene a su disposición en 
este Juzgado copia de la anterior resolución, expido y firmo el presente.

Tarragona, 8 de enero de 2008

La secretaria, firma ilegible

PG-204391 (08.018.152)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 57 de Barcelona, sobre actuacions de judici 
verbal (exp. 917/2007).

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 57 BARCELONA

JUICIO 917/2007 Juicio verbal (desahucio por falta de pago)

María Pilar Gálvez Guillén Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia 
nº57 de Barcelona

Hago saber:
Que en los autos arriba referenciados, se ha dictado la resolución cuyo nú-

mero,encabezamiento y fallo son del siguiente tenor:

“SENTENCIA NÚM. 3/08 Juicio Verbal núm. 917/ 2.007. En Barcelona, a ocho 
de enero de 2.008.La Ilma. Sra. Dña. EVA MARÍA ATARÉS GARCÍA, Magistrada 
Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 57 de BARCELONA, habiendo visto los 
presentes autos de JUICIO VERBAL núm. 917/2.007, seguidos a instancia de DÑA. 
MIRIAM PEÑARROJA MATUTANO, con domicilio en Rue de Tocqueville, nº 
38, de París (Francia), representada por el Procurador Sr. Acín Biota y defendida por 
la Letrado Sra. Palés Cardellach, contra D. MARK ROSS ELLIOT, con domicilio 
C/ Atenas, nº 8, de Barcelona, declarado en situación procesal de rebeldía, sobre 
resolución de contrato de arrendamiento de finca urbana por falta de pago de las 
rentas y reclamación de cantidad //...// FALLO: Que estimando íntegramente como 
estimo la demanda ejercitada por la representación procesal de DÑA. MIRIAM 
PEÑARROJA MATUTANO contra D. MARK ROSS ELLIOT, debo declarar y 
declaro resuelto el contrato de arrendamiento de vivienda celebrado entre las partes 
el día 28 de marzo de 2.007, y haber lugar al desahucio por falta de pago de la renta 
de la vivienda sita en la C/ Atenas, nº 8, sobreático 2ª, de Barcelona, condenado al 
demandado a dejarla libre y expedita y a disposición de la actora dentro del plazo 
legal, con apercibimiento expreso de lanzamiento si así no lo hiciere. Asimismo, 
debo condenar y condeno a D. Mark Ross Elliot a abonar a la actora la suma de 
NUEVE MIL EUROS (9.000 euros) que devengará el interés legal desde la fecha 
de la interpelación judicial hasta su completo pago, así como a las cantidades que 
se devenguen desde el 1 de febrero de 2.008 hasta el desalojo de la vivienda, a ra-
zón de 1.200 euros al mes. Se imponen al demandado las costas causadas en este 
procedimiento. Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante 
este Juzgado en el término del quinto día y se resolverá ante la Ilma. Audiencia 
Provincial de Barcelona. Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 
- Sigue firma de la Magistrada Juez”

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia en forma edictal para ante 
D. Mark Ross Elliott , cuyo último domicilio conocido fue el sito en c. atenas 8 
sobreat.2ª Barcelona , expido y firmo el presente edicto.

Barcelona, 8 de enero de 2008

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-204380 (08.018.151)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Lleida, sobre actuacions de divorci 
contenciós (exp. 945/2007).

D/ña. M. Angels Salse Ferrer Secretaria Judicial del Juzgado Primera Instancia 
2 Lleida (ant.CI-2)

HAGO SABER:
Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 945/2007 actuaciones de Divorcio 

contencioso (art.770-773 Lec a instancia de Jasmina Lopez Jordan representado 
por el Procurador/a Sr/a. ROSA SIMO ARBOS contra Lamin Jaiteh sobre en los 
que en resolución dictada el dia de la fecha se ha acordado notificar por edictos a 
notificar por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es 
del tenor literal siguiente:

SENTENCIA
En LLeida a 18 de diciembre de 2007
Vistos por la Ilma. Mª Carmen Bernat Alvarez, Magistrada del Juzgado de Pri-

mera Instancia núm. Dos de los de esta capital y su partido, los presentes autos de 
Divorcio Contencioso 945/2007, promovidos por Jasmina López Jordan representada 
por la Procuradora Rosa Simo Arbos y dirigida por el Letrado Hug Sierra Vazquez 
contra Lamin Jaitem; ha resultado:

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso,

 fALLO

Que estimando como estimo la demanda presentada por la Procuradora Rosa Simo 
Arbos en nombre y representación de Jasmina Lopez Jordan contra Lamin Jaiteh, 
debo declarar y declaro disuelto el matrimonio de ambos por causa de divorcio con 
todas las consencuencia inherentes a tal pronunciamiento, sin que quepa adoptar 
medida alguna como consecuencia del mismo.

