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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES

DISPOSICIONS

DECRET
178/2009, de 17 de novembre, d’organització i funcionament de l’Institut d’Esta
dística de Catalunya.

La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, defineix el Sistema 
estadístic de Catalunya com el conjunt ordenat de les institucions i els òrgans que 
fan activitats estadístiques i dels processos de relació entre si que conjuntament 
produeixen com a resultat les estadístiques d’interès de la Generalitat i atorga a 
l’Idescat la gestió i coordinació del Sistema esmentat, així com l’execució de les 
activitats i actuacions estadístiques que li siguin assignades pel Pla estadístic de 
Catalunya i els programes anuals que el despleguen.

La Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009, continua 
el procés de consolidació i enfortiment del Sistema estadístic de Catalunya i estableix 
els objectius generals i específics que s’han de desenvolupar en el seu període de 
vigència, i les activitats estadístiques per assolir-los. A la vegada planteja nous reptes 
tant en els àmbits de la producció estadística en diversificar el conjunt d’estadísti-
ques disponibles sobre Catalunya, prioritzant les que estudiïn realitats canviants i 
fenòmens emergents en la realitat econòmica, demogràfica i social de Catalunya, 
com en la difusió estadística, en establir l’obligatorietat de fer públics els resultats 
estadístics sintètics i bàsics a través de la xarxa Internet, i també en l’estadística 
instrumental, fent explícites les innovacions metodològiques per a l’obtenció de 
resultats estadístics de qualitat amb la màxima desagregació territorial i la mínima 
càrrega per a les unitats informants, posant un èmfasi especial en els criteris de 
correcció tècnica com a element essencial de l’estadística oficial catalana.

Paral·lelament atorga una nova competència per tal com crea i adscriu a l’Idescat 
el Registre de fitxers estadístics, referit tant a persones físiques com jurídiques, que 
les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya formen exclusivament 
per elaborar estadístiques d’interès de la Generalitat. Així mateix, les competències 
de l’Idescat es veuen incrementades també per la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de 
la iniciativa legislativa popular, atès que li atorga la responsabilitat d’acreditar que 
les persones signants estan inscrites en el padró municipal d’habitants o en el cens 
electoral.

Els nous reptes esmentats en l’àmbit de l’estadística oficial catalana, així com també 
la necessitat d’adaptació als nous reptes que suposa el Codi de bones pràctiques de 
les estadístiques europees, adoptat pel Comitè del programa estadístic comunitari 
el 24 de febrer del 2005, el qual suposa un referent en l’estadística europea, fan ne-
cessària una reestructuració i actualització de l’organització de l’Idescat, així com la 
necessitat de dotar-lo de nous mecanismes de gestió i coordinació. En aquest sentit, 
pel que fa al marc institucional de l’estadística oficial catalana, es crea un nou òrgan 
com és el Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya, que ha de ser l’òrgan 
de representació i participació dels organismes i institucions que integren el Sistema 
estadístic de Catalunya. Com a conseqüència de la creació d’aquest nou òrgan, es 
redefineixen les competències de la Junta de Govern de l’Idescat i se’n simplifica 
l’estructura i la composició per tal d’ajustar-la millor a la naturalesa jurídica de 
l’Idescat, definit com a organisme autònom adscrit al Departament d’Economia i 
Finances, així com també la composició del Consell Català d’Estadística.

Pal que fa a l’organització interna de l’Idescat, s’unifiquen en la Subdirecció General 
de Producció i Coordinació Estadística la funció de producció de les estadístiques 
econòmiques, demogràfiques i socials que pertoca fer a l’Idescat i la corresponent 
a la coordinació tècnica de les institucions integrades en el Sistema estadístic de 
Catalunya. D’aquesta manera es reforcen i se simplifiquen els mecanismes de co-
ordinació metodològica tant dins del mateix Idescat com entre els organismes que 
duen a terme estadístiques d’interès de la Generalitat de Catalunya. Paral·lelament, 
s’unifiquen en la Subdirecció General d’Informació i Difusió Estadística les funcions 
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de promoure i garantir la difusió dels resultats estadístics i la seva accessibilitat 
amb la de gestionar els sistemes d’informació necessaris per tal de poder fer-ne una 
difusió més efectiva i eficient.

Finalment, les modificacions organitzatives proposades suposen una simplificació 
de l’estructura directiva de l’Idescat, la qual passa de quatre a tres subdireccions 
generals. Això ha comportat una millor definició de les funcions encomanades a 
les diferents subdireccions generals, així com també una redistribució de les àrees 
funcionals en què s’organitzen. Així mateix, s’han delimitat amb més precisió les 
funcions pròpies de les subdireccions generals i las de les àrees funcionals.

Per això, i en ús de les facultats que tinc conferides, a proposta del conseller 
d’Economia i Finances, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, 
i prèvia deliberació del Govern,

DECRETO:

CApíTOL 1
Naturalesa i funcions

Article 1
Naturalesa

1.1 L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) és l’òrgan estadístic de la 
Generalitat de Catalunya i es responsabilitza de les funcions de planificació, nor-
malització, coordinació i gestió del Sistema estadístic de Catalunya.

1.2 L’Idescat és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al 
Departament d’Economia i Finances, amb personalitat jurídica pròpia, amb auto-
nomia administrativa i financera, i amb plena capacitat d’actuar per al compliment 
de les seves finalitats, d’acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística 
de Catalunya, i amb la resta de disposicions que li són aplicables.

1.3 L’adscripció de l’Idescat al Departament d’Economia i Finances es fa a 
través de la Secretaria d’Economia o de l’òrgan que es determini en els respectius 
decrets de reestructuració del Departament d’Economia i Finances.

Article 2
Funcions

Les funcions de l’Idescat d’acord amb la normativa en matèria d’estadística de 
Catalunya així com la relativa a la iniciativa legislativa popular, són les següents:

a) Coordinar i gestionar el Sistema estadístic de Catalunya.
b) Elaborar estadístiques d’interès de la Generalitat.
c) Promoure la unificació dels requisits tècnics de les estadístiques per homo-

logar l’estadística referent a Catalunya dins el context tècnic de les estadístiques 
estatals i internacionals.

d) Vetllar pel compliment de les normes tècniques aprovades i de les vigents 
dins l’àmbit estatal.

e) Vetllar per l’aplicació i la vigilància del compliment de les normes del secret 
estadístic en l’activitat estadística, en els termes que estableix la Llei 23/1998, de 
30 de desembre, d’estadística de Catalunya.

f) Prestar serveis de recopilació, conservació, emmagatzematge i difusió de la 
documentació estadística disponible.

g) Assegurar la difusió adequada de les estadístiques de Catalunya pels mit-
jans més pertinents, en un temps raonable, i estendre certificacions dels resultats 
estadístics.

h) Elaborar els directoris d’unitats estadístiques i fer les operacions censals 
necessàries per crear i mantenir actualitzats els marcs i els paràmetres bàsics d’in-
formació sobre el territori, la població, els habitatges i les activitats econòmiques i 
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socials dins un sistema integrat d’informació estadística en coordinació amb altres 
administracions.

i) Fer, promoure i divulgar la recerca en l’àmbit de l’activitat estadística, dedicar 
recursos per acomplir aquesta tasca i atorgar ajuts a altres persones i institucions, 
amb aquesta finalitat, dins el marc de coordinació de la recerca a Catalunya.

j) Promoure la formació i el perfeccionament professional del personal esta-
dístic.

k) Encarregar-se de les relacions de l’Administració de la Generalitat amb els ens 
locals i altres administracions públiques, i també amb els organismes autònoms, les 
entitats públiques i les empreses que en depenen, i els organismes internacionals 
especialitzats en matèria d’estadística, i promoure la coordinació i la col·laboració 
amb ells en l’activitat estadística.

l) Gestionar el Registre de població de Catalunya, fer-ne l’explotació i emetre 
les certificacions corresponents.

ll) Gestionar el Registre de fitxers estadístics i emetre les certificacions corres-
ponents.

m) Desenvolupar bases de dades sobre la informació estadística d’interès públic 
a Catalunya.

n) Analitzar les necessitats i l’evolució de la demanda d’estadístiques a Catalunya.
o) Preparar i elaborar cada any el projecte de Programa anual d’actuació estadística 

i elevar-lo al conseller o la consellera d’Economia i Finances perquè el sotmeti a 
l’aprovació del Govern, i fer les activitats prèvies i preparatòries que són necessàries 
en compliment dels preceptes de la Llei del Pla estadístic vigent.

p) Prestar els serveis d’assistència tècnica que requereixen les diferents entitats 
a les quals el Pla estadístic i els programes anuals d’actuació estadística que el 
despleguen encomanen l’elaboració d’estadístiques.

q) Dur a terme les activitats estadístiques que li encomanen el Pla estadístic i 
els programes anuals d’actuació estadística que el despleguen.

r) Adaptar, normalitzar, revisar o establir les classificacions estadístiques, les 
definicions i els codis, les referències territorials i els trams de desagregació estan-
darditzats, i elaborar les propostes de normatives pertinents, salvant la compatibilitat 
i la correspondència amb els homòlegs d’ús obligatori en els àmbits estatal, europeu 
i internacional amb la consulta prèvia amb els departaments de la Generalitat i a la 
resta d’institucions i òrgans que integren el sistema estadístic català.

s) Fer complir a les administracions públiques catalanes la legislació sobre 
estadística, i vetllar perquè es compleixi, en el cas que el Pla estadístic i els progra-
mes anuals d’actuació estadística que els despleguen els encomanin l’elaboració 
d’estadístiques.

t) Fer el seguiment, supervisar i homologar l’execució de les estadístiques incloses 
en el Pla estadístic.

u) Inspeccionar, si s’escau, les activitats estadístiques sotmeses al Pla estadístic 
per assegurar el compliment de les normes estadístiques vigents.

v) Exercir qualsevol altra funció que en matèria estadística li assigni el Govern 
de la Generalitat o el conseller o consellera d’Economia i Finances, i també la resta 
que li atribueixin la Llei 23/1998, d’estadística, les lleis del Pla estadístic o la resta 
de la normativa vigent que afecti l’Idescat.

CApíTOL 2
Òrgans de govern i administració. Atribucions

Article 3
Òrgans

Els òrgans de govern i administració de l’Idescat són els següents:
a) La Junta de Govern.
b) El director o directora.
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Article 4
Naturalesa i composició de la Junta de Govern

La Junta de Govern és l’òrgan de govern de l’Idescat i està integrada pels mem-
bres següents:

4.1 El president o presidenta de l’Idescat, que és el conseller o consellera del 
Departament d’Economia i Finances.

4.2 Els vocals següents:
El secretari o la secretària general del Departament d’Economia i Finances.
El secretari o la secretària sectorial d’Economia corresponent del Departament 

d’Economia i Finances.
El director o directora de l’Idescat.
Dos representants del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya nome-

nats pel seu president o presidenta.
4.3 El secretari o secretària, que serà un subdirector o subdirectora general de 

l’Idescat a proposta del seu director o directora.

Article 5
Funcions de la Junta de Govern

5.1 Corresponen a la Junta de Govern les funcions següents:
a) Aprovar la proposta d’avantprojecte de pressupost de l’Idescat, d’acord amb 

les instruccions del president o la presidenta de l’Idescat.
b) Aprovar la memòria anual de l’Idescat.
c) Aprovar el pla anual d’activitats de l’Idescat.
d) Ser informat sobre els convenis de col·laboració subscrits pel director o di-

rectora de l’Idescat.
e) En general, les que li sotmeti el president o la presidenta de l’Idescat.
5.2 Corresponen al president o la presidenta de l’Idescat les funcions se-

güents:
a) La representació institucional de l’Idescat, la qual podrà delegar en el director 

o directora de l’Idescat.
b) Convocar i dirigir les sessions de la Junta de Govern i presidir-les amb vot 

de qualitat
c) Convocar i dirigir les sessions del Consell Rector del Sistema estadístic de 

Catalunya i presidir-les amb vot de qualitat.
5.3 El president o la presidenta de l’Idescat podrà ser substituït en cas d’ab-

sència o malaltia pel secretari o secretària general del Departament d’Economia i 
Finances, el qual exercirà les funcions que expressament li delegui el president o 
la presidenta

5.4 El secretari o la secretària de la Junta de Govern assisteix a les reunions 
amb veu i sense vot, aixeca acta de les sessions i estén les certificacions dels acords 
adoptats.

Article 6
El director o directora

El director o la directora de l’Idescat, amb categoria de director o directora gene-
ral, el nomena el Govern de la Generalitat a proposta del conseller o la consellera 
d’Economia i Finances.

Article 7
Funcions del director o directora

Corresponen al director o la directora de l’Idescat les funcions següents:
a) La representació ordinària de l’Idescat.
b) Exercir la direcció de l’Idescat i la coordinació de les seves activitats.
c) L’autorització de les despeses i els pagaments de l’Idescat.
d) Dirigir els serveis i el personal de l’Idescat, i també la contractació adminis-

trativa d’obres, béns i serveis.
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e) Negociar, concloure i aprovar amb altres organismes estadístics i persones 
públiques o privades els acords, convenis o altres formes de col·laboració per a la 
realització d’actuacions conjuntes, conforme als objectius de la Llei d’estadística 
de Catalunya vigent i la Llei del Pla estadístic vigent.

f) Emetre les certificacions oficials pertinents respecte de les estadístiques 
elaborades per les institucions i òrgans que integren el Sistema estadístic de 
Catalunya, així com també les certificacions derivades de les competències 
pròpies de l’Idescat.

g) Coordinar les actuacions de l’Idescat amb les de les institucions i entitats 
integrants del Sistema estadístic de Catalunya en matèria estadística.

h) Elaborar el projecte de Pla estadístic, així com dels programes anuals d’actuació 
estadística que el desenvolupen i el seu seguiment.

i) Preparar i proposar les normes que han de regir i les característiques tècniques 
que han de tenir les estadístiques declarades d’interès de la Generalitat i, si escau, 
l’homologació dels seus projectes tècnics preceptius.

j) Assignar a les diferents subdireccions generals les activitats establertes en el 
Pla anual d’activitats de l’Idescat i en el Programa anual d’actuació estadística, i 
l’adscripció de l’Idescat a aquestes.

k) Qualsevol altra que li atribueixi aquest Decret o la resta de la normativa 
vigent.

CApíTOL 3
El Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya

Article 8
Naturalesa i composició del Consell Rector

8.1 El Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya és l’òrgan de represen-
tació i participació dels organismes i institucions que integren el Sistema estadístic de 
Catalunya establerts a l’article 7 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística 
de Catalunya, en desplegament de l’apartat 1 de l’article 11 de l’esmentada Llei.

8.2 El Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya l’integren els mem-
bres següents:

a) El president o la presidenta, que és el conseller o la consellera del Departament 
d’Economia i Finances.

b) Dos vicepresidents, que seran el secretari o la secretària general i el secretari 
o la secretària sectorial d’economia corresponents del Departament d’Economia 
i Finances.

c) Els vocals següents:
El director o la directora de l’Idescat.
Un representant de cadascun dels departaments de la Generalitat, nomenats pel 

respectiu conseller o consellera, que coincidirà amb l’alt càrrec sobre el qual recaigui 
la competència estadística del Departament.

Dos representants dels consells comarcals, designats pels respectius plens, a raó 
d’un representant per a les comarques de 75.000 habitants o més i un per a la resta 
de comarques. La determinació concreta dels consells comarcals es farà a proposta 
del Govern, una vegada consultades les entitats associatives dels ens locals més 
representatives de Catalunya. Els representants es renovaran d’acord amb aquests 
criteris amb caràcter biennal.

Un representant de cadascuna de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida 
i Tarragona.

Un representant de l’Ajuntament de Barcelona.
Un representant dels ajuntaments catalans de més de 50.000 habitants. La de-

terminació concreta del representant es farà a proposta del Govern, una vegada 
consultades les organitzacions municipals més representatives de Catalunya. El 
representant es renovarà d’acord amb aquest criteri amb caràcter biennal.
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Un representant dels ajuntaments catalans de menys de 50.000 habitants. La 
determinació concreta del representant es farà a proposta del Govern, una vegada 
consultades les organitzacions municipals més representatives de Catalunya. El 
representant es renovarà d’acord amb aquest criteri amb caràcter biennal.

Un representant de les cambres oficials de comerç, designat pel Consell de 
Cambres de Catalunya.

Un representant de les entitats de dret públic que participen en el Sistema estadístic 
de Catalunya. La determinació concreta del representant es farà per torn rotatori i 
voluntari amb l’ordre alfabètic. Els representants es renovaran d’acord amb aquests 
criteris amb caràcter biennal.

d) El secretari o la secretària, que ha de ser un funcionari o funcionària, designat 
pel director o directora de l’Idescat.

Article 9
Funcions del Consell Rector

Corresponen al Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya les funcions 
següents:

a) Aprovar les propostes pertinents d’activitats estadístiques amb vista a l’ela-
boració del projecte de Pla estadístic de Catalunya.

b) Aprovar la proposta de Programa anual d’actuació estadística que el conseller 
o la consellera del Departament d’Economia i Finances ha d’elevar al Govern per 
a la seva aprovació.

c) Ser informat de les normes que han de regir i les característiques tècniques 
que han de tenir les estadístiques declarades d’interès de la Generalitat.

d) Fer propostes en relació amb les actuacions estadístiques que afectin l’àmbit 
territorial de Catalunya.

e) Ser informat del pressupost de l’Idescat.
f) En general, les que li sotmeti el president o la presidenta.