No se hace especial imposición de costas.

Firme esta resolución, anótese en el Registro Civil de inscripción del matrimo-
nio.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audi-
encia Provincial de Lleida (artículo 455 LECn).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el 
plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, 
limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con 
expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn).

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Lamin Jaiteh en ignorado paradero 
libro el presente.

Lleida, 11 de enero de 2008

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-204386 (08.016.192)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Tarragona, sobre judici verbal (exp. 
18/2007).

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE TARRAGONA (ANTIGUO 
CI-7)
CAUSA: JUICIO VERBAL 18/2007-F
DEMANDANTE: NDEYE DIOR DIOP
DEMANDADO: EL HADJI MALICK GUEYE

ENCABEZAMIENTO
En Tarragona, a once de enero de dos mil ocho.
VISTOS por mí, D. Eduardo José Navarro Miranda, Magistrado-Juez del Juzgado 

de Primera Instancia número 5 de este partido, los autos de adopción de medidas sobre 
guarda y custodia, y pensión de alimentos, que se siguen bajo el número 18/07, promovidos 
por Dª NDEYE DIOR DIOP, representada por el Procurador D. Juan Vidal Rocafort y 
bajo la dire cción Letrada de Dª Nuria Roig y Virgili; contra D. EL HADJI MALICK 
GUEYE, en rebeldía procesal, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

fALLO
 Con íntegra estimación de la demanda instada promovidos por NDEYE DIOR 

DIOP, representada por el procurador Juan Vidal Rocafort y bajo la dirección Le-
trada de Nuria Roig y Virgili; contra EL JADJI MALICH GUEYE, y correlativa 
estimación de lo interesado por el Ministerio Fiscal, se acuerdan las siguientes 
medidas en relación a la menor DIARRA BOUSSO GUEYE DIOP:

1.- Se atribuye la guarda y custodia de la menor a la madre , siendo la patria 
potestad compartida.

2.- Se constituye una pensión alimenticia a favor de la menor por importe de 
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS MENSUALES (250.- €), pagaderos por meses 
anticipados dentro de los cinco primeros días de cada uno de ellos en la cuenta y enti-
dad que a tal fin designe la madre. Dicho importe está sujeto a las variaciones anuales 
que experimente el IPC, revisión que se practicará en el mes de enero de cada año. En 
cuanto a los gastos extraordinarios serán a cargo de los progenitores por mitad.

3.- Se fija un régimen de visitas a favor del padre, consistente en sábados alter-
nos, desde las 10 horas de la mañana hasta las 20 horas de la tarde, debiendo ser la 
menor recogida y reintegrada en el domicilio materno.

Para el correcto cumplimiento de las antedichas medidas, los progenitores se 
comprometen a comunicar cualquier cambio de domicilio, así como a comunicarse 
entre ellos cualquier incidencia sobre la menor.

En cuanto a las costas, dado el tipo de procedimiento, no se procede a especial 
imposición.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles 
saber que la misma no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación 
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Tarragona, a interponer en el plazo de cinco 
días, a partir de su notificación, ante este mismo Juzgado.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a autos, 
lo pronuncio, mando y firmo.

Tarragona, 14 de enero de 2008

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-204519 (08.018.121)
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JUTJATS MERCANTILS

EDICTE
del Jutjat Mercantil núm. 1 de Lleida, sobre actuacions de procediment ordinari 
(exp. 59/2006).

D/ña. Antoni Casas Capdevila Secretario Judicial del Juzgado Mercantil 1 
Lleida

HAGO SABER:

Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 59/2006 actuaciones de Procedimiento 
ordinario a instancia de Juan José Carrasquet Val representado por el Procurador/a 
Sr/a. ROSA SIMO ARBOS contra Juan Diego Ortin Lacort sobre en los que en 
resolución dictada el dia de la fecha se ha acordado notificar por edictos a al de-
mandado por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es 
del tenor literal siguiente:

“SENTÈNCIA Nº 59

Lleida, a vint de novembre de 2007.
La Sra. Núria Armengol Gallemí, Magistrada Jutgessa en substitució del Jutjat de 

Primera Instància nº 6 de Lleida, ha vist i examinat les actuacions de Judici Ordinari, 
registrades amb el nº 59/06, instades per Juan José Carrasquet Val, representat per 
la procuradora Sra. Simó Arbós i assistit del lletrat Sr. Vialrrubí Llorens, contra 
Juan Diego Ortin Lacort, declarat en rebel·lia atesa la seva incompareixença a les 
actuacions.