CApíTOL 4
Consell Català d’Estadística

Article 10
Naturalesa i composició del Consell Català d’Estadística

10.1 El Consell Català d’Estadística és un òrgan de caràcter consultiu i d’as-
sessorament de l’Idescat.

10.2 El Consell Català d’Estadística el formen:
a) El president o la presidenta del Consell, que nomena el Govern de la Genera-

litat, a proposta del conseller o la consellera d’Economia i Finances.
b) Els membres següents:
Els vicepresidents o vicepresidentes del Consell Rector del Sistema estadístic 

de Catalunya.
El director o la directora de l’Idescat.
Un representant de cadascuna de les universitats catalanes.
Dos representants de les associacions empresarials més representatives a Cata-

lunya.
Dos representants dels sindicats més representatius a Catalunya.
Dos representants de les associacions municipals més representatives a Cata-

lunya
Un representant de les associacions de consumidors i usuaris més representatives 

a Catalunya.
Un representant de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
Un representant de l’Institut Cartogràfic de Catalunya
c) Actuarà com a secretari o secretària un funcionari o una funcionària, designat 

pel director o la directora de l’Idescat.
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e) Formaran part també del Consell Català d’Estadística, amb veu i sense vot, 
els subdirectors o subdirectores generals de l’Idescat.

Article 11
Funcions del Consell Català d’Estadística

11.1 El Consell Català d’Estadística elabora un dictamen previ no vinculant 
a:

a) El projecte del Pla estadístic de Catalunya, amb anterioritat a la seva elevació 
pel conseller o la consellera d’Economia i Finances al Govern.

b) El projecte de programa anual d’actuació estadística.
11.2 El Consell Català d’Estadística serà consultat i podrà elaborar propostes 

i recomanacions sobre:
a) L’interès públic de les estadístiques elaborades per altres entitats no incloses 

en el Pla estadístic.
b) La situació de l’estadística a Catalunya en relació amb la de la resta de l’Estat 

i amb la de la Unió Europea i l’anàlisi de les seves necessitats.
c) L’evolució i l’aplicació dels programes anuals d’actuació estadística.
d) Les nomenclatures i classificacions estadístiques, les referències territorials, 

els codis i els trams de desagregació estandarditzats emprats en les estadístiques.
e) La resta d’assumptes que li siguin sotmesos pel Govern de la Generalitat.

CApíTOL 5
Règim de funcionament

SECCIÓ 1
De la Junta de Govern

Article 12
Règim de convocatòries

12.1 La Junta de Govern de l’Idescat es reunirà en sessió ordinària almenys dos 
cops l’any i en sessió extraordinària sempre que la convoqui el president o la presi-
denta, per iniciativa pròpia o a petició de la meitat més un dels seus membres.

12.2 La convocatòria, amb expressió de l’ordre del dia, l’ha d’acordar i notificar 
el president o la presidenta amb quaranta-vuit hores almenys d’antelació a la data 
de la celebració de la sessió. Es pot preveure una segona convocatòria, que tindrà 
lloc 30 minuts després de l’hora fixada per a la primera. En casos d’urgència es pot 
convocar la sessió amb una antelació no inferior a 24 hores i no és preceptiva la 
inclusió de l’ordre del dia. La convocatòria també la pot fer el secretari o la secretària 
per ordre del president o presidenta.

Article 13
Quòrum per a la constitució

El quòrum per a la vàlida constitució de la Junta de Govern és el de la majoria 
absoluta dels seus membres, sempre que, entre aquests, hi figuri el president 
o la presidenta o qui el substitueixi, així com el secretari o la secretària. En 
segona convocatòria n’hi ha prou amb la presència de la tercera part dels seus 
membres.

Article 14
Acords

Els acords de la Junta de Govern s’adoptaran per majoria absoluta dels membres 
assistents.
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SECCIÓ 2
Del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya

Article 15
Funcionament

15.1 El Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya es reunirà en sessió 
ordinària almenys un cop l’any i en sessió extraordinària sempre que la convoqui 
el president o la presidenta, per iniciativa pròpia o a petició de la meitat més un 
dels seus membres.

15.2 Són aplicables al Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya les 
regles que sobre convocatòries, quòrums de presència i de decisió preveuen els 
articles 12, 13 i 14 per la Junta de Govern.

Article 16
Comissions de treball

16.1 El Consell Rector pot constituir amb els seus membres comissions de treball 
per conèixer sobre assumptes de la seva competència i emetre’n resolució.

16.2 L’acord del Consell Rector en què es decideixi la constitució d’una comissió 
de treball establirà la seva composició, funcions i, si escau, la seva duració.

SECCIÓ 3
Del Consell Català d’Estadística

Article 17
Funcionament

17.1 El Consell Català d’Estadística es reunirà en sessió ordinària almenys un cop 
l’any i en sessió extraordinària sempre que el convoqui el president o la presidenta, 
per iniciativa pròpia o si ho sol·liciten les dues terceres parts dels seus membres.

17.2 El Consell Català d’Estadística podrà constituir amb els seus membres 
comissions de treball per a l’estudi de matèries específiques.

17.3 L’acord del Consell Català d’Estadística en què es decideixi la constitució 
d’una comissió de treball establirà la seva composició, funcions i, si escau, la seva 
duració.

17.4 Són aplicables al Consell Català d’Estadístic de Catalunya les regles que 
sobre convocatòries, quòrums de presència i de decisió preveuen els articles 12, 13 
i 14 per la Junta de Govern.

SECCIÓ 4
De l’estructura organitzativa de l’Idescat

Article 18
Les subdireccions generals

L’Idescat s’estructura, sota la dependència del director o directora, en les subdi-
reccions generals següents:

a) Subdirecció General de Producció i Coordinació Estadística, la qual s’ocupa 
d’elaborar les estadístiques econòmiques, demogràfiques i socials que pertoquen 
a l’Idescat, així com de la coordinació tècnica de l’activitat estadística de les insti-
tucions integrades en el Sistema estadístic de Catalunya.

b) Subdirecció General d’Informació i Difusió Estadística, la qual s’encarrega 
de promoure i garantir la difusió i accessibilitat als resultats de les activitats esta-
dístiques, d’elaborar els productes de síntesi i de gestionar els sistemes d’informació 
i desenvolupar les bases de dades necessàries.

c) Subdirecció General d’Administració i Serveis Generals, la qual s’ocupa de la 
supervisió i coordinació de la gestió econòmica i pressupostària, de l’administració 
dels recursos humans i materials, així com de la direcció dels serveis del centre de 
processament de dades de l’Idescat.
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Article 19
Funcions de les subdireccions

A les subdireccions generals de l’Idescat li corresponen les funcions generals 
següents:

a) Establir les línies estratègiques i els objectius de la subdirecció, d’acord amb 
les directrius establertes pel director o directora de l’Idescat, i dirigir les actuacions 
necessàries per tal d’assolir-los.

b) Dirigir i coordinar els recursos humans assignats a la subdirecció i vetllar pel 
seu desenvolupament professional, d’acord amb les necessitats de l’Idescat.

c) Proposar i gestionar el pressupost i recursos materials de la subdirecció.
d) Assessorar el director o directora en la presa de decisions.
e) La resta d’assumptes que li siguin sotmesos pel director o directora de l’Ides-

cat.

Article 20
Les àrees funcionals

20.1 Les subdireccions generals de l’Idescat, establertes a l’article 18, s’orga-
nitzen per àrees funcionals.

20.2 La Subdirecció General de Producció i Coordinació Estadística s’organitza 
en les àrees següents:

a) Àrea de Producció d’Estadístiques Econòmiques.
b) Àrea de Producció d’Estadístiques Demogràfiques.
c) Àrea de Producció d’Estadístiques Socials.
d) Àrea d’Assistència Tècnica Estadística.
20.3 La Subdirecció General d’Informació i Difusió Estadística s’organitza 

en les àrees següents:
a) Àrea de Serveis de Difusió Estadística.
b) Àrea de Sistemes d’Informació Estadística.
20.4 La Subdirecció General d’Administració i Serveis Generals s’organitza 

en l’àrea següent:
a) Àrea de Processament de Dades.

Article 21
Funcions generals de les àrees

A les àrees de l’Idescat li corresponen les funcions generals següents:
a) Fer operatius els objectius assignats a l’àrea i establir indicadors de seguiment 

i avaluació, seguint les directrius del subdirector o la subdirectora general.
b) Realitzar la planificació i coordinació operativa de l’activitat de l’àrea i as-

signar els diferents projectes i tasques, seguint les directrius del subdirector o la 
subdirectora general.

c) Gestionar i controlar els recursos econòmics assignats a l’àrea, seguint les 
directrius del subdirector o la subdirectora general.

d) Assessorar tècnicament la subdirecció i la direcció sobre aspectes de la seva 
competència.

e) La resta d’assumptes que li siguin sotmesos pel subdirector o subdirectora 
general.

Article 22
Funcions específiques de les àrees

22.1 A l’Àrea de Producció d’Estadístiques Econòmiques li corresponen les 
funcions específiques següents:

a) Elaborar les estadístiques econòmiques que pertoca fer a l’Idescat en aplicació 
de la legislació vigent.

b) Elaborar els directoris d’unitats estadístiques i de les operacions censals 
necessàries per crear i mantenir els instruments d’informació sobre activitats 
econòmiques.
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22.2 A l’Àrea de Producció d’Estadístiques Demogràfiques li corresponen les 
funcions específiques següents:

a) Elaborar les estadístiques demogràfiques que pertoca fer a l’Idescat en apli-
cació de la legislació vigent.

b) Elaborar directoris d’unitats estadístiques i les operacions censals necessàries 
per crear i mantenir els instruments d’informació sobre el territori, la població i 
els habitatges.

c) Gestionar i custodiar el Registre de població de Catalunya.
22.3 A l’Àrea de Producció d’Estadístiques Socials li corresponen les funcions 

específiques següents:
a) Elaborar les estadístiques socials que pertoca fer a l’Idescat en aplicació de 

la legislació vigent.
b) Elaborar els directoris d’unitats estadístiques i de les operacions censals 

necessàries per crear i mantenir els instruments d’informació sobre les activitats 
socials.

22.4 A l’Àrea d’Assistència Tècnica Estadística li corresponen les funcions 
específiques següents:

a) Prestar assistència tècnica estadística a les institucions i entitats integrades 
en el Sistema estadístic de Catalunya.

b) Coordinar i homologar tècnicament la producció estadística de les institucions 
i entitats integrades en el Sistema estadístic de Catalunya.

c) Inspeccionar les activitats estadístiques subjectes al Pla estadístic per asse-
gurar el compliment de les normes estadístiques vigents, especialment pel que fa 
a la preservació del secret estadístic.

d) Promocionar programes de recerca i elaborar i executar programes de per-
feccionament professional del personal estadístic i de formació d’usuaris de l’es-
tadística.

e) Gestionar i custodiar el Registre de fitxers estadístics.
22.5 A l’Àrea de Serveis de Difusió Estadística li corresponen les funcions 

específiques següents:
a) Elaborar les estadístiques de síntesi que pertoca fer a l’Idescat en aplicació 

de la legislació vigent.
b) Executar el Pla de comunicació i edicions de l’Idescat.
c) Gestionar els serveis de biblioteca i l’atenció als usuaris d’estadístiques.
d) Gestionar el web de l’Idescat com a mitjà de comunicació i difusió.
22.6 A l’Àrea de Sistemes d’Informació Estadística li corresponen les funcions 

específiques següents:
a) Gestionar els sistemes d’informació aplicats a la producció i a la difusió de 

resultats estadístics.
b) Desenvolupar els sistemes d’informació associats a les estadístiques que 

pertoca fer a l’Idescat en aplicació de la legislació vigent.
c) Elaborar i executar programes de formació en estadística computacional i en 

informàtica.
22.7 A l’Àrea de Processament de Dades li corresponen les funcions especí-

fiques següents:
a) Garantir el correcte funcionament de l’equipament informàtic, de les co-

municacions, de les xarxes informàtiques i del sistema d’emmagatzematge de la 
informació.

b) Donar suport tècnic i assessorament als usuaris finals de l’Idescat i personal 
informàtic en sistemes, comunicacions, xarxes i microinformàtica.

c) Elaborar i controlar l’aplicació de les mesures de seguretat física i lògica de 
la informació emmagatzemada a disposició de l’Idescat.

d) Coordinar i controlar tècnicament l’adaptació d’aplicacions, la gestió del 
programari de base i les consultes d’usuaris.
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CApíTOL 6
Règim econòmic i pressupostari

Article 23
Recursos econòmics

Els recursos econòmics de l’Idescat són constituïts per:
a) Les assignacions de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els seus pres-

supostos.
b) Les assignacions procedents dels pressupostos d’altres entitats públiques.
c) Les aportacions d’altres organismes, persones i entitats públiques o priva-

des.
d) El rendiment de les publicacions, estudis i activitats en general realitzades 

per l’Idescat.
e) Els productes i rendiments del seu patrimoni.
f) Les compensacions acordades per la realització d’activitats estadístiques en 

col·laboració amb altres institucions, persones o entitats en general.
g) Qualsevol altra assignació o ingrés autoritzat per la legislació vigent.

Article 24
Pressupost

La gestió econòmica de l’Idescat estarà sotmesa al règim de pressupost anual, 
i l’estructura d’aquest s’haurà d’adequar a la normativa establerta per al cas en els 
pressupostos generals de la Generalitat de Catalunya.

Article 25
Gestió pressupostària

L’execució, el control i la liquidació del pressupost de l’Idescat es regirà per les 
disposicions legals aplicables als organismes autònoms de caràcter administratiu 
de la Generalitat de Catalunya.

CApíTOL 7
Contractació administrativa i personal

Article 26
Règim de contractació

26.1 La contractació de l’Idescat es regeix per la normativa vigent en matèria 
de contractes del sector públic.

26.2 L’òrgan de contractació de l’Idescat és el director o la directora d’acord 
amb les competències que li són donades per l’article 7 d’aquest Decret.

Article 27
Personal

El personal al servei de l’Idescat es regeix per les normes administratives o 
laborals que els siguin aplicables, segons les lleis.

CApíTOL 8
Règim de recursos

Article 28
Règim jurídic dels actes

Contra els actes administratius dels òrgans de l’Idescat són procedents els recursos 
previstos per la legislació sobre procediment administratiu aplicable a Catalunya.
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DISpOSICIONS TRANSITòRIES

Primera
Personal afectat

Els/les funcionaris/àries i altre personal que resulti afectat per les modificacions 
orgàniques d’aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions 
amb càrrec als crèdits als quals s’estaven imputant, fins que s’adoptin les disposicions 
de desplegament, es procedeixi a les corresponents adaptacions pressupostàries i 
es proveeixin reglamentàriament els llocs de treball.

Segona
Continuïtat en les funcions

L’estructura orgànica que preveu aquest Decret serà efectiva en la data d’apro-
vació de la corresponent modificació de la relació de llocs de treball, que com a 
màxim s’haurà de produir en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
publicació d’aquest Decret.

Les persones titulars dels llocs dependents de les unitats afectades per l’estructura 
regulada en aquest Decret seguiran exercint les seves funcions respectives fins que 
no es proveeixin els nous llocs de treball.

DISpOSICIÓ DEROgATòRIA

Es deroga el Decret 34/2003, de 21 de gener, d’organització i funcionament de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya.

DISpOSICIÓ fINAL úNICA

Desplegament normatiu
Es faculta el conseller o la consellera d’Economia i Finances per dictar les normes 

pertinents per al desplegament, l’aplicació i l’execució d’aquest Decret en tots aquells 
aspectes de la seva competència, en concret els relatius al règim interior del Consell 
Rector del Sistema estadístic de Catalunya i de la Junta de Govern de l’Idescat.

Barcelona, 17 de novembre de 2009

JOSé MONTILLA I AgUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI CASTELLS

Conseller d’Economia i Finances

(09.313.107)

*
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE
de 13 d’octubre de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Lleida referents al municipi de Torres de Segre.

El 9 de juliol, l’Ajuntament de Torres de Segre va presentar al registre del Servei 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, el certificat de l’acord de verificació del Text 
refós adoptat pel Ple de 20.6.2008, i el document tècnic degudament diligenciat; 
per tant, és procedent publicar l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Lleida de 9 de juliol de 2009.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en les sessions de 10 de setembre 
de 2008 i de 9 de juliol de 2009, va adoptar, els acords següents:

Exp.: 2008 / 030536 / L
Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal número 3 en l’àmbit dels 
PAU 6 i PAU 13, al terme municipal de Torres de Segre

Acord del 9 de juliol de 2009

—1 Donar conformitat al Text refós de la modificació del Pla d’ordenació urba-
nística municipal número 3 en l’àmbit dels PAU 6 i PAU 13, promoguda i tramesa 
per l’ Ajuntament de Torres de Segre, en compliment de l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida de data 10 de setembre de 2008.

—2 Supeditar la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i la consegüent executivitat, a la presentació per part de l’Ajuntament 
del certificat de l’acord de verificació del Text refós adoptat pel Ple de 20.6.2008, i 
el document tècnic aprovat com a Text refós pel Ple de l’Ajuntament d’aquesta data 
correctament diligenciat.

—3 Facultar a la secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
a què, un cop presentada per part de l’Ajuntament, la documentació esmentada a 
l’apartat anterior, disposi la publicació d’aquest acord i, si escau, de les normes ur-
banístiques corresponents, 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.

—4 Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promotor i, si escau, als propietaris afec-
tats.

Acord del 10 de setembre de 2008

—1 Aprovar definitivament la Modificació del Pla d’ordenació urbanística 
municipal número 3 en l’àmbit dels PAU 6 i PAU 13, promoguda i tramesa per 
l’Ajuntament de Torres de Segre, i supeditar-ne la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, 
per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient 
i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

Respecte a la modificació 1:
1. Cal corregir en l’article 112 proposat la superfície de l’àmbit del PAU 13 que 

és de 5.514 m².
2. Cal suprimir, en coherència amb la modificació núm. 2, l’índex d’edificabilitat 

net dels articles 105 i 112.
Respecte a la modificació 2:
3. Cal que en els articles 86.2 i 87.2 que es modifiquen es determini que l’índex 

d’edificabilitat net serà el resultant d’aplicar els paràmetres de volum determinats 
per les normes.

Cal que la proposta estigui signada pel professional que redacta la proposta.
Cal aportar plànols diligenciats de la modificació.
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—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 de l’article 18 del Decret, 305/2006, de 18 de juliol pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, 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 urba-
nístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació 
definitiva.

—3 Recordar a l’Ajuntament que continua mancant:
La certificació sobre el contingut i autenticitat del suport informàtic digital en 

un document separat del suport informàtic digital, als efectes que consti com un 
document més de l’expedient administratiu. En el suport informàtic digital és sufi-
cient que hi consti una etiqueta amb el contingut que estableix l’article 3 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.

Que en el certificat de l’acord de verificació del Text refós hi consti el règim de 
majoria en base al qual es va adoptar, respecte el nombre legal de membres de la 
corporació.

Corregir la diligència del document tècnic en format paper i també la diligència 
que figura en l’etiqueta del suport informàtic digital, doncs no és coherent que la 
diligència del Text refós verificat també inclogui la data de l’aprovació inicial -en 
el document tècnic en paper- (28 de desembre de 2007) d’un document tècnic que 
òbviament, al ser un Text refós és diferent de l’indicat en l’aprovació inicial. I el 
mateix succeeix en l’etiqueta del suport informàtic digital tot i que, en aquest supòsit 
la data que figura incorrecta, junt amb la de la verificació, és la data de l’aprovació 
provisional -28 de desembre de 2007-.

—4 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 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 
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, al Servei Territorial d’Urbanisme de Lleida (avinguda de Blondel, 
54, tercera planta)

Lleida, 13 d’octubre de 2009

M. DOLORS TELLA I ALbAREDA

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida
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ANNEx

Normes urbanístiques de la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal número 3 
en l’àmbit dels PAU 6 i PAU 13, de Torres de Segre

Ajuntament de Torres de Segre 

Pla d’ordenació urbanística municipal  (POUM 2005) 

Modificacions puntuals núm. 3 

Article. 87 Zona d’eixample, clau 2 

1. Definició 

Aquesta zona ordena l’edificació  de l’eixample del nucli antic i els creixements que 
de forma compacta es produeixen a partir del nucli en illes o al llarg dels camins 
d’accés de la població. També ordena els creixements que de forma compacta es 
desenvolupen formant una trama regular en illa fora del nucli. 

2. Condiciones de l’edificació, us i parcel·lació 

ZONA Eixample (clau 2) 

SUBZONA

EDIFICACIÓ

Forma d'ordenació Alineada a vial

Tipologia Unifamiliar o plurifamiliar entre mitgeres 

Fondària edificable 
planta pis 

La que es determini en el plànol d’ordenació per a l’illa 
considerada.
En els àmbits dibuixats del passeig del Segre i l’av. Pau Casals 
(segons determinen els plànols d’ordenació O-03-E2, O-03-E3) la 
fondària de la quarta planta –tercera planta pis- es limita a 8 
metres

Fondària edificable 
planta baixa i 
soterrani

Total

Nombre màxim de 
plantes

III (PB+2PP).
Excepcionalment, es permet IV (PB+3PP) en els següents àmbits 
segons es defineix en els plànols d’ordenació O-03-E2, O-03-E3: 
- davant la plaça Països Catalans els fronts d’illa nord i sud
- en els àmbits dibuixats del passeig del Segre i l’av. Pau Casals 

Alçaria reguladora 11 m.
Excepcionalment, es fixa una alçada de 13 m  en els següents 
àmbits segons es defineix en els plànols d’ordenació O-03-E2, O-
03-E3:
- davant la plaça Països Catalans els fronts d'illa nord i sud

1
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- en els àmbits dibuixats del passeig del Segre i l’av. Pau Casals 

Densitat màxima 
d'habitatges

1 hab. /100 m² st. 

Alçaria lliure planta 
baixa

3,5 m 

Alçaria lliure planta 
pis

2,5 m 

Alçaria lliure planta 
soterrani

2,2 m 

Ocupació màxima ----------

Índex d’edificabilitat 
net

El resultant d’aplicar els paràmetres de volum determinats 
per les normes.

espai lliure de 
parcel·la

Reculades edificació Només es admissible en el cas de conservar les alineacions 
preexistents

Façanes tractament adequat als valors tradicionals nucli : 

estucat

arrebossat i pintat

paredat de pedra o maó vist en combinació amb els anteriors 

Façanes color tonalitats de l'entorn segons carta de colors adjunta 

Façanes composició 

Façanes edificis veïns 

Coberta pendent 30% fixa o coberta plana 

Coberta material teula aràbiga o plana en color terra natural. La coberta plana 
acabat en grava o enrajolat colors terra

Coberta alçaria 
màxima carener 

3,00 m des de l'arrencada de la coberta al pla de façana 

Sotacoberta habitable formant part de l'habitatge del pis inferior 

Mitgeres Les que quedin vistes (encara que sigui temporalment) hauran de 
tractar-se com a façanes principals  

2
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Si es disposa un envà pluvial ventilat del tipus ona  el color 
s’haurà d'ajustar a la carta de colors aprovada 

Cossos sortints Vol màxim 100 cm separats 1,5 m de la partió(art..) 

Habitabilitat Decret 259/2003 sobre "Requisits mínims d'habitabilitat en els 
edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat" (DOGC 
30/10/2003)

Dotació mínima 
d'aparcament en 
l'edifici 

1 plaça/habitatge i 1 plaça/150 m2 construïts en altres usos 

ÚS

us global Habitatge unifamiliar i plurifamiliar 

usos admesos Comercial, administratiu, residencial, socio-cultural i religiós, 
restauració, docent, sanitari-assistencial i taller. L'establiment de 
taller només en planta baixa. 

Excepcionalment es permet mantenir l’ús industrial fins a 2ª 
categoria existent  i amb activitat acreditada abans de l’aprovació 
d’aquest Pla d’Ordenació sense augment de volum i sostre 
edificat.

PARCEL·LACIÓ 

Superfície mínima 100 m² 

Front mínim 6 m 

Les parcel·les amb front inferior inscrites al Registre de la 
propietat abans de la aprovació inicial de la revisió del POUM 
també seran edificables. 

Fons mínim 10 m 

Tanques Alineades a vial. Pel que fa a acabats i colors hauran de tractar-se 
com a façanes principals. Alçaria obligada entre mínim 2,40 i 
màxim 3,00 m 

La proporció dels usos principals i compatibles, en el cas de no quedar definida 
expressament en la seva descripció (quadre superior)  resta sense limitació. 

També, si no s’especifica reserva de places d’aparcament, s’entén que la dotació 
exigida es zero, tant en superfície com en subsòl 

3
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1. Edificis inclosos en el catàleg de bens a protegir 

 En cas de contradicció en la documentació del POUM pel que fa a les mesures de 
protecció del bé establertes entre el catàleg i les normes urbanístiques generals 
prevaldran sempre les determinacions del catàleg. 

Article . 91 Zona Industrial, clau 6 

1 Definició 

Aquesta zona ordena l’edificació  industrial emplaçada en els àmbits  d’influència de 
la carretera N-IIa i la autovia N-II 

2     Subzones 

S'estableixen les subzones següents: 

- clau 6a industrial alineada a vial 

- clau 6b industrial aïllada 

Si els plànols d’ordenació o el planejament derivat no assignen una subzona 
concreta, es manté la determinació de les anteriors Normes Subsidiàries de 
permetre el desenvolupament segons es consideri mes adient. 

3  Condicions de l’edificació, us i parcel·lació 

ZONA Industrial (clau 6) 

SUBZONA Industrial alineada a vial (clau 
6a)

Industrial aïllada (clau 6b)

EDIFICACIÓ

Forma d'ordenació Alineada a vial Edificació aïllada 

Tipologia Edificacions en filera alineades 
a vial 

Edificacions aïllades segons 
parcel·lació 

Fondària edificable planta pis ---------- ----------

Fondària edificable planta 
baixa

---------- ----------

Nombre màxim de plantes II (PB+1PP) II (PB+1PP) 

Alçaria reguladora 11 m 

Densitat màxima d'habitatges No s'admeten 

Ocupació màxima ---------- 60%

4
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Índex d'edificabilitat net 1,20 m²/m² 1,20 m²/m²

Reculades edificació ---------- ----------

Separació a límits parcel·la ---------- 4 m a carrer i 3 m a parcel·la 
veïna.

ZONA

Coberta pendent 30% màxim 30% màxim 

Coberta material  S'admet planxa metàl·lica prelacada o de zenc, en color natural
no brillant. 

Sotacoberta habitable ---------- ----------

Mitgeres ---------- ----------

---------- ----------

Cossos sortints ---------- ----------

Habitabilitat ---------- ----------

Construcció auxiliar ---------- Únicament en parcel·les 
superiors a 2000 m². Porteria, 
vigilància, i similars fins a 10 m² i 
3,30 m d’alçària

Dotació mínima d'aparcament 
en l'edifici 

---------- 1 plaça cada 200 m² de sostre o 
fracció

Trencat esglaonat de plantes ---------- ----------

Edificis aparionats ---------- Possible a través d'un projecte 
unitari del conjunt 

ZONA

ÚS

us global Magatzems, garatges, tallers, 
indústries.

Magatzems, garatges, tallers, 
indústries.

usos admesos Oficines associades a la 
indústria ubicada a la parcel·la. 
Comercial en totes les seves 
accepcions. No s'admet l’ús 
d'habitatge ni residencial. 

Oficines associades a la indústria 
ubicada a la parcel·la. Comercial 
en totes les seves accepcions. 
No s'admet l’ús d'habitatge ni 
residencial. 
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espai lliure de parcel·la 

PARCEL·LACIÓ 

Superfície mínima 600 m². 1200 m². 

Les parcel·les amb superfície inferior inscrites al Registre de la 
propietat abans de la aprovació inicial de la revisió de les NNSS 
també seran edificables. 

Front mínim 12 m. 18 m.

Les parcel·les amb front inferior inscrites al Registre de la 
propietat abans de la aprovació inicial de la revisió de les NNSS 
també seran edificables. 

Fons mínim 35* m

Les parcel·les amb fons inferior 
inscrites al Registre de la 
propietat abans de la 
aprovació inicial de la revisió 
de les NNSS també seran 
edificables. 

Les parcel·les amb fons inferior 
inscrites al Registre de la 
propietat abans de la aprovació 
inicial de la revisió de les NNSS 
també seran edificables. 

Tanques Tanca massissa fins a 0,60 m 
i la resta reixat o vegetal fins 
un màxim de 2,00 m respecte 
la vorera en tots els límits de la 
parcel·la.

Tanca massissa fins a 0,60 m  i la 
resta reixat o vegetal fins un 
màxim de 2,00 m respecte la 
vorera en tots els límits de la 
parcel·la.

La proporció dels usos principals i compatibles, en el cas de no quedar definida 
expressament en la seva descripció (quadre superior)  resta sense limitació. 

També, si no s’especifica reserva de places d’aparcament, s’entén que la dotació 
exigida es zero, tant en superfície com en subsòl. 

* En el àmbit del PAU 15, Polígon Industrial de la Vilanova, el fons mínim de les 
parcel·les serà de 20 m.

1. Edificis inclosos en el catàleg de bens a protegir.- 

En cas de contradicció en la documentació del POUM pel que fa a les mesures de 
protecció del bé establertes entre el catàleg i les normes urbanístiques generals 
prevaldran sempre les determinacions del catàleg. 
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Article. 101 Polígon d’actuació urbanística PAU 2

1. Objectius : Completar la urbanització i les infraestructures urbanes, i facilitar 
l’obertura del carrer situat a l’est del carrer Onze de Setembre. 

Definició de l’àmbit : Situat a l’oest del carrer Onze de Setembre 
Localització: Plànol O-03-E-2 1/2000 

2. Superfícies:

7.319 m² 31%
16.546 m² 69%
23.865 m² 100%

3. Condiciones d’ordenació, edificació i ús 

L’ús serà el residencial en edificació segons alineació de vial i s’ordenarà d’acord 
amb els paràmetres que determina la zona clau 2 

4. Edificabilitat, densitat i cessions al municipi: 

Índex d’edificabilitat net:  el resultant d’aplicar els paràmetres de volum 
determinats per les normes 
Densitat d’habitatges:  1 hab./100 m² st 
Cessió dels vials:  29% 

5. Gestió pel sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica 

6. Estudi econòmic.

En l’estudi econòmic es valora l’aprofitament urbanístic del àmbit com a diferència entre 
el valor de repercussió dels solars i del sostre edificable i les despeses de reparcel·lació 
i urbanització. Aquest valor de l’aprofitament urbanístic s’expressa en valor absolut i en 
valor unitari en relació a la superfície total del polígon i en relació al sostre edificable. 
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PAU-2
Superficie 

(m²/s)
Sostre 
(m²/st)

23.865 39.710

Ingressos Sòl Inicial Sostre
Zona En (m²/m²) m²/s Eur/m² Eur Eur/m² Eur/m²
2 2,40 Valor sòl 16.546,00 55,00 910.030,00 38,13 22,92

Valor sostre 39.710,40 50,00 1.985.520,00 83,20 50,00
Valor total 2.895.550,00 121,33 72,92

Despeses urbanització Sòl Inicial Sostre
m²s Eur/m² Eur Eur/m² Eur/m²

p derivat + reparcel.lació 1,00 23.865,00 1,00 0,60
urbanització vials 7.319,00 72,00 526.968,00 22,08 13,27
urbanització espais lliures 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00
Valor total 550.833,00 23,08 13,87

Valor aprofitament urbanístic 2.344.717,00 98,25 59,05

Article. 102 Polígon d’actuació urbanística PAU 3 

1. Objectius Completar la urbanització i les infraestructures urbanes, i facilitar 
l’obertura dels carrers situats entre el carrer Santiago Rossinyol i el carrer Estatut 
de Sau, i el carrer situat a  l’oest del carrer Onze de setembre. 

Definició de l’àmbit : En els carrers anomenats  

Localització: Plànol O-03-E-2 1/2000   

2. Superfícies:

Vials 5.298,05 m² 27,09
Zona 14.255,80 m² 72,91
Total àmbit 19.553,85 m² 100,00

3. Condiciones d’ordenació, edificació i ús 

L’ús serà el residencial en edificació segons alineació de vial i s’ordenarà d’acord 
amb els paràmetres que determina la zona clau 2 

4. Edificabilitat, densitat i cessions al municipi: 

Índex d’edificabilitat net:  el resultant d’aplicar els paràmetres de volum 
determinats per les normes 
Densitat d’habitatges:  1 hab./100 m² st 
Cessió dels vials:  27,09 % 

5. Gestió pel sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica 
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6. Estudi econòmic.

En l’estudi econòmic es valora l’aprofitament urbanístic del àmbit com a diferència entre 
el valor de repercussió dels solars i del sostre edificable i les despeses de reparcel·lació 
i urbanització. Aquest valor de l’aprofitament urbanístic s’expressa en valor absolut i en 
valor unitari en relació a la superfície total del polígon i en relació al sostre edificable. 

PAU-3
Superficie 

(m2/s)
Sostre 
(m2/st)

19.553,85 34.141,92

Ingressos Sòl Inicial Sostre
Zona En (m2/m2) m2 s Eur/m2 Eur Eur/m2 Eur/m2
2,00 2,40 Valor sòl 14.255,80 55,00 784.069,00 40,10 22,96

Valor sostre 34.141,92 50,00 1.707.096,00 87,30 50,00
Valor total 2.491.165,00 127,40 72,96

Despeses urbanització Sòl Inicial Sostre
m2 s Eur/m2 Eur Eur/m2 Eur/m2

p derivat + reparcel.lació 1,00 19.179,76 0,98 0,56
urbanització vials 5.298,05 72,00 381.459,60 19,51 11,17
urbanització espais lliures 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00
Valor total 400.639,36 20,49 11,73

Valor aprofitament urbanístic 2.090.525,64 106,91 61,23

Article. 104 Polígon d’actuació urbanística PAU 5

1. Objectius : Facilitar l’obertura del carrer situat a l’est del carrer Pau Casals.

Definició de l’àmbit : Situat a l’est del carrer Pau Casals 

Localització: Plànol O-03-E2 1/2000   

2. Superfícies:

Zona verda i espai lliure 0 m² 0%
Equipament 1.728 m² 17%
Vials 1.972 m² 19%
Zona 6.547 m² 64%
Total àmbit 10.247 m² 100%

3. Condiciones d’ordenació, edificació i ús 

L’ús serà el residencial en edificació segons alineació de vial i s’ordenarà d’acord 
amb els paràmetres que determina la zona clau 2 

4. Edificabilitat, densitat i cessions al municipi: 

Índex d’edificabilitat net:  el resultant d’aplicar els paràmetres de volum 
determinats per les normes 
Densitat d’habitatges:  1 hab./100 m² st 
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Cessió dels vials:  19 % 
Cessió d’equipaments:  17 % 

5. Gestió pel sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica 

6. Estudi econòmic.

En l'estudi econòmic es valora l'aprofitament urbanístic del àmbit com a diferència entre 
el valor de repercussió dels solars i del sostre edificable i les despeses de reparcel.lacio 
i urbanització. Aquest valor de l'aprofitament urbanístic s'expressa en valor absolut i en 
valor unitari en relació a la superfície total del polígon i en relació al sostre edificable. 
Ingressos Sòl Inicial Sostre
Zona En (m²/m2² m² s Eur/m² Eur Eur/m² Eur/m²
2 2,40 Valor sòl 6.547,00 55,00 360.085,00 35,14 22,92

Valor sostre 15.712,80 50,00 785.640,00 76,67 50,00
Valor total 1.145.725,00 111,81 72,92

Despeses urbanització Sòl Inicial Sostre
m² s Eur/m² Eur Eur/m² Eur/m²

p derivat + reparcel.lació 1,00 10.247,00 1,00 0,65
urbanització vials 1.972,00 72,00 141.984,00 13,86 9,04
urbanització espais lliures 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00
Valor total 152.231,00 14,86 9,69

Valor aprofitament urbanístic 993.494,00 96,95 63,23

Article. 105 Polígon d’actuació urbanística PAU 6

1. Objectius : Facilitar l’obertura del carrer situat a l’oest del carrer Pau Casals.  

Definició de l’àmbit : Situat a l’oest del carrer Pau Casals 

Localització: Plànol O-03-E2 1/2000   

2. Superfícies:

Vials 1.427 m² 29%
Zona 3.416 m² 71%
Total àmbit 4.843 m² 100%

3. Condiciones d’ordenació, edificació i ús 

L’ús serà el residencial en edificació segons alineació de vial i s’ordenarà d’acord 
amb els paràmetres que determina la zona clau 2 

10



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5509 – 19.11.200986980

Disposicions

4. Edificabilitat, densitat i cessions al municipi: 

Índex d’edificabilitat net:  el resultant d’aplicar els paràmetres de volum 
determinats per les normes 
Densitat d’habitatges:  1 hab./100 m² st 
Cessió dels vials:  26 % 

5. Gestió pel sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica 

6. Estudi econòmic.

En l'estudi econòmic es valora l'aprofitament urbanístic del àmbit com a diferència entre 
el valor de repercussió dels solars i del sostre edificable i les despeses de reparcel.lacio 
i urbanització. Aquest valor de l'aprofitament urbanístic s'expressa en valor absolut i en 
valor unitari en relació a la superfície total del polígon i en relació al sostre edificable. 