(-/-)

DECIDEIXO: Estimar la demanda formulada per la procuradora Sra. Simó Ar-
bós, en nom i representació de Juan José Carrasquet Val, contra Juan Diego Ortin 
Lacort, i en conseqüència condemno el demandat al pagament a favor de l’actor 
de la quantitat de 7.558,73 euros, més els interessos meritats del capital del deute, 
de 6.010,12, és a dir els interessos legals incrementats en dos punts des del dia 3 
de març de 2006 fins a la completa satisfacció del principal del deute, així com al 
pagament de les costes causades. “

Notifiqueu aquesta sentència a les parts interessades.

Contra aquesta sentència es pot interposar recurs d’apel·lació en el termini de cinc 
dies comptadors des de l’endemà de la seva notificació, que resoldrà l’Audiència 
Provincial de Lleida.

Així per aquesta sentència, de la qual s’expedirà testimoni per a la seva unió a 
les actuacions, ho pronuncio, mano i signo.

Y para que sirva de notificación al demandado D. JUAN DIEGO ORTIN LA-
CORT en ignorado paradero libro el presente.

Lleida, 3 de diciembre de 2007

El secretario judicial, firma ilegible

PG-203174 (08.018.146)
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JUTJATS MERCANTILS

EDICTE
del Jutjat Mercantil núm. 2 de Barcelona, sobre procediment ordinari (exp. 
1/2007).

JUZGADO MERCANTIL 2 BARCELONA

JUICIO 1/2007PROCEDIMIENTO ORDINARIO

PARTE DEMANDANTE TELEFONICA DE ESPAÑA SA UNIPERSONAL

PARTE DEMANDADA IDEA SERVCE S.L Y Mª TERESA CARDIEL LAVI-
LLA

SOBRE DEMANDAS DE RESPONSAB. CONTRA ADMINISTRADORES

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte 
demandada, por providencia de fecha 12 de diciembre de 2007 ,el señor Juez, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciami-
ento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto para llevar a efecto la 
diligencia de notificación de la Sentencia dictada en las presentes actuaciones y 
cuyo encabezamiento y fallo, es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Barcelona a diez de julio de dos mil siete.

Vistos por DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO, Magistrado del 
Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio or-
dinario registrados con el nº 1/2.007, seguidos a instancia de DON FRANCISCO 
LUCAS RUBIO ORTEGA, Procurador de los Tribunales y de TELEFONICA 
ESPAÑA S.A., UNIPERSONAL, contra IDEA SERVICE S.L., declarada en rebel 
día, y contra DOÑA MARIA TERESA CARDIEL LAVILA , representada por el 
Procurador de los Tribunales DON ALFREDO MARTINEZ SAMCHEZ, sobre 
reclamación de cantidad.

fALLO

Que ESTIMANDO PARCIALMENTE DON FRANCISCO LUCAS RUBIO 
ORTEGA, Procurador de los Tribunales y de TELEFONICA ESPAÑA S.A., UNI-
PERSONAL, contra IDEA SERVICE S.L., declarada en rebeldía, y contra DOÑA 
MARIA TERESA CARDIEL LAVILA , representada por el Procurador de los 
Tribunales DON ALFREDO MARTINEZ SAMCHEZ, debo acordar y acuerdo;

1º) Condenar a IDEA SERVICE S.L. al pago de 10.247,52 euros, más los intereses 
de dicha cantidad al tipo y con las condiciones pactadas por las partes

2º) Absolver libremente a DOÑA MARIA TERESA CARDIEL LAVILA.
3º) Condenar a IDEA SERVICE S.L. al pago de las costas causadas a la parte actora 

y no hacer especial pronunciamiento en cuanto al resto de las costas procesales.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco 
días ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- La sentencia que antecede ha sido firmada y publicada por el 
Magistrado-Juez que la suscribe, de lo que doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a la parte demanda IDEA SERVCE 
S.L en paradero desconocido y declarada en situación procesal de rebeldía, expido 
el presente.
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Administració de justícia

Barcelona, 14 de diciembre de 2007

El secretario, firma ilegible

PG-202948 (08.018.145)
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JUTJATS MERCANTILS

EDICTE
del Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordi-
nari (exp. 106/2006).