PAU-6
Superficie 

(m2/s)
Sostre 
(m2/st)

4.843 8.198

Ingressos Sòl Inicial Sostre
Zona En (m2/m2) m2 s Eur/m2 Eur Eur/m2 Eur/m2
2 2,40 Valor sòl 3.416,00 55,00 187.880,00 38,79 22,92

Valor sostre 8.198,40 50,00 409.920,00 84,64 50,00
Valor total 597.800,00 123,44 72,92

Despeses urbanització Sòl Inicial Sostre
m2 s Eur/m2 Eur Eur/m2 Eur/m2

p derivat + reparcel.lació 1,00 4.843,00 1,00 0,59
urbanització vials 1.427,00 72,00 102.744,00 21,21 12,53
urbanització espais lliures 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00
Valor total 107.587,00 22,21 13,12

Valor aprofitament urbanístic 490.213,00 101,22 59,79

Article. 106 Polígon d’actuació urbanística PAU 7
1. Objectius : Facilitar l’obertura del carrer Canal.  

Definició de l’àmbit : Situat en la cantonada entre el carrer Canal i el carrer Guimerà 

Localització: Plànol O-03-E2 1/2000   

2. Superfícies:

Zona verda i espai lliure 752 m² 10%
Equipament 0 m² 0%
Vials 2.171 m² 30%
Zona 4.350 m² 60%
Total àmbit 7.273 m² 100%
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3. Condiciones d’ordenació, edificació i ús 

L’ús serà el principalment el residencial en edificació segons alineació de vial i 
s’ordenarà d’acord amb els paràmetres que determinen les zones clau 2 i 5 

4. Edificabilitat, densitat i cessions al municipi: 

 Índex d’edificabilitat net:   
en zona 2 =  el resultant d’aplicar els paràmetres de volum determinats per 

les normes 
en zona 5 = 1,20 m2st/m2sòl 

 Densitat d’habitatges:  1 hab./100 m² st en zona 2 
 Cessió dels vials:  30 % 
 Cessió de zona verda:  10 % 
5. Gestió pel sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica 

6. Estudi econòmic.

En l’estudi econòmic es valora l’aprofitament urbanístic del àmbit com a diferència entre 
el valor de repercussió dels solars i del sostre edificable i les despeses de reparcel·lació 
i urbanització. Aquest valor de l’aprofitament urbanístic s’expressa en valor absolut i en 
valor unitari en relació a la superfície total del polígon i en relació al sostre edificable. 

PAU-7
Superficie 

(m²/s) Sostre (m²/st)
7.273 8.597

Ingressos Sòl Inicial Sostre
Zona En (m²/m²) m² s Eur/m² Eur Eur/m² Eur/m²
2 2,40 Valor sòl 3.582,00 55,00 197.010,00 27,09 22,92

Valor sostre 8.596,80 50,00 429.840,00 59,10 50,00
5 1,20 Valor sòl 768,00 55,00 42.240,00 5,81 4,91

Valor sostre 921,60 50,00 46.080,00 6,34 5,36
Valor total 626.850,00 86,19 72,92

Despeses urbanització Sòl Inicial Sostre
m² s Eur/m² Eur Eur/m² Eur/m²

p derivat + reparcel.lació 1,00 7.273,00 1,00 0,85
urbanització vials 2.171,00 72,00 156.312,00 21,49 18,18
urbanització espais lliures 752,00 36,00 27.072,00 3,72 3,15
Valor total 190.657,00 26,21 22,18

Valor aprofitament urbanístic 436.193,00 59,97 50,74

Article. 107 Polígon d’actuació urbanística PAU 8 

1. Objectius : Facilitar l’obertura del carrer situat a l’oest del nucli urbà, situat entre el 
carrer Vinyes de baix i el carrer del Molí.
Definició de l’àmbit : situat entre el carrer Vinyes de baix i el carrer del Molí 
Localització: Plànol O-03-E2 1/2000   
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2. Superfícies:

Zona verda i espai lliure 938 m² 4%
Equipament 566 m² 3%
Vials 6.659 m² 30%
Zona 13.686 m² 63%
Total àmbit 21.849 m² 100%

3. Condiciones d’ordenació, edificació i ús 
 L’ús serà el residencial en edificació segons alineació de vial i s’ordenarà d’acord 
amb els paràmetres que determinen les zones clau 2 i 3 

4. Edificabilitat, densitat i cessions al municipi: 
 Índex d’edificabilitat net:   

     en zona 3 = 1,5 m²st/m²sòl 
     en zona 2 = el resultant d’aplicar els paràmetres de volum determinats per les 
normes
Densitat d’habitatges: 1 hab./parcel·la 

 Cessió dels vials:  30 % 
 Cessió de zona verda:  4 % 
 Cessió d’equipaments:  3 % 

5. Gestió pel sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica 

6. Estudi econòmic.
En l’estudi econòmic es valora l’aprofitament urbanístic del àmbit com a diferència entre 
el valor de repercussió dels solars i del sostre edificable i les despeses de reparcel·lació 
i urbanització. Aquest valor de l’aprofitament urbanístic s’expressa en valor absolut i en 
valor unitari en relació a la superfície total del polígon i en relació al sostre edificable. 

PAU-8
Superficie 

(m²/s) Sostre (m²/st)
21.849 11.872

Ingressos Sòl Inicial Sostre
Zona En (m²/m²) m² s Eur/m² Eur Eur/m² Eur/m²
2 2,40 Valor sòl 48,00 55,00 2.640,00 0,12 0,22

Valor sostre 115,20 50,00 5.760,00 0,26 0,49
3 1,50 Valor sòl 7.838,00 55,00 431.090,00 19,73 36,31

Valor sostre 11.757,00 50,00 587.850,00 26,91 49,51
Valor total 1.027.340,00 47,02 86,53

Despeses urbanització Sòl Inicial Sostre
m² s Eur/m² Eur Eur/m² Eur/m²

p derivat + reparcel.lació 1,00 21.849,00 1,00 1,84
urbanització vials 6.659,00 72,00 479.448,00 21,94 40,38
urbanització espais lliures 938,00 36,00 33.768,00 1,55 2,84
Valor total 535.065,00 24,49 45,07

Valor aprofitament urbanístic 492.275,00 22,53 41,46
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Article. 108 Polígon d’actuació urbanística PAU 9
1. Objectius : Facilitar l’obertura d’un carrer situat al sud-est.

Definició de l’àmbit : situat al sud-est 

Localització: Plànol O-03-E3 1/2000   

2. Superfícies:

Vials 3.675 m² 36%
Zona 6.477 m² 64%
Total àmbit 10.152 m² 100%

3. Condiciones d’ordenació, edificació i ús 

L’ús serà el residencial en edificació segons alineació de vial i s’ordenarà d’acord 
amb els paràmetres que determina la zona clau 2 

4. Edificabilitat, densitat i cessions al municipi: 

Índex d’edificabilitat net:  el resultant d’aplicar els paràmetres de volum 
determinats per les normes 
Densitat d’habitatges:  1 hab./100 m² st 
Cessió dels vials:  36 % 
5. Gestió pel sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica 

6. Estudi econòmic.

En l’estudi econòmic es valora l'aprofitament urbanístic del àmbit com a diferència entre 
el valor de repercussió dels solars i del sostre edificable i les despeses de reparcel·lació 
i urbanització. Aquest valor de l’aprofitament urbanístic s’expressa en valor absolut i en 
valor unitari en relació a la superfície total del polígon i en relació al sostre edificable. 

PAU-9
Superficie 

(m²/s) ²
10.152 15.545

Ingressos Sòl Inicial Sostre
Zona En (m²/m²) m² s Eur/m² Eur Eur/m² Eur/m²
2 2,40 Valor sòl 6.477,00 55,00 356.235,00 35,09 22,92

Valor sostre 15.544,80 50,00 777.240,00 76,56 50,00
Valor total 1.133.475,00 111,65 72,92

Despeses urbanització Sòl Inicial Sostre
m² s Eur/m² Eur Eur/m² Eur/m²

p derivat + reparcel.lació 1,00 10.152,00 1,00 0,65
urbanització vials 3.675,00 72,00 264.600,00 26,06 17,02
urbanització espais lliures 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00
Valor total 274.752,00 27,06 17,67

Valor aprofitament urbanístic 858.723,00 84,59 55,24
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Article. 110 Polígon d’actuació urbanística PAU 11
1. Objectius : Facilitar l’obertura del carrer situat a l’oest del carrer Pau Casals.  

Definició de l’àmbit : Situat a l’oest del carrer Pau Casals 

Localització: Plànol O-03-E2 1/2000   

2. Superfícies:

Vials 2.270 m² 31%
Zona 5.134 m² 69%
Total àmbit 7.404 m² 100%

3. Condiciones d’ordenació, edificació i ús 

L’ús serà el residencial en edificació segons alineació de vial i s’ordenarà d’acord 
amb els paràmetres que determina la zona clau 2 

4. Edificabilitat, densitat i cessions al municipi: 

Índex d’edificabilitat net:  el resultant d’aplicar els paràmetres de volum 
determinats per les normes 
Densitat d’habitatges:  1 hab./100 m² st 
Cessió dels vials:  31 % 

5. Gestió pel sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica 

6. Estudi econòmic.

En l'estudi econòmic es valora l'aprofitament urbanístic del àmbit com a diferència entre 
el valor de repercussió dels solars i del sostre edificable i les despeses de reparcel·lació 
i urbanització. Aquest valor de l'aprofitament urbanístic s'expressa en valor absolut i en 
valor unitari en relació a la superfície total del polígon i en relació al sostre edificable. 

PAU-11
Superficie 

(m²/s) Sostre (m²/st)
7.404 12.322

Ingressos Sòl Inicial Sostre
Zona En (m²/m²) m² s Eur/m² Eur Eur/m² Eur/m²
2 2,40 Valor sòl 5.134,00 55,00 282.370,00 38,14 22,92

Valor sostre 12.321,60 50,00 616.080,00 83,21 50,00
Valor total 898.450,00 121,35 72,92

Despeses urbanització Sòl Inicial Sostre
m² s Eur/m² Eur Eur/m² Eur/m²

p derivat + reparcel.lació 1,00 7.404,00 1,00 0,60
urbanització vials 2.270,00 72,00 163.440,00 22,07 13,26
urbanització espais lliures 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00
Valor total 170.844,00 23,07 13,87

Valor aprofitament urbanístic 727.606,00 98,27 59,05
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Article. 111 Polígon d’actuació urbanística PAU 12 
1. Objectius : Facilitar l’obertura del carrer situat a cavall del carrer Pau Casals.  

Definició de l’àmbit : Situat a cavall del carrer Pau Casals 

Localització: Plànol O-03-E2 1/2000   

2. Superfícies:

Vials 2.266 m² 32%
Zona 4.891 m² 68%
Total àmbit 7.157 m² 100%

3. Condiciones d’ordenació, edificació i ús 

L’ús serà el residencial en edificació segons alineació de vial i s’ordenarà d’acord 
amb els paràmetres que determina la zona clau 2 

4. Edificabilitat, densitat i cessions al municipi: 

Índex d’edificabilitat net:  el resultant d’aplicar els paràmetres de volum 
determinats per les normes 
Densitat d’habitatges:  1 hab./100 m² st 
Cessió dels vials:  32 % 

5. Gestió pel sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica 

6. Estudi econòmic.

En l'estudi econòmic es valora l'aprofitament urbanístic del àmbit com a diferència entre 
el valor de repercussió dels solars i del sostre edificable i les despeses de reparcel·lació 
i urbanització. Aquest valor de l'aprofitament urbanístic s'expressa en valor absolut i en 
valor unitari en relació a la superfície total del polígon i en relació al sostre edificable. 

PAU-12
Superficie 

(m²/s)
Sostre 
(mÔ/st)

7.157 11.738

Ingressos Sòl Inicial Sostre
Zona En (m²/m²) m² s Eur/m² Eur Eur/m² Eur/m²
2 2,40 Valor sòl 4.891,00 55,00 269.005,00 37,59 22,92

Valor sostre 11.738,40 50,00 586.920,00 82,01 50,00
Valor total 855.925,00 119,59 72,92

Despeses urbanització Sòl Inicial Sostre
m² s Eur/m² Eur Eur/m² Eur/m²

p derivat + reparcel.lació 1,00 7.157,00 1,00 0,61
urbanització vials 2.266,00 72,00 163.152,00 22,80 13,90
urbanització espais lliures 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00
Valor total 170.309,00 23,80 14,51

Valor aprofitament urbanístic 685.616,00 95,80 58,41
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Article. 112 Polígon d’actuació urbanística PAU 13 
1. Objectius : Facilitar l’obertura del carrer situat a cavall del carrer Pau Casals.  

Definició de l'àmbit : Situat a cavall del carrer Pau Casals 

Localització: Plànol O-03-E2 1/2000   

2. Superfícies:

Vials 1.876 m² 34%
Zona 3.638 m² 66%
Total àmbit 5.514 m² 100%

3. Condiciones d’ordenació, edificació i ús 

L’ús serà el residencial en edificació segons alineació de vial i s’ordenarà d’acord 
amb els paràmetres que determina la zona clau 2 

4. Edificabilitat, densitat i cessions al municipi: 

Índex d’edificabilitat net:  el resultant d’aplicar els paràmetres de volum 
determinats per les normes 
Densitat d’habitatges:  1 hab./100 m² st 
Cessió dels vials:  29 % 

5. Gestió pel sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica 

6. Estudi econòmic.

En l'estudi econòmic es valora l'aprofitament urbanístic del àmbit com a diferència entre 
el valor de repercussió dels solars i del sostre edificable i les despeses de reparcel·lació 
i urbanització. Aquest valor de l'aprofitament urbanístic s'expressa en valor absolut i en 
valor unitari en relació a la superfície total del polígon i en relació al sostre edificable. 

PAU-13
Superficie 

(m²/s) Sostre (m²/st)
5.514 8.731

Ingressos Sòl Inicial Sostre
Zona En (m²/m²) m² s Eur/m² Eur Eur/m² Eur/m²
2 2,40 Valor sòl 3.638,00 55,00 200.090,00 36,29 22,92

Valor sostre 8.731,20 50,00 436.560,00 79,17 50,00
Valor total 636.650,00 115,46 72,92

Despeses urbanització Sòl Inicial Sostre
m² s Eur/m² Eur Eur/m² Eur/m²

p derivat + reparcel.lació 1,00 5.514,00 1,00 0,63
urbanització vials 1.876,00 72,00 135.072,00 24,50 15,47
urbanització espais lliures 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00
Valor total 140.586,00 25,50 16,10

Valor aprofitament urbanístic 496.064,00 89,96 56,82
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Article. 113 Polígon d’actuació urbanística PAU 14 
1. Objectius : Facilitar l’obertura del carrer situat a cavall del carrer Roser.

Definició de l'àmbit : Situat a cavall del carrer Roser 

Localització: Plànol O-03-E2 1/2000   

2. Superfícies:

Vials 654 m² 35%
Zona 1.215 m² 65%
Total àmbit 1.869 m² 100%

3. Condiciones d’ordenació, edificació i ús 

L’ús serà el residencial en edificació segons alineació de vial i s’ordenarà d’acord 
amb els paràmetres que determina la zona clau 2 

4. Edificabilitat, densitat i cessions al municipi: 

Índex d’edificabilitat net:  el resultant d’aplicar els paràmetres de volum 
determinats per les normes 
Densitat d’habitatges:  1 hab./100 m² st 
Cessió dels vials:  35 % 

5. Gestió pel sistema de reparcel·lació per modalitat de compensació bàsica 
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(09.315.109)

6. Estudi econòmic.

En l’estudi econòmic es valora l’aprofitament urbanístic del àmbit com a diferència entre 
el valor de repercussió dels solars i del sostre edificable i les despeses de reparcel·lació 
i urbanització. Aquest valor de l’aprofitament urbanístic s’expressa en valor absolut i en 
valor unitari en relació a la superfície total del polígon i en relació al sostre edificable. 

PAU-14
Superficie 

(m²/s) Sostre (m²/st)
1.869 2.916

Ingressos Sòl Inicial Sostre
Zona En (m²/m²) m²s Eur/m² Eur Eur/m² Eur/m²
2 2,40 Valor sòl 1.215,00 55,00 66.825,00 35,75 22,92

Valor sostre 2.916,00 50,00 145.800,00 78,01 50,00
Valor total 212.625,00 113,76 72,92

Despeses urbanització Sòl Inicial Sostre
m² s Eur/m² Eur Eur/m² Eur/m²

p derivat + reparcel.lació 1,00 1.869,00 1,00 0,64
urbanització vials 654,00 72,00 47.088,00 25,19 16,15
urbanització espais lliures 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00
Valor total 48.957,00 26,19 16,79

Valor aprofitament urbanístic 163.668,00 87,57 56,13
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EDICTE
de 9 de novembre de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Lleida referent al municipi de la Seu d’Urgell.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en la sessió de 29 d’octubre de 
2009, va adoptar, l’acord següent:

Exp.: 2008 / 035019 / L
Modificació del Pla parcial urbanístic en l’àmbit de l’Horta del Valira, subsector 
1, al terme municipal de La Seu d’Urgell

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

—1 Aprovar definitivament la modificació puntual del pla parcial SUD-7 Horta 
del Valira subsector 1, promoguda per INCASOL 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 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 ge-
ner, 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 Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 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).

Lleida, 9 de novembre de 2009

M. DOLORS TELLA I ALbAREDA

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida
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Normes urbanístiques de Modificació del Pla parcial urbanístic en l’àmbit de l’Horta del Valira, 
subsector 1, al terme municipal de la Seu d’Urgell
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EDICTE
de 9 de novembre de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona referent al municipi d’Avinyonet del Penedès.

Atès que s’ha publicat al DOGC núm. 5501, de 9.11.2009, l’acord d’aprovació 
definitiva de la Modificació puntual del POUM pel que fa a la regulació del sòl no 
urbanitzable, modificació a la qual s’ajusta aquest Pla especial, es publica l’acord 
següent i les seves normes urbanístiques.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 16 de juliol 
de 2009, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2008/034958/B
Pla especial urbanístic Almàssera, Molí d’oli, al terme municipal de Avinyonet 
del Penedès

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

—1 Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic Almàssera, Molí d’oli, 
d’Avinyonet del Penedès, promogut per Germina Viti, SL, i tramès per l’Ajunta-
ment.

—2 Supeditar la publicació d’aquest acord i les normes urbanístiques correspo-
nents al DOGC a l’efecte de la seva executivitat immediata, d’acord amb l’article 
100 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva de la Modificació puntual 
del POUM pel que fa a la regulació del sòl no urbanitzable.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès i al promotor.

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 de 
la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, 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.

Barcelona, 9 de novembre de 2009

M. TERESA MANTé pRATS

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona
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Normes urbanístiques del Pla especial urbanístic Almàssera, Molí d’oli, al terme municipal 
d’Avinyonet del Penedès
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EDICTE
de 10 de novembre de 2009, sobre un acord de la Subcomissió d’Urbanisme del 
municipi de Barcelona referent al municipi de Barcelona.

La Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, en la sessió de 22 de 
juliol de 2009, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2009/036679/B
Modificació de l’article 264 de les Normes urbanístiques del Pla general metro
polità (localització relativa de l’edificació, tipus d’ordenació segons volumetria 
específica), al terme municipal de Barcelona

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi 
exposen, aquesta Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona acorda:

—1 Aprovar definitivament la Modificació de l’article 264 de les Normes ur-
banístiques del Pla general metropolità (localització relativa de l’edificació, tipus 
d’ordenació segons volumetria específica), de Barcelona, promoguda i tramesa per 
l’Ajuntament, amb la incorporació d’ofici de la prescripció següent:

1.1 L’article 264.2.a.2 queda redactat tal com segueix:
“En el supòsit que els dos edificis no fossin paral·lels entre ells, la distància mí-

nima es mesurarà en el punt mig de l’edifici de menor nombre de plantes i/o alçada 
més baixa. Per als edificis de PB +3 PP o més, la distància en el punt més proper 
no serà inferior a 8,00 m.”

—2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC, 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.

Contra l’acord anterior, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar 
potestativament recurs de reposició, de conformitat amb el que preveuen els arti-
cles 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 la Subcomissió d’Urbanisme del municipi 
de Barcelona, 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 l’acord esmentat també es pot interposar directament 
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveuen l’article 116 
de la Llei esmentada i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 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, 10 de novembre de 2009

M. TERESA MANTé pRATS

Secretària de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona
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Normes urbanístiques de la Modificació de l’article 264 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità 
(localització relativa de l’edificació, tipus d’ordenació segons volumetria específica), de Barcelona
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Disposicions

EDICTE
de 10 de novembre de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona referent al municipi de Cabrera de Mar.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 16 de juliol 
de 2009, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2006/023556/B
Modificació puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit del sector cal Conde, 
al terme municipal de Cabrera de Mar

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 general d’ordenació a 
l’àmbit del sector cal Conde, de Cabrera de Mar, promoguda i tramesa per l’Ajun-
tament, incorporant d’ofici les prescripcions següents:

1.1 Les condicions dels annexos referents al compliment de l’informe de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, de 2 de maig de 2007, de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural, de 26 de febrer de 2007, i de la Direcció General de Comerç, 
de 24 de juliol de 2006, són normatives.

1.2 Es corregeix l’errada normativa referent als aparcaments soterrats de la zona 
residencial plurifamiliar (clau 5a), de manera que es fixa que s’admet l’aparcament 
en plantes soterrani i que la seva ocupació podrà excedir de la projecció del bloc 
fins a la totalitat de la qualificació d’aquesta zona, i se suprimeix de l’apartat 8 de 
la memòria del document que la masia s’ha qualificat d’equipament privat atès que, 
s’ha qualificat de sistema d’equipament públic.

—2 Recordar a l’Ajuntament que, s’haurà de cedir el 10% d’aprofitament urbanístic 
i indicar-li que s’ha observat que les determinacions del POUM, pel que fa a l’àmbit 
referents al sostre màxim, a la densitat i a l’ordenació difereixen considerablement 
de les proposades en la present modificació.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Cabrera de Mar.

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, 10 de novembre de 2009

M. TERESA MANTé pRATS

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona
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al terme municipal de Cabrera de Mar
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EDICTE
de 10 de novembre de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de la Catalunya Central referents al municipi de Balenyà.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en les sessions 
de 10 de març de 2009 i de 22 de setembre de 2009, va adoptar, entre altres, els 
acords següents:

Exp.: 2008/035054/N
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament a l’àmbit que ocupa 
la indústria Jamonificio Subirats, SL, al terme municipal de Balenyà

Acord de 22 de setembre de 2009

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 de les Normes 
subsidiàries de planejament a l’àmbit que ocupa la indústria Jamonificio Subirats, 
SL, de Balenyà, promogut i tramès per l’Ajuntament, en compliment de l’acord 
d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central de data 10 de març de 2009.

—2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva de data 10 de març de 2009 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 Balenyà.

Acord de 10 de març de 2009

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 que ocupa la indústria Jamonificio Subirats, SL, de Balenyà, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC 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 diligen-
ciat, que incorpori les prescripcions següents:

1.1 Cal que el document prevegi l’obligatorietat per part de les persones pro-
pietàries de la cessió gratuïta del 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic 
que comporta l’actuació de dotació respecte de l’aprofitament urbanístic preexistent 
i efectivament materialitzat, d’acord amb l’article 43.1.a) del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, modificat pel 
Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.

1.2 Cal delimitar un polígon d’actuació urbanística a l’àmbit de la modifica-
ció, que haurà d’incloure la totalitat de la finca industrial i els terrenys de cessió 
gratuïta.

1.3 Pel que fa a la normativa urbanística:
1.3.1 Cal crear un nou article 213bis dins la normativa urbanística de les Normes 

subsidiàries de planejament vigents, que reguli el nou polígon d’actuació urbanís-
tica amb la seva fitxa corresponent, de manera que hi figurin, com a mínim, els 
percentatges de sòl públic i privat, el paràmetre d’edificabilitat màxima permesa, 
el sistema d’actuació i la obligatorietat per part dels propietaris de la cessió gratuïta 
a l’Ajuntament del 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic que comporti 
l’actuació de dotació respecte de l’aprofitament urbanístic preexistent i efectivament 
materialitzat.
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1.3.2 Cal modificar l’article 211 de la normativa urbanística del planejament vigent, 
per tal de modificar la superfície de la Unitat d’actuació 13 i la superfície de la seva 
vialitat, que han estat reduïdes d’acord amb la proposta d’aquesta modificació.

1.3.3 Cal que a l’article 184bis que es proposa s’introdueixi el següent: en l’apartat 
9, es fixarà que el nombre màxim de plantes serà de planta baixa i quatre plantes 
pis; en l’apartat 2, s’adequarà la possibilitat establerta d’alterar l’ordenació fixa-
da en la present modificació mitjançant una concreció de volums en el moment 
d’atorgar-ne la llicència d’edificació al contingut de l’article 252 del Reglament de 
la Llei d’urbanisme vigent; i, finalment, en l’apartat 3, s’establirà que en la parcel·la 
esmentada només s’admet una única activitat.

1.4 Cal, pel que fa a la documentació gràfica, esmenar el quadre comparatiu 
de paràmetres del plànol 2.2, de manera que el volum màxim proposat sigui de 
37.852m3, i no de 47.708,9m3, en congruència amb la memòria i la normativa del 
document.

1.5 Cal completar el document de la memòria amb la relació de la identitat de 
totes les persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre les finques afec-
tades durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment d’aquesta modificació, 
d’acord amb el Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria 
urbanística.

—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 de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme 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 com-
petents per a la seva aprovació definitiva.

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

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 
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, 10 de novembre de 2009

TERESA MENDOzA I CARRANCà

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de la Catalunya Central
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a l’àmbit que ocupa la indústria Jamonificio Subirats, SL, al terme municipal de Balenyà
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EDICTE
d’11 de novembre de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Lleida referent al municipi d’Os de Balaguer.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en la sessió de 29 d’octubre de 
2009, va adoptar, l’acord següent:

Exp.: 2009 / 038184 / L
Modificació núm. 1 del Pla d’ordenació urbanística municipal, al terme municipal 
de Os de Balaguer

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

—1 Aprovar definitivament la Modificació núm. 1 del Pla d’ordenació urbanís
tica municipal, promoguda i tramesa per l’Ajuntament d’Os de Balaguer, establint, 
d’ofici, les prescripcions següents:

1. Es corregeix l’errada material detectada de l’art. 223 afegint el redactat següent 
als objectius del pla:

“Completar la urbanització dels carrers”.
2. S’inclou en l’art. 107 el límit de l’arrencada de coberta i, per tant, s’introdueix 

el redactat següent per a l’art. 107.1:
“La coberta haurà de ser sempre inclinada amb una arrencada de pendents màxima 

de 0,80 m des del darrer forjat fins a la intersecció del pla de façana amb la línia del 
pla inclinat de la coberta, per a cada façana de l’edificació ja sigui principal o secun-
dària, llevat que es disposi una altra cosa en la regulació específica de la zona.

”El material de cobriment serà sempre teula de color preferentment rogenc que 
s’integri a l’entorn”.

—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 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 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 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 (av. de Blondel, 54, 
tercera planta).

Lleida, 11 de novembre de 2009

M. DOLORS TELLA I ALbAREDA

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida
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Annex
Normativa urbanística de la Modificació núm. 1 de la Pla d’ordenació 
urbanística municipal del terme municipal d’Os de Balaguer 

2.1 Normes reguladores proposades en aquesta Modificació. 
La present modificació afecta a: 
1- Articles 223 i 224 de la normativa general. 

Article 223. PMU-4 de Gerb. Definició i objectius. 
És l’àmbit discontinu que correspon al sòl urbà no consolidat de Gerb, una part 
situada entre els carrers Canal, Josep Maria de Sagarra, i Barranc, i l’altra part 
situada entre el carrer Josep Llarí, la zona esportiva i el SURD-2. 
Els objectius del Pla són: 
- Localitzar les dotacions mínimes segons el que s’estableix en el POUM. 
- Ordenar l’edificació. 
- Establir les condicions de la urbanització pròpia del sector. 
- Preveure la connexió del sector als sistemes generals externs per tal de 
garantir l’assoliment de les condicions del sòl urbà a tot el sector. 
- Completar la urbanització dels carrers. 

Article 224. Condicions d’ordenació 
1- Edificabilitat bruta: 0,43 m2st/m2s
2- Densitat bruta màxima d’habitatges: 25 habitatges/hectàrea 
3- Cessions obligatòries per a dotacions: 
- Viabilitat: la senyalada pel PMU 
- Zones verdes i equipaments: Les establertes per l’article 65.3 del Text refós 
de la Llei 1/2005. Els sistemes generals de zona verda i espais lliures 
d’edificació assenyalats en els plànols d’ordenació tindran el caràcter de cessió 
mínima obligatòria i computaran als efectes de determinar el sistemes 
urbanístics locals al servei del sector. 
4- El PMU haurà d’incloure un estudi de inundabilitat de l’àmbit per tal de 
complir els "criteris tècnics" que haurà de estar informat per l’Agencia Catalana 
de l’Aigua. 
5- El PMU haurà d’incloure un estudi geomorfològic per tal d’avaluar el risc 
d’esfondrament i que determini les mesures de prevenció i protecció 
adequades. 
6- Les restants condicions d’ordenació s’establiran en el PMU. 
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Paràmetres de les unitats de gestió en sòl urbà 

Reserva de sostre (m2)
d’habitatge protegit 

(20%) 

VERD (m2) EQUIPAMENT (m2) ÚS Sup. Sector 
(m2)

Hab./Ha Núm. 
hab.

m2

sostre

m2 st  5 m2 v/25 
m2st

m2/10% segons 
POUM 

LLIURE 

5 m2v/25 
m2st

m2/5% segons 
POUM 

             

GERB
PMU-4 19.913,20 25 49 8.363,54 1.672,70 1.672,70 1.991,32 2.185,15  1.672,70 995,66  Residencial 

Paràmetres dels sectors urbanitzables delimitats 

Reserva de 
sostre (m2)
d’habitatge 

protegit (20%) 

VERD (m2) EQUIPAMENT (m2) ÚS Sup. Sector 
(Ha.) 

Hab./Ha Núm. 
hab.

m2 st  5 m2 v/25 
m2st

m2/10% segons 
POUM 

5 m2v/25 
m2st

m2/5% segons 
POUM 

           
GERB
PMU-
4

3,8931 25 97 19.465,5 3.893,1 3.893,1  3.893,1 1.946,55 5.000 Residencial 

Article 258 Condicions d’ordenació 

Tipus d’edificació: Edificació aïllada sobre parcel·la o volumetria específica 
segons estableixi el corresponent Pla parcial. 
Edificabilitat bruta: 0,5 m2st/m2s aplicables a la totalitat del sector sigui zona o 
sistema.
La resta de condicions d’ordenació s’establiran pel Pla parcial.  
El Pla parcial urbanístic corresponent al sector SURd1 de Gerb contindrà 
obligatòriament un estudi d’inundabilitat, el qual haurà d’estar informat per 
l’Agencia Catalana de l’Aigua. 
Els Plans parcials corresponents als sectors SUR1, SUR2 i SUR3 de Gerb 
contindran estudis geomorfològics de les vessants que limiten amb els seus 
àmbits, per tal de determinar i delimitar les àrees potencialment afectables i, si 
és el cas, determinar les mesures de prevenció i protecció adequades. 

Cessions obligatòries per a dotacions sector SURD2 de Gerb: 
- Viabilitat: la senyalada pel Pla parcial 
- Zones verdes i equipaments: les establertes per l’art. 65.3 del Text refós de la 
Llei 1/2005.
Els sistemes generals d’equipaments, zona verda i espais lliures d’edificació 
assenyalats en el plànol d’ordenació P.4 (m_1) tindran el caràcter de cessió 
mínima obligatòria i computaran als efectes de determinar els sistemes 
urbanístics locals al servei del sector. 

En relació amb les cobertes

Article 107 Condicions de les cobertes de les edificacions
1. La coberta haurà de ser sempre inclinada amb un arrencada de 
pendents màxima de 0,80 m des del carrer forjat fins a la intersecció del 
pla de façana amb la línia del pla inclinat de la coberta, per a cada façana 
de l’edificació ja sigui principal o secundària, llevat que es disposi una 
altra cosa en la regulació específica de la zona. 
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El material de cobriment serà sempre teula de color preferentment rogenc 
que s’integri a l’entorn. 
2. La intersecció del pla inferior de la coberta i el pla de façana de l’edificació 
determinaran una directriu horitzontal que no sobrepassarà l’altura reguladora 
màxima en més de 16 cm.
3. La pendent de la coberta inclinada no podrà ser superior al 30 %. 
4. Per sobre dels plans definits per la coberta inclinada, podran sobresortir 
elements de ventilació xemeneies, antenes, claraboies dels celoberts. Les 
claraboies hauran de ser paral·leles als plans de la coberta inclinada i no se 
separaran més de 20 cm d’aquesta en cada punt.  
5. Quan sigui necessari disposar d’obertures d’il·luminació i ventilació en la 
planta sota coberta es podran disposar finestres integrades dins del pla de la 
coberta inclinada, amb una superfície màxima d’obertura del 5% de la coberta.
6. El punt més alt de la coberta, així com els altres elements construïts no 
sobrepassaran en més de 3,50 m l’alçada de l’arrencada de la coberta en el pla 
de façana.
7. La solució mixta de coberta inclinada i terrassa o coberta plana, 
s’admet amb la condició que la superfície de terrassa no superi al 40% de 
la superfície total de la coberta  
8. Els elements de separació entre terrasses no podrà sobrepassar en 0,60 
metres per damunt del pla de la coberta, no podrà estar construït amb materials 
opacs i haurà de seguir el mateix angle que el de la coberta inclinada. 