D. Joaquin Marco Pueyo, Secretario Judicial del Juzgado Mercantil 1 Bar-
celona

HAGO SABER:

Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 106/2006-D actuaciones de Procedi-
miento ordinario a instancia de PERE GARCIA GRIJOTA, ALBERTO FALCO 
FERNANDEZ y MANUEL JORGE GALAN LOSADA representados por el 
Procurador/a Sr/a. Mª CARMEN FUENTES MILLAN contra TECHNORADIO 
DIGITAL SL y ANTONIO ARGELICH BERENGUER sobre reclamación de can-
tidad y en ejercicio de la acción de responsabilidad civil de los administradores en 
los que en resolución dictada el dia de la fecha se ha acordado notificar por edictos 
a TECHNORADIO DIGITAL S.L. por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo 
encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

“SENTENCIA

En Barcelona a 20 de julio de 2007

Enrique Grande Bustos, Juez del juzgado Mercantil número uno de esta localidad, 
ha visto los presentes autos de Juicio ordinario en reclamación de cantidad, promo-
vido por D. PERE GARCÍA GRIJOTA, D. ALBERTO FALCÓ FERNÁNDEZ Y 
D. MANUEL JORGE GALÁN LOSADA, representado por el Procurador Dña. 
Carmen Fuentes Millán contra TECHNORADIO DIGITAL,S.L Y D. ANTONIO 
ARGELICH BERENGUER. (...)

fALLO

1.-Desestimar la demanda interpuesta por D. PERE GARCÍA GRIJOTA, D. ALBER-
TO FALCÓ FERNÁNDEZ Y D. MANUEL JORGE GALÁN LOSADA, contra D. 
Antonio Argelich Berenguer, con expresa condena a los actores al pago de las costas.

2.- Desestimar la demanda interpuesta por D. ALBERTO FALCÓ FERNÁNDEZ 
Y D. MANUEL JORGE GALÁN LOSADA, contra TECHNORADIO DIGITAL,S.
L, con expresa condena a los actores al pago de las costas.

3.- Estimar parcialmente la demanda interpuesta por D. Pere García Grijota contra 
TECHNORADIO DIGITAL,S.L, condenándole a pagar al primero la cantidad de 
14975’01 euros, intereses legales de la referida cantidad desde el 31 de diciembre 
de 2004, sin expresa condena al pago de las costas del proceso

4.-Contra esta Sentencia cabe recurso de apelación en ambos efectos en el término 
de cinco días a partir de su notificación.

5.-Llevar el original de esta resolución al Libro de Sentencias, dejando testimonio 
en el expediente.

Así lo acuerda y firma Enrique Grande Bustos, Juez del Juzgado Mercantil 
número uno de Barcelona.”

Y para que sirva de notificación al demandado TECHNORADIO DIGITAL S.L. 
en ignorado paradero libro el presente.

Barcelona, 8 de enero de 2008

El secretario judicial, firma ilegible

PG-204314 (08.018.150)
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EDICTE
del Jutjat Mercantil núm. 2 de Barcelona, sobre procediment ordinari (exp. 
117/2007).

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte 
demandada, por providencia de fecha ,el señor Juez, de conformidad con lo dispu-
esto 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 y cuyo encabezamiento y fallo, 
es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Barcelona a trece de diciembre de dos mil siete.

Vistos por DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO, Magistrado del Juzga-
do de lo Mercantil núm. 2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio ordinario 
registrados con el nº 117/2.007, seguidos a instancia de DON ANTONIO MARIA 
DE ANZIZU FUREST, Procurador de los Tribunales y de REEBOK INTERNA-
CIONAL LIMITED, contra DF TEXTIL IMPORT, EXPORT S.L., declarada en 
rebeldía, sobre infracción de derecho de marca.

fALLO

Que ESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por DON 
ANTONIO MARIA DE ANZIZU FUREST, Procurador de los Tribunales y de 
REEBOK INTERNACIONAL LIMITED, contra DF TEXTIL IMPORT, EXPORT 
S.L., debo acordar y acuerdo;

1º) Declarar que la demandada ha infringido los derechos de propiedad industrial 
de la entidad demandante.

2º) Condenar a la demandada a que cese de forma inmediata en la actividad 
infractora y, en concreto, en la importación de toallas distinguidas con la marca 
REEBOK y su logotipo característico.

3º) Ordenar la destrucción, a costa de la parte demandada, de los productos 
ilícitamente marcados.

4º) Condenar a la demandada al pago de 120.147,47 euros en concepto de daños 
y perjuicios.

5º) Condenar a la demandada 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 demanda DF TEXTIL IM-
PORT EXPORT, S.L. en paradero desconocido y declarada en situación procesal 
de rebeldía, expido el presente.

Barcelona, 9 de enero de 2008

El secretario, firma ilegible

PG-204392 (08.018.062)
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