CLAU 1A 
Article 176 Condicions genèriques d’intervenció en l’edificació. 

3. Cobertes 
a) Les cobertes seran inclinades de faldó recte sense trencs i amb carener 
paral·lel a la façana. La pendent dels faldons estarà compresa entre 15º i 35º 
ajustant-se en lo possible a les confrontants. El cobriment serà de teula 
ceràmica de color rogenc. 

b) S’admetrà cobrir amb terrassa, amb un màxim del 15% de la superfície total 
de la coberta i amb la condició que aquesta se separi un mínim d’1,00 metre de 
l’alineació de vial i de la línia de profunditat edificable. L’espai resultant entre 
les façanes i les terrasses enretirades es cobrirà amb teula, situada amb 
continuïtat amb el mateix pla inclinat de la coberta. Es col·locarà canalons per a 
la recollida d’aigua de coberta que seran metàl·lics de coure o zenc. Igualment 
els baixants quan aquestos hagin de ser vistos. 

CLAU 1B 
Article 181 Condicions genèriques d’intervenció en l’edificació 

3. Cobertes
a) Les cobertes seran inclinades de faldó recte sense trencs i amb carener 
paral·lel a la façana. La pendent dels faldons estarà compresa entre 15º i 35º 
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ajustant-se en lo possible a les confrontants. El cobriment serà de teula 
ceràmica de color rogenc. 

b) S’admetrà cobrir amb terrassa, amb un màxim del 15% de la superfície total 
de la coberta i amb la condició que aquesta se separi un mínim d’1,00 metre de 
l’alineació de vial i de la línia de profunditat edificable. L’espai resultant entre 
les façanes i les terrasses enretirades es cobrirà amb teula, situada amb 
continuïtat amb el mateix pla inclinat de la coberta. Es col·locarà canalons per a 
la recollida d’aigua de coberta que seran metàl·lics de coure o zenc. Igualment 
els baixants quan aquestos hagin de ser vistos. 
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EDICTE
d’11 de novembre de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona referent al municipi de Vilassar de Dalt.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 16 de juliol 
de 2009, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2008/033896/B
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament a l’àmbit discontinu 
de cal Garbat-Ravalet, al terme municipal de Vilassar de Dalt

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 discontinu de cal Garbat-Ravalet, de Vilassar de Dalt, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament, incorporant d’ofici a la normativa les con-
dicions de l’informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural, de 30 de juny 
de 2009, i la de l’informe de la Direcció General de Promoció de l’Habitatge, de 
20 de febrer de 2009, relativa als terminis per a la construcció dels habitatges amb 
protecció oficial.

—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 de Vilassar de Dalt.

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 novembre de 2009

M. TERESA MANTé pRATS

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona
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ANNEx

Normes urbanístiques de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament 
a l’àmbit discontinu de cal Garbat-Ravalet, al terme municipal de Vilassar de Dalt
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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ
JUS/3207/2009, de 12 de novembre, per la qual es dicten instruccions sobre els 
serveis de guàrdia de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya.

En virtut del Decret 41/2006, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, es modifiquen les normes d’orga-
nització i funcionament de l’Institut per tal d’adequar aquest servei públic a les 
noves necessitats que es plantegen en l’àmbit de l’Administració de justícia. Una 
d’aquestes necessitats és reorganitzar els serveis de guàrdia que han de prestar els 
metges forenses.

La posada en funcionament dels procediments per a l’enjudiciament ràpid i im-
mediat de determinats delictes i faltes, l’increment de la litigiositat penal en deter-
minats partits judicials, juntament amb l’obligació dels poders públics de millorar 
l’assistència als usuaris de l’Administració de justícia, són alguns dels factors que 
han incidit en l’especial penositat que caracteritza el servei de guàrdia que ha de 
prestar el personal medicoforense.

Un dels objectius del nou Reglament és establir les bases per adoptar un nou règim 
organitzatiu de les guàrdies de l’Institut que atengui degudament les necessitats 
del servei en qualsevol indret del territori i millori les condicions de prestació del 
servei.

A aquest efecte, el nou Reglament estableix noves divisions territorials i generalitza 
l’organització territorial de l’Institut en àrees territorials, integrades per dos o més 
partits judicials, per tal de poder disposar d’una organització més flexible, optimitzar 
les instal·lacions i els recursos materials i personals de què es disposa i organitzar 
d’una forma més racional i eficaç el servei de guàrdia dels metges forenses.

D’altra banda, l’article 5.f) del Decret 411/2006, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, encomana al director 
o directora de l’Institut la funció d’establir els criteris d’organització dels torns de 
guàrdia dels metges forenses incloses les guàrdies de 24 hores, i n’impulsa la raci-
onalització a fi d’aconseguir una major eficàcia i eficiència en el servei, tant en els 
òrgans jurisdiccionals que exigeixen presència continuada com en les guàrdies de 
disponibilitat de la resta dels òrgans de l’Administració de justícia.

La Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, en la redacció que en 
fa la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, estableix, a l’article 110.2.ñ), que 
correspon al Consell General del Poder Judicial dictar les normes generals sobre 
la prestació i el desenvolupament del servei de guàrdia, sens perjudici de les com-
petències del Ministeri de Justícia o, si s’escau, de les comunitats autònomes amb 
competències en matèria de personal.

L’article 501 de la Llei orgànica del poder judicial esmentada disposa que cor-
respon al Ministeri de Justícia o a les comunitats autònomes amb competències 
en matèria de justícia dotar i organitzar els mitjans personals necessaris per al 
funcionament dels serveis de guàrdia de l’Administració de justícia. Concretament, 
l’apartat 2 d’aquest article estableix que el Ministeri de Justícia o les comunitats 
autònomes amb competències han de determinar el nombre de funcionaris que han 
de prestar el servei de guàrdia, la permanència en l’òrgan jurisdiccional o servei o 
la situació de la seva disponibilitat i que han d’organitzar i distribuir l’horari que 
s’ha de realitzar.

L’Acord de 15 de setembre de 2005, del Ple del Consell General del Poder Judicial, 
pel qual s’aprova el Reglament 1/2005, dels aspectes accessoris de les actuacions 
judicials, modificat per acords del Ple del Consell General del Poder Judicial de 
17 de juliol i de 29 d’octubre, ambdós de 2008, determina els jutjats d’instrucció, 
els jutjats de 1a instància i instrucció, els jutjats de menors, els jutjats de violència 
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sobre la dona i altres serveis de l’Administració de justícia que han de romandre 
en servei de guàrdia.

Per la seva banda, l’Ordre PRE/1417/2003, de 3 de juny, per la qual es regulen 
les retribucions complementàries per serveis de guàrdia del personal al servei de 
l’Administració de justícia, estableix d’altra banda els serveis de guàrdia de la 
fiscalia i dels registres civils únics.

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya té assignats pel Decret 
129/1996, de 16 d’abril, les funcions i els serveis que, en virtut dels reials decrets 
966/1990, de 20 de juliol, 409/1996, d’1 de març, i 441/1996, d’1 de març, van ser 
traspassats de l’Estat a la Generalitat en matèria de mitjans personals, materials i 
econòmics al servei de l’Administració de justícia. En virtut del Decret 12/2007, de 
16 de gener, de reestructuració del Departament de Justícia, es crea la Secretaria 
de Relacions amb l’Administració de Justícia, a la qual correspon dirigir la gestió 
dels mitjans personals i dels recursos materials i econòmics de l’Administració de 
justícia a Catalunya (article 8.2 b)), i de la qual depèn l’Institut de Medicina Legal 
de Catalunya (article 8.3.c)). En virtut del Decret 197/2007, de 10 de setembre, 
d’estructuració de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, es 
desenvolupa el Decret anterior.

En exercici d’aquestes competències, correspon al Departament de Justícia 
determinar el règim de guàrdies que ha de prestar l’Institut de Medicina Legal de 
Catalunya, per tal de donar cobertura als serveis de guàrdia dels òrgans judicials, 
fiscalies i registres civils de l’àmbit territorial de Catalunya.

Per tot això, vistos els criteris d’organització dels torns de guàrdia que ha establert 
el director de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya a proposta del Consell de 
Direcció, amb l’informe previ del Consell General del Poder Judicial i amb la nego-
ciació prèvia amb les organitzacions sindicals, i de conformitat amb el que disposa 
l’article 16 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 Objecte i àmbit d’aplicació
1.1 Aquesta Resolució té per objecte establir els serveis de guàrdia de l’Institut 

de Medicina Legal de Catalunya, mitjançant la determinació del tipus de guàrdia 
que s’ha de prestar a cadascuna de les divisions i àrees territorials de l’Institut, la 
situació de permanència o disponibilitat, el nombre d’efectius que s’ha d’incorporar 
al servei i l’organització i la distribució de l’horari que s’ha de realitzar.

1.2 Aquesta Resolució és d’aplicació als funcionaris del cos de metges foren-
ses.

Els tècnics especialistes en patologia forense han d’assistir els metges forenses 
en servei de guàrdia de patologia forense, d’acord amb el règim establert a la seva 
normativa específica.

—2 Funcions del servei de guàrdia
Els serveis de guàrdia de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya han d’exercir 

les funcions següents:
a) Assistir i emetre un informe en relació amb els aixecaments de cadàvers.
b) Reconeixements i valoracions que amb caràcter d’urgència sol·licitin les 

autoritats judicials, les fiscalies o les oficines del Registre civil.
c) Assistència i vigilància facultativa de les persones detingudes posades a dis-

posició judicial que ho requereixin, d’acord amb la legislació processal.
d) Emetre els dictàmens de defunció com a metges del registre civil.
e) Qualsevol altra funció pericial prevista per la normativa vigent. En cas que es 

plantegin dubtes sobre si la prova pericial sol·licitada ha de ser assumida pel personal 
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medicoforense de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, s’ha d’elevar consulta 
a la subdirecció o, si s’escau, a la direcció de l’Institut.

—3 Tipus de guàrdia
3.1 Les guàrdies que ha de prestar l’Institut de Medicina Legal de Catalunya 

poden ser dels tipus següents:
a) Guàrdia de 24 hores. Es presta de 9 hores del matí fins a les 9 hores de l’endemà. 

Fora de l’horari de guàrdia del jutjat, el règim ha de ser en situació de disponibilitat, 
excepte el servei que presta un dels metges forenses de Barcelona, que ha de ser de 
presència continuada les 24 hores.

b) Guàrdia de permanència de 8 dies. Es presta en règim de permanència amb 
presència obligatòria de 9 a 14 hores de dilluns a dissabtes; diumenges i festius, de 
10 a 14 hores. L’horari del 8è dia (que s’ha de dedicar a l’enjudiciament immediat 
de les faltes) ha de ser el que correspongui a la celebració d’aquests judicis. Fora 
d’aquests horaris s’ha de romandre en situació de disponibilitat.

3.2 Les condicions de prestació del servei de guàrdia, com també el règim de 
les compensacions horàries i del dret a descans corresponents als diferents tipus de 
guàrdia establerts a l’apartat anterior, són les que deriven de la normativa reguladora 
dels serveis de guàrdia del personal al servei de l’Administració de justícia amb les 
particularitats següents:

a) Té dret a gaudir del dia de descans obligatori i remunerat posterior a la guàrdia 
el metge forense que l’ha realitzat en règim de presència continuada de 24 hores, 
d’acord amb el que preveu l’apartat 3.1.a) d’aquesta Resolució. També tenen dret 
a gaudir d’un dia de descans obligatori i remunerat els metges forenses que facin 
guàrdia en règim de disponibilitat en cap de setmana sempre que hi hagin assistit 
i les seves funcions finalitzin més enllà de les 12 hores.

b) La resta de personal medicoforense que ha realitzat la guàrdia en situació de 
disponibilitat, si finalitza les seves actuacions més enllà de les 21 hores té dret a un 
descans ininterromput entre jornades de 12 hores.

c) El dia de descans obligatori i remunerat corresponent tant a la guàrdia de 24 
hores com a la de permanència de 8 dies, si s’escau, es pot gaudir un cop finalitzades 
les funcions medicoforenses obligatòries derivades d’aquestes guàrdies.

d) A tots els efectes, es consideren dies festius els diumenges i els dies regulats 
en el calendari laboral com a dies festius de les diferents localitats, així com els 
dies 24 i 31 de desembre.

3.3 S’ha de garantir que per raó de la prestació del servei de guàrdia els metges 
forenses no superin les 48 hores setmanals de la seva jornada de treball.

—4 Pla de guàrdies
4.1 El Pla de guàrdies és l’instrument que planifica els serveis de guàrdia de 

l’Institut, determina el tipus de guàrdia que s’ha de realitzar en cada àrea territorial 
o divisió i el nombre d’efectius que ha de prestar servei en cada torn, tot tenint en 
compte els recursos disponibles i les necessitats que es plantegen en les diferents 
àrees territorials i divisions de l’Institut.

4.2 El Pla de guàrdies de l’Institut és el que estableix l’apartat següent d’aquesta 
Resolució. Correspon al director o directora de l’Institut, amb l’informe previ del 
Consell de Direcció, elaborar la proposta de modificació del Pla de guàrdies, el qual 
ha de ser aprovat per la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia. 
Prèviament ha d’haver passat per la Mesa de Negociació del personal al servei de 
l’Administració de justícia amb destinació a Catalunya.

4.3 En tot cas, el Pla de guàrdies ha de respectar les directrius següents:
a) La guàrdia s’ha d’entendre com un deure i un dret. El nombre i el tipus de 

guàrdies s’han de repartir de forma equitativa entre tots els metges forenses de 
l’àrea o divisió territorial corresponent. En els períodes estivals compresos entre 
els mesos de juny i setembre o quan raons del servei així ho requereixin, es pot 
incrementar el nombre de guàrdies mensuals que s’han de realitzar. En aquestes 
situacions es pot recórrer al personal medicoforense de les àrees o divisions ter-
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ritorials que voluntàriament accedeixin a incrementar el nombre de guàrdies. A 
aquest efecte, s’ha d’elaborar una llista anual de metges forenses voluntaris i es 
donarà prioritat a aquells metges forenses que no tinguin guàrdies de 24 hores 
en la seva àrea.

b) El servei de guàrdia, tant l’obligatori com el voluntari, ha de respectar, en tot 
cas, el preceptiu règim de descans i de compensació horària.

c) Els serveis de guàrdia de 24 hores únicament es poden establir en aquelles 
àrees territorials o divisions de l’Institut que disposin a partir de sis metges foren-
ses, per tal de poder organitzar els torns i poder garantir el règim de descans i de 
compensació horària.

—5 Pla de guàrdies en cada divisió i àrea territorial de l’Institut de Medicina 
Legal de Catalunya

El servei de guàrdia l’ha de prestar, a cadascuna de les divisions i àrees territo-
rials de l’Institut, el personal que seguidament s’indica. Anualment, dintre del Pla 
de guàrdies, s’ha de redactar una circular en què ha de constar la distribució anual 
dels metges forenses del servei de guàrdia de cada divisió de l’lnstitut de Medicina 
Legal de Catalunya.

5.1 Divisió núm. 1 de Barcelona Ciutat i l’Hospitalet de Llobregat, amb seu a 
la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat.

El servei de guàrdia en aquesta divisió territorial l’han de prestar set metges 
forenses en servei de guàrdia de 24 hores.

5.2 Divisió núm. 2, de Barcelona Sud.
5.2.1 Àrea Llobregat, amb seu a Sant Feliu de Llobregat.
Dos metges forenses, en servei de guàrdia de 24 hores.
5.2.2 Àrea Sud, amb seu a Vilanova i la Geltrú.
Un metge forense, en servei de guàrdia de 24 hores.
5.2.3 Àrea Anoia-Martorell, amb seu a Martorell.
Dos metges forenses, en servei de guàrdia de permanència de 8 dies.
5.3 Divisió núm. 3, de Barcelona Nord i Catalunya Central.
5.3.1 Àrea del Vallès, amb seu a Sabadell.
Tres metges forenses, en servei de guàrdia de 24 hores.
5.3.2 Àrea del Maresme, amb seu a Mataró.
Dos metges forenses, en servei de guàrdia de 24 hores.
5.3.3 Àrea de Barcelona Central, amb seu a Manresa.
Un metge forense, en servei de guàrdia de 24 hores.
5.4 Divisió núm. 4, de Girona.
5.4.1 Àrea de Girona Central, amb seu a Girona.
Un metge forense, en servei de guàrdia de 24 hores.
5.4.2 Àrea de Girona Nord, amb seu a Figueres.
Un metge forense, en servei de guàrdia de 24 hores.
5.4.3 Àrea de Girona Sud, amb seu a Blanes.
Tres metges forenses, en servei de guàrdia de permanència de 8 dies.
5.4.4 Àrea de Girona Pirenaica, amb seu a Olot.
Dos metges forenses, en servei de guàrdia de permanència de 8 dies
5.5 Divisió núm. 5, de Lleida.
5.5.1 Àrea de Lleida, amb seu a Lleida.
Un metge forense, en servei de guàrdia de 24 hores.
5.5.2 Àrea de Lleida-Aran, amb seu a Tremp.
Un metge forense, en servei de guàrdia de permanència de 8 dies.
5.5.3 Àrea de Lleida-Alt Pirineu, amb seu a la Seu d’Urgell.
Un metge forense, en servei de guàrdia de permanència de 8 dies.
5.6 Divisió núm. 6 de Tarragona, amb seu a Tarragona.
Dos metges forenses en servei de guàrdia de 24 hores. Durant els mesos estivals 

de juny a setembre, s’ha d’incrementar la guàrdia en aquesta divisió territorial amb 
un metge de guàrdia de 24 hores.
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5.7 Divisió núm. 7, de les Terres de l’Ebre, amb seu a Tortosa.
El servei de guàrdia en aquesta divisió territorial l’ha de prestar el personal 

següent:
Un metge forense, en servei de guàrdia de 24 hores.

—6 Normes comunes
6.1 El personal metge forense i la resta de personal de l’Institut de Medicina 

Legal de Catalunya ha de prestar el servei de guàrdia a l’àrea territorial o, si no n’hi 
ha, a la divisió territorial a la qual es trobi adscrit, d’acord amb les instruccions que 
rebi de la subdirecció que correspongui. Voluntàriament, el personal metge forense 
pot prestar el servei de guàrdia en qualsevol altra àrea de la seva divisió territorial 
d’acord amb el punt 4.3.a) d’aquesta Resolució.

6.2 Llevat dels supòsits degudament autoritzats d’exempció a què es refereix 
l’apartat 8 de la Resolució, tots els metges forenses i la resta de personal de l’Institut 
subjecte al servei de guàrdia estan obligats a prestar el servei i han de fer torns entre 
si de forma rotativa.

—7 Coordinació
Els serveis de guàrdia de l’Institut han de ser coordinats per la subdirecció de 

les diferents divisions territorials en què s’estructura l’Institut de Medicina Legal 
de Catalunya.

—8 Exempció de la realització del servei de guàrdia
Quan per motius de salut degudament justificats se sol·liciti l’exempció de guàr-

dies, s’ha de trametre aquesta sol·licitud al Comitè de Salut Laboral, per tal que 
aquest emeti l’informe corresponent, tal com es fa en les adaptacions de llocs de 
treball. Prèviament, el director o directora de l’Institut pot autoritzar l’exempció 
de la realització de la guàrdia al personal metge forense. Aquesta exempció és per 
a tot tipus de guàrdia.

—9 Retribucions de les guàrdies i indemnitzacions
9.1 El personal medicoforense i la resta de personal de l’Institut ha de percebre 

les retribucions corresponents a la prestació del servei de guàrdia que s’establei-
xen a la normativa reguladora de les retribucions complementàries per serveis de 
guàrdia del personal al servei de l’Administració de justícia, en funció del tipus de 
guàrdia que realitzin.

9.2 Per percebre les retribucions corresponents a la prestació del servei de guàr-
dia és requisit imprescindible el certificat de la subdirecció de la divisió territorial 
que correspongui de la realització del servei a mes vençut.

9.3 El Departament de Justícia ha d’arbitrar els mitjans necessaris per atendre 
les necessitats de desplaçament dels metges forenses en la prestació del servei de 
guàrdia.

—10 Disposició addicional
A partir del moment en què una àrea territorial arribi al mínim de metges fo-

renses establert al punt 4.3.c) d’aquesta Resolució, s’hi han de realitzar guàrdies 
de 24 hores.

—11 Disposició final
Aquesta Resolució produirà efectes a partir de l’1 de desembre de 2009.

Barcelona, 12 de novembre de 2009

JOSEp VILLARREAL MORENO

Secretari general

(09.315.054)

*
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DEPARTAMENT
DE CULTURA I MITJANS
DE COMUNICACIÓ

INSTITUT CATALÀ
DE LES INDÚSTRIES CULTURALS

RESOLUCIÓ
CMC/3204/2009, de 9 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del 
Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals de 28 
d’octubre de 2009, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de 
subvencions per a projectes de les empreses discogràfiques catalanes.

Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries 
Culturals adoptat en la sessió de 28 d’octubre de 2009, pel qual s’aproven les bases 
que han de regir la concessió de subvencions per a projectes de les empreses dis-
cogràfiques catalanes,

RESOLC:

—1 Que es publiqui íntegrament al DOGC l’Acord del Consell d’Administració 
de l’Institut Català de les Indústries Culturals de 28 d’octubre de 2009, pel qual 
s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a projectes de 
les empreses discogràfiques catalanes.

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs d’alçada davant el/la conseller/a de Cultura i Mitjans de Comunicació en el 
termini d’un mes a comptar de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 9 de novembre de 2009

LLUíS NOgUERA I JORDANA

President del Consell d’Administració

ACORD

de 28 d’octubre de 2009, del Consell d’Administració de l’Institut Català de les 
Indústries Culturals, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de 
subvencions per a projectes de les empreses discogràfiques catalanes.

La indústria musical està experimentant una transformació profunda en la seva 
transició a la societat digital. Les noves tecnologies generen oportunitats a la indús-
tria musical però també afecten de manera intensa les activitats més tradicionals, 
en particular les empreses d’edició fonogràfica, que veuen minvar el seu mercat 
no només per la crisi econòmica general, sinó especialment pel canvi d’hàbits dels 
consumidors, que majoritàriament han abraçat la descàrrega gratuïta d’Internet 
com a font de proveïment fonamental del seu fons musical.

Aquests motius han portat l’Institut Català de les Indústries Culturals a una sèrie 
de reformes en la seva política discogràfica, que ara continuen, com una acció més, 
amb la proposta d’una nova forma d’ajut al sector que elimina càrregues administra-
tives i que agilitza la tramitació, atès que fins ara les empreses estaven obligades a 
presentar una sol·licitud per cada edició de CD, una altra per a la promoció de cada 
CD, una altra per a cada realització de videoclip i, encara, una altra per a projectes 
d’adequació a les noves formes de negoci.

Convé passar d’uns sistemes de subvenció individualitzats projecte a projecte, a 
un altre de més operatiu en què els projectes es presentin de manera concentrada. 
Això no obstant, no es tracta de subvencionar la totalitat de l’activitat empresarial 
o comercial de les companyies discogràfiques, sinó que l’objecte d’aquestes bases 
són els projectes que o bé estiguin vinculats a la producció, l’edició i promoció de 
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productes discogràfics -entenent els videoclips i el marxandatge com una part de 
la promoció- o bé a l’adaptació de les empreses al nou entorn digital.

Aquest nou sistema, a més, garanteix un major rigor en les concessions d’ajuts, 
atès que majoritàriament els criteris de valoració tenen un caràcter reglat i, per tant, 
se’n reforça la transparència.

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions;

D’acord amb l’article 7.2.i) dels Estatuts de l’Institut Català de les Indústries 
Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d’abril, el Consell d’Administració 
acorda:

—1 Aprovar les bases que han de regir la concessió de subvencions per a pro-
jectes de les empreses discogràfiques catalanes, que consten a l’annex d’aquest 
Acord.

—2 Derogar les bases publicades mitjançant la Resolució CMC/3058/2008, de 9 
d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de 
l’Institut Català de les Indústries Culturals de 31 de juliol de 2008, pel qual s’aproven 
les bases que han de regir la concessió de subvencions per a projectes que impulsin 
noves formes de negoci en el sector discogràfic i musical.

—3 Derogar les bases publicades mitjançant Resolució CMC/3057/2008, de 
9 d’octubre per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració 
de l’Institut Català de les Indústries Culturals de 31 de juliol de 2008, per la qual 
s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a la producció 
de videoclips.

ANNEx

Bases

—1 Objecte i incompatibilitats
1.1 L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport als projectes de 

producció, edició i promoció de productes discogràfics (fonogrames i videoclips) i 
als projectes que apostin per l’adaptació de les empreses discogràfiques catalanes 
a les condicions que exigeix la societat digital, especialment des del punt de vista 
d’adequació tecnològica.

1.2 No són en cap cas objecte d’aquestes bases les despeses de funcionament 
o estructurals de les empreses, com ara les despeses de personal, el manteniment 
de les infraestructures d’oficines i magatzems, ni l’adquisició d’infraestructura 
o béns patrimonials. També en queden excloses les despeses de participació 
accionarial en d’altres empreses, les despeses relacionades amb l’activitat d’inter-
nacionalització, les consultories i estudis de mercat i les derivades de la gestió de 
les formacions musicals a les quals editen productes discogràfics i l’organització 
de concerts.

1.3 Els projectes s’han de realitzar durant l’any de la publicació de la convo-
catòria corresponent.

1.4 Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases no són 
compatibles amb altres ajuts per als mateixos conceptes de l’Institut Català de les 
Indústries Culturals, del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya i organismes dependents.

1.5 Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases són com-
patibles amb altres ajuts per als mateixos conceptes de la resta de la Generalitat de 
Catalunya i organismes dependents, així com d’altres administracions públiques 
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i entitats públiques o privades, i amb altres ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat.

—2 Destinataris/àries
2.1 Poden optar a les subvencions les empreses discogràfiques domiciliades a 

Catalunya o en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu 
amb establiment permanent a Catalunya que portin a terme els projectes descrits 
en la base 1.

2.2 No poden optar-hi les entitats sense afany de lucre ni les empreses disco-
gràfiques participades en el seu capital o òrgans de decisió per societats de gestió 
de drets de propietat intel·lectual.

—3 Requisits
3.1 Per poder optar a les subvencions s’han de complir els requisits següents:
a) Que l’empresa discogràfica editi un mínim de 4 àlbums durant l’any de la 

convocatòria.
b) Que més del 50% dels fonogrames editats durant l’any de la convocatòria 

corresponguin a músics residents a Catalunya.

—4 Despeses subvencionables
Són subvencionables les despeses següents:
a) Despeses de producció, enregistrament i reproducció: s’accepta exclusivament 

la imputació d’aquestes despeses, derivades de la contractació de professionals o 
empreses, en els conceptes següents: enregistrament d’obres musicals; adquisició 
de drets –regalies o avançaments-, a productors, intèrprets o executants; despeses 
pròpies de l’enregistrament, arranjadors, lloguer de material, lloguer d’estudi, 
tècnics de so, lloguers d’instruments i músics; drets de reproducció mecànica o 
de posada a disposició electrònica a societats de gestió de drets d’autor; llicències 
de tercers necessàries per a l’enregistrament d’un fonograma; registre i tràmits 
de protecció de drets; despeses de reproducció de còpies; disseny i realització del 
material imprès, incloses les despeses de reproducció gràfica o visual a societats 
de gestió de drets.

b) Despeses en promoció, publicitat i màrqueting: són despeses relacionades amb 
l’activitat adreçada al posicionament de l’enregistrament. S’accepten les despeses 
d’empreses i professionals per a la producció de videoclips; màrqueting en línia, 
mòbil o tradicional; disseny d’elements publicitaris, publicitat a qualsevol mitjà 
audiovisual, escrit o digital, edició de mostres i, en general, les despeses que es 
puguin relacionar amb la difusió de l’activitat per augmentar-ne les vendes.

c) Despeses d’adaptació a la societat digital: despeses relacionades amb noves 
tecnologies: utilització de canals de distribució digitals, adaptació digital dels con-
tinguts musicals, creació i manteniment de webs, lloguer de programari, maquinari, 
hosting; despeses en R+D+I; despeses en projectes que suposin noves formes de 
negoci diferents de la comercialització i distribució de CD i DVD a llocs convenci-
onals i especialment les que utilitzin les noves tecnologies. No inclou la compra ni 
arrendament financer d’equipament, ni l’adquisició de llicències de programari.

d) Despesa en formació: s’acceptarà la despesa relacionada amb formació laboral 
i professional encaminada al perfeccionament i capacitació del personal per afrontar 
amb més preparació i rigor els reptes de la societat digital.

—5 Quantia
5.1 Les subvencions són concedides en funció de les disponibilitats pressu-

postàries i de la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració que 
estableix la base 9.

5.2 Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases no poden 
superar el 70% del cost total del projecte presentat, IVA no inclòs.

—6 Documentació
Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació següent:
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6.1 Documentació general:
a) Còpia compulsada del document d’identitat i número d’identificació fiscal 

de la persona sol·licitant. No cal aportar aquesta documentació en cas de persones 
físiques que autoritzin l’Institut Català de les Indústries Culturals per consultar les 
dades d’identitat.

b) En cas que sigui una persona jurídica, una còpia compulsada de la do-
cumentació que acrediti la personalitat jurídica de l’entitat, inscrita al registre 
corresponent.

c) Quan s’actuï en nom d’altri:
Còpia compulsada del document d’identitat de la persona signant de la sol·licitud. 

No cal aportar aquesta documentació en cas que aquesta persona autoritzi l’Institut 
Català de les Indústries Culturals per consultar les dades d’identitat.

Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què 
actua, degudament inscrita al registre corresponent, si s’escau.

d) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició 
d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. Aquesta declaració ha de constar en el formulari 
de sol·licitud normalitzat.

e) Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats 
per al mateix projecte, inclosos els imports sol·licitats i concedits. Aquesta informació 
declarativa ha de constar en el formulari de sol·licitud normalitzat.

f) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat, així com de les obligacions 
amb la Seguretat Social, inclosa en el formulari de sol·licitud normalitzat.

Si la persona sol·licitant no té la residència fiscal en territori espanyol, cal pre-
sentar una declaració responsable on ho faci constar. Aquesta declaració s’inclou 
en el formulari de sol·licitud normalitzat.

En el cas d’empresari/ària persona física, l’Institut Català de les Indústries Cul-
turals comprova d’ofici que estigui donat/ada d’alta en l’impost sobre activitats 
econòmiques. La signatura de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització per 
fer-ne la comprovació.

g) Si l’empresa té 50 o més treballadors, declaració acreditativa del compliment 
de l’obligació que preveu l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració 
social de minusvàlids, o el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el 
compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de 
treballadors amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 92.5 del Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Aquesta declaració constarà 
en el formulari de sol·licitud normalitzat.

h) Declaració acreditativa del compliment dels requisits que estableixen els 
articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en 
funció de si es tracta d’una empresa que disposi d’establiments oberts al públic o 
no. Aquesta declaració constarà en el formulari de sol·licitud normalitzat.

i) En el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria 
que indiqui els mitjans que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per a prevenir 
i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, 
en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

No cal aportar els documents que indiquen les lletres a), b) i c) en cas que la persona 
sol·licitant ja els hagi presentat anteriorment a l’Administració de la Generalitat o a 
l’Institut Català de les Indústries Culturals, sempre que no hagin transcorregut més 
de cinc anys des de la seva presentació i no hagin experimentat cap modificació. 
En aquest supòsit cal indicar clarament la data i l’òrgan o la dependència en què 
van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l’Institut Català de les 
Indústries Culturals, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els 
documents, ha de requerir la persona sol·licitant perquè els aporti en el termini de 
deu dies hàbils.
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La convocatòria de subvencions pot preveure que no calgui presentar determi-
nats documents quan l’Administració de la Generalitat, d’acord amb els convenis 
interadministratius que se signin amb els organismes competents, tingui accés 
telemàtic a la informació corresponent i disposi de l’autorització de la persona sol-
licitant o de qui la representi.

6.2 Documentació sobre el projecte:
a) Memòria completa i detallada del projecte (segons model que facilitarà amb 

la sol·licitud l’Institut Català de les Indústries Culturals).
b) Fitxa economicofinancera que inclogui el pressupost complet i detallat del 

projecte en el qual figurin totes les despeses, i la previsió d’ingressos (segons model 
que facilitarà amb la sol·licitud l’Institut Català de les Indústries Culturals).

c) Còpia compulsada de la declaració anual de l’impost sobre el valor afegit 
(model 390) corresponent a l’exercici fiscal anterior a l’any de publicació de la 
convocatòria.

d) En el cas de persones jurídiques, còpia compulsada de la declaració de l’im-
post de societats corresponent a l’exercici fiscal anterior a l’any de la publicació de 
la convocatòria.

e) En el cas de persones físiques, còpia compulsada de la declaració de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques corresponent a l’exercici fiscal anterior a 
l’any de publicació de la convocatòria.

6.3 Si s’escau, altra documentació:
a) Relació detallada de les despeses de personal de l’empresa durant l’any de la 

publicació convocatòria, on ha de constar: sou brut anual, base de la cotització a la 
Seguretat Social i quota de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa.

b) Relació classificada de despeses en internacionalització a què es refereix la 
base 9.1.d) previstes i, si s’escau, contretes durant l’any de la publicació la convo-
catòria.

c) Relació classificada de despeses d’adaptació a la societat digital a què es 
refereix la base 9.1.e) previstes i, si s’escau, contretes durant l’any de publicació de 
la convocatòria, no incloses com a despesa subvencionable.

d) Relació classificada de despeses en consultories i estudis de mercat a què 
es refereix la base 9.1.g) durant els tres anys anteriors a la data de publicació de la 
convocatòria i còpia compulsada o original i còpia simple de les factures o altres 
documents de valor probatori equivalent i documentació acreditativa del pagament. 
No s’accepten aquelles factures que en el seu concepte no s’estableixi de forma clara 
i discriminada l’objecte del bé, obra i/o servei facturat.

e) Autorització a l’Institut Català de les Indústries Culturals per a comprovar d’ofici 
si l’empresa sol·licitant ha cedit la totalitat del seu catàleg de música feta a Catalunya 
a l’empresa BMAT Licensing, SL, als efectes de valorar el que preveu la base 9.1.h). 
Aquesta autorització s’inclou en el formulari de sol·licitud normalitzat.

—7 Sol·licituds
Les sol·licituds, segons el formulari normalitzat facilitat per l’Institut Català de 

les Indústries Culturals, s’han de presentar al Registre del Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació, rambla de Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona, als altres 
registres generals del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, com ara 
els dels seus serveis territorials, o a qualsevol dels llocs 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.

El formulari de sol·licitud normalitzat es pot obtenir a l’adreça d’Internet http://
www.gencat.cat/cultura/icic i a la seu de l’Institut Català de les Indústries Culturals, 
rambla de Santa Mònica, 8, 2a planta, 08002 Barcelona.

—8 Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds s’estableix a la convocatòria correspo-

nent.
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—9 Criteris de valoració
9.1 La concessió de les subvencions i el càlcul de la seva quantia s’ha de deter-

minar conforme a un sistema de punts que s’han d’atorgar en funció dels criteris 
següents:

a) Volum de despesa de personal durant l’any de publicació de la convocatòria: 
de 0 a 10 punts.

Es consideraran les despeses del personal laboral de l’empresa, incloses les des-
peses de Seguretat Social. El salari màxim imputable per persona serà el que estigui 
establert a la base de cotització a la Seguretat Social, més la quota de la Seguretat 
Social a càrrec de l’empresa. En cap cas es podrà comptabilitzar com a despesa de 
personal les quantitats en concepte de distribució de beneficis ni d’indemnitzacions 
per acomiadaments. No es tindran en compte despeses en concepte de desplaçament 
ni de dietes, ni minutes.

b) Volum de despesa en producció, enregistrament i reproducció durant l’any de 
publicació de la convocatòria: de 0 a 10 punts.

c) Volum de despesa en promoció, publicitat i màrqueting durant l’any de publi-
cació de la convocatòria: de 0 a 10 punts.

d) Volum de despesa en internacionalització durant l’any de publicació de la 
convocatòria: de 0 a 5 punts.

Es consideraran les despeses per qualsevol activitat adreçada a captar mercats 
de fora dels territoris on és oficial la llengua catalana: despesa relacionada amb 
l’assistència a fires i mercats. S’accepten les despeses d’estands, acreditacions, 
desplaçaments, allotjament (fins a un límit de 130 euros per persona i nit, quan es 
produeixin a Europa i a Amèrica del Nord, i de 100 euros per persona i nit quan es 
produeixin a la resta del món) o restauració (fins a un límit de 50 euros per persona 
i dia). En les despeses de desplaçaments no s’admetran els imports per a bitllets de 
transports de classe no turista. En cap cas s’admetran despeses relacionades amb 
la presència d’un artista en un concert.

e) Volum de despesa d’adaptació a la societat digital durant l’any de publicació 
de la convocatòria: de 0 a 10 punts.

A més de les despeses previstes a la base 4.c), s’han de tenir en compte la compra, 
arrendament financer i obtenció de llicències de programari, maquinari, hosting; 
qualsevol inversió en R+D+I; i qualsevol inversió en projectes que suposin noves 
formes de negoci diferents de la comercialització i distribució de CD i DVD con-
vencionals i que tinguin per objecte la difusió i la venda de continguts fonogràfics 
o de productes relacionats amb els continguts fonogràfics.

f) Rendibilitat empresarial: de 0 a 15 punts.
Coeficient entre el volum de compres i despeses corrents i el volum de vendes i 

ingressos de l’any anterior al de la convocatòria.
g) Volum de despesa en consultories i estudis de mercat durant els tres anys 

anteriors a la data de publicació de la convocatòria: de 0 a 3 punts.
Es valoraran les despeses en empreses consultores i d’estudis de mercat i professi-

onals especialitzats. Les consultories han de tenir per objecte l’anàlisi de la situació 
i desenvolupament de l’empresa. Els estudis de mercat s’han de fer per millorar la 
posició dels productes en el mercat o avaluar-ne les tendències.

h) Cessió de catàleg de música per a l’anàlisi logarítmica: 6 punts.
Cessió per part de l’empresa de la totalitat del seu catàleg de música feta a 

Catalunya a l’empresa BMAT Licensing, SL, contractada per l’Institut Català de 
les Indústries Culturals per a l’anàlisi logarítmica dels fonogrames als efectes del 
seu estudi i classificació per a la realització del portal de difusió de la música feta 
a Catalunya www.catalanmusic.cat.

i) Volum de despesa en formació durant l’any de publicació de la convocatòria: 
de 0 a 3 punts.

j) Altres instruments financers: de 0 a 3 punts.
Es valora favorablement haver estat beneficiari d’una o més aportacions reinte-

grables des de l’any 2005 i fins al moment abans de la Resolució de concessió de 
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subvencions de la convocatòria corresponent; o d’un préstec per a inversions de la 
convocatòria corresponent concertada entre l’ICIC i l’ICF.

k) Interès cultural i social del conjunt de l’activitat: de 0 a 7 punts.
Es valorarà l’interès artístic i social dels projectes, la seva contribució a la creació 

d’un espai sonor català, l’afavoriment de la música com a via d’integració en la 
societat catalana dels sectors menys afavorits o de la immigració, la recuperació i 
difusió del patrimoni nacional, etc.

l) Ús de la llengua catalana i autoria catalana: de 0 a 6 punts.
Es valorarà l’ús de la llengua catalana en les produccions d’obres musicals i 

l’autoria catalana (nascuts o domiciliats a Catalunya) en les produccions d’obres 
musicals instrumentals. Es tindrà en compte especialment l’ús de la llengua catalana 
en autors no nascuts i no residents a Catalunya i en aquells productes que per les 
seves característiques puguin afavorir la integració lingüística dels immigrants.

m) Participació de músics nascuts o domiciliats a Catalunya: de 0 a 6 punts.
Es valorarà la presència d’artistes nascuts o domiciliats a Catalunya en les acti-

vitats presentades en el projecte.
n) Risc: de 0 a 6 punts.
Es valorarà l’aposta per artistes emergents o no consolidats o per propostes ar-

tístiques amb més dificultats a l’hora de col·locar-les en el mercat.
9.2 En relació amb els criteris de valoració a), b), c), d) e), f) g) i i), es concedirà 

la màxima puntuació en cada tram (15, 10, 7, 6, 5 o 3 punts, segons els casos) a la 
sol·licitud que presenti una major despesa en relació amb el criteri objecte de va-
loració o un major coeficient, en el cas de l’apartat f). Per a la resta de sol·licituds 
s’atorgarà la puntuació de manera estrictament proporcional. Totes les puntuacions 
s’arrodoniran amb un sol decimal.

9.3 Un cop sumats tots els punts obtinguts pels diferents criteris de valoració, 
s’obtindrà la puntuació total de cada sol·licitud que s’arrodonirà sense decimals. 
S’atribueix un valor econòmic a cada punt obtingut, que serà el resultant de dividir 
el total de la dotació establerta en la convocatòria entre la suma de tots els punts 
obtinguts per tots els projectes. L’import de la subvenció vindrà determinat per la 
multiplicació del valor econòmic del punt pel total de punts obtinguts per cada sol-
licitud, amb el límit previst a la base 5.2. L’obtenció d’un import inferior a 3.000 
euros suposarà la desestimació de la sol·licitud presentada.

—10 Procediment de concessió i tramitació
10.1 El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de 

concurrència competitiva.
10.2 Les sol·licituds seran valorades per una Comissió Assessora presidida 

pel/per la director/a de l’Institut Català de les Indústries Culturals, que nomena els 
seus membres i que estarà constituïda per:

Vocals:
El/la director/a de l’Àrea de Música de l’Institut Català de les Indústries Culturals, 

que actuarà com a vicepresident/a.
El/la gerent de l’Associació de Productors i Editors Discogràfics i Videogràfics 

de Catalunya (APECAT).
Tres experts/es de reconegut prestigi de l’àmbit de la música.
Dos tècnics/ques de l’Àrea de Música de l’Institut Català de les Indústries Cul-

turals, un/a dels/de les quals farà les funcions de secretari/ària.
Correspon al/a la director/a de l’Àrea de Música de l’Institut Català de les Indústries 

Culturals instruir el procediment i elevar la proposta formulada per la Comissió 
Assessora al/a director/a de l’Institut Català de les Indústries Culturals.

10.3 L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds 
que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud. La manca 
de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 6 en el termini de 
deu dies hàbils i amb el requeriment previ d’esmena comporta el desistiment de la 
sol·licitud. Prèviament a la resolució d’estimació o desestimació de les sol·licituds, 
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el/la director/a de l’Institut Català de les Indústries Culturals ha de resoldre sobre 
la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. Contra aquesta resolució, que 
no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el/la 
conseller/a de Cultura i Mitjans de Comunicació en el termini d’un mes a comptar 
de la recepció de la notificació.

—11 Resolució i notificació
11.1 La concessió de les subvencions es fa per resolució del/de la director/a de 

l’Institut Català de les Indústries Culturals, després d’haver informat el Consell 
d’Administració, i es notifica a les persones interessades en el termini de sis mesos a 
comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En la notificació 
ha de constar que la resolució no exhaureix la via administrativa i que es pot inter-
posar recurs d’alçada davant el/la conseller/a de Cultura i Mitjans de Comunicació 
en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la notificació.

11.2 Transcorregut el termini de sis mesos sense que s’hagi dictat i notificat 
resolució expressa, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves 
sol·licituds per silenci administratiu.

—12 Pagament
12.1 El pagament de la subvenció es tramita de la manera següent:
La tramitació del pagament de les subvencions s’inicia pel 60% del seu import 

en el moment de la concessió. Per al pagament d’aquesta bestreta no s’exigeix la 
prestació de garantia. La tramitació del pagament del 40% restant s’inicia amb la 
presentació dels justificants de despesa que preveu la base 13.

12.2 Prèviament als pagaments, l’Institut Català de les Indústries Culturals com-
prova d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per la persona 
beneficiària implica l’autorització a l’Institut per fer-ne la comprovació.

En el cas que la persona beneficiària no tingui la seva residència fiscal en territori 
espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats 
competents del seu país de residència.

—13 Justificació
13.1 El període de justificació s’inicia amb la notificació de la concessió 

i finalitza l’últim dia hàbil del mes de febrer de l’any posterior al de la publi-
cació de la convocatòria corresponent, sense que hi hagi possibilitat d’establir 
pròrrogues.

13.2 S’estableixen les modalitats de justificació següents:
13.2.1 En el cas de subvencions atorgades per un import inferior a 40.000 euros els/

les beneficiaris/àries podran optar entre les modalitats de justificació següents:
13.2.1.1 Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa que ha 

d’incloure la documentació següent:
a) Memòria d’actuació que justifiqui el compliment de les condicions que 

exigeixen aquestes bases reguladores, amb indicació de les activitats fetes i els 
resultats obtinguts.

b) Memòria econòmica justificativa del cost del projecte subvencionat així com 
de les despeses de personal, internacionalització i d’adaptació a la societat digital 
a què fa referència la base 6.3.a), b) i c), que ha d’incloure:

b.1) Relació classificada de les despeses (identificació del creditor i del document, 
concepte, import, data d’emissió i data de pagament).

b.2) Factures o altres documents de valor probatori equivalent i documentació 
acreditativa del pagament, mitjançant còpia compulsada o original i còpia simple. 
No s’accepten aquelles factures que en el seu concepte no s’estableixi de forma 
clara i discriminada l’objecte del bé, obra i/o servei facturat. En el cas de despeses 
de personal, cal aportar les nòmines de tots els treballadors, signades i certificades 
per l’empresa, els corresponents documents acreditatius del seu pagament, les co-
titzacions a la Seguretat Social (TC1 i TC2) i l’ingrés de la retenció d’IRPF.
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b.3) Fitxa economicofinancera que prevegi el cost real de l’activitat i la possible 
desviació respecte al pressupost presentat, així com la relació detallada d’altres 
ingressos o ajuts que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de 
l’import i la seva procedència.

b.4) Els tres pressupostos que la persona beneficiària ha hagut de demanar i la 
memòria justificativa, si s’escau, d’acord amb la base 15.a).

13.2.1.2 Compte justificatiu simplificat: cal aportar la documentació que exi-
geix l’apartat anterior, excepte les factures i els comprovants de pagament a què 
fa referència l’apartat b.2). L’òrgan concedent comprova l’aplicació correcta de la 
subvenció sol·licitant determinats justificants de despesa a cada beneficiari mit-
jançant la tècnica del mostreig combinat.

13.2.2 En el cas de subvencions atorgades per un import igual o superior a 40.000 
euros, els/les beneficiaris/àries hauran de presentar un compte justificatiu amb 
informe d’auditor. El compte justificatiu ha d’incloure la documentació següent:

a) Memòria d’actuació que justifiqui el compliment de les condicions que 
exigeixen aquestes bases reguladores, amb indicació de les activitats fetes i els 
resultats obtinguts.

b) Memòria econòmica abreujada del cost del projecte subvencionat així com 
de les despeses de personal, internacionalització i d’adaptació a la societat digital a 
què fa referència la base 6.3.a), b) i c) amb el contingut següent: estat representatiu 
de les despeses incorregudes, degudament agrupades i, si escau, les quantitats 
inicialment pressupostades i les desviacions que s’hagin produït.

c) Informe d’auditor fet per auditors inscrits en el Registre Oficial d’Auditors 
de Comptes que acrediti les despeses del projecte subvencionat i el seu pagament, 
així com l’import i la procedència del finançament, exclòs l’import de la subvenció 
de l’Institut Català de les Indústries Culturals (fons propis o altres subvencions o 
recursos). L’informe també ha d’acreditar les despeses de personal, internacio-
nalització i adaptació a la societat digital a què fa referència la base 6.3.a), b) i c). 
Finalment, també haurà d’acreditar haver sol·licitat com a mínim tres ofertes i la 
memòria justificativa en el cas que preveu la base 15.a). L’auditor ha de ser el mateix 
que audita els comptes anuals de l’empresa, si hi està obligada; en cas contrari, 
l’empresa beneficiària de la subvenció pot designar l’auditor.

L’informe s’ha de subjectar al que disposa l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig 
que aprova la norma d’actuació dels auditors de comptes en la revisió de comptes 
justificatius de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal.

13.3 En qualsevol de les formes de justificació, s’ha d’aportar també un docu-
ment signat (segons model que facilitarà amb la sol·licitud l’Institut Català de les 
Indústries Culturals) per l’intèrpret o el responsable del grup d’intèrprets de cada 
fonograma que formi part del projecte global al que fa referència la sol·licitud de 
subvenció, que acrediti el coneixement del/s intèrpret/s del fet que l’empresa ha 
rebut una subvenció relacionada amb els seus fonogrames.

Quan el fonograma hagi estat editat amb anterioritat a la publicació de la con-
vocatòria corresponent, es podrà substituir aquest document per una comunicació 
expressa i escrita de l’empresa discogràfica a l’intèrpret o responsable del grup 
d’intèrprets i l’acreditació de la recepció per part d’aquest.

—14 Publicitat
L’Institut Català de les Indústries Culturals dóna publicitat a les subvencions 

concedides mitjançant l’exposició d’una relació d’aquestes subvencions a l’adreça 
d’Internet del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació http://www.
gencat.cat/cultura/icic i al seu tauler d’anuncis situat a la rambla de Santa Mònica, 
8, 08002 de Barcelona, i en cas de subvencions d’import igual o superior a 3.000 
euros, mitjançant la seva publicació al DOGC.

—15 Altres obligacions de les persones beneficiàries
Les persones beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions se-

güents:
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a) En el cas que l’import de la despesa subvencionable superi la quantitat de 
12.000 euros en el supòsit de lloguer de béns d’equip o prestació de serveis per 
empreses de consultoria o assistència tècnica, el/la beneficiari/ària ha de sol·licitar 
com a mínim tres ofertes de diferents empreses, amb caràcter previ a la contractació 
del compromís corresponent, llevat que en el mercat no hi hagi un nombre suficient 
d’entitats que facin l’actuació corresponent o llevat que la despesa s’hagi fet abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i l’elecció s’ha de justificar expressament 
en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

b) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el projecte presentat. 
Qualsevol canvi en el projecte o en el calendari presentats s’ha de notificar per 
escrit a l’Àrea de Música de l’Institut Català de les Indústries Culturals, el qual 
valora la modificació i la pot acceptar si no comporta canvis substancials ni 
representa un incompliment dels requisits i les condicions que s’estableixen en 
aquestes bases. La modificació es pot considerar acceptada si l’Institut Català de 
les Indústries Culturals no es manifesta en el sentit contrari en el termini de 15 
dies hàbils a partir de la data de recepció de la notificació al Registre general del 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Els canvis no comunicats o 
que no hagin estat acceptats poden fer que es consideri que l’empresa beneficiària 
ha incomplert les condicions, la qual cosa pot donar lloc al reintegrament total 
o parcial de la subvenció.

c) Notificar a l’Àrea de Música de l’Institut Català de les Indústries Culturals 
altres ajuts, ingressos o recursos que financin l’actuació subvencionada, obtinguts 
o demanats a d’altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de la convocatòria 
corresponent.

d) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte 
de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació de l’Institut 
Català de les Indústries Culturals, de la Intervenció General de la Generalitat, de 
la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents d’acord amb la normativa 
aplicable.

e) Incloure el logotip de l’Institut Català de les Indústries Culturals i l’expres-
sió “amb la col·laboració de l’Institut Català de les Indústries Culturals” en tots 
els elements informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat objecte de l’ajut 
que es produeixin o difonguin amb posterioritat a la notificació de la resolució de 
concessió de la subvenció.

f) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions.

—16 Modificació de la resolució
16.1 L’Institut Català de les Indústries Culturals té la facultat de revisar els ajuts 

concedits i modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions 
que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.

16.2 A partir de la justificació presentada, es recalcularà l’import de l’ajut. En cas 
que del nou càlcul resulti una disminució de la quantia de l’ajut, aquest es minorarà 
aplicant sobre la quantia subvencionada els percentatges següents:

Desviacions fins el 10%: no s’aplicarà cap minoració.
Desviacions superiors a 10% i fins al 40%: s’aplicarà un minoració proporcio-

nal.
Desviacions superiors al 40%: s’exigirà el reintegrament total de l’ajut.

—17 Reintegrament
L’Institut Català de les Indústries Culturals pot exigir el reintegrament total o 

parcial de les subvencions amb l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar 
l’interès de demora corresponent en els supòsits següents:

a) Incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.
b) Incompliment de l’obligació de justificació o de la resta d’obligacions que 

preveuen aquestes bases.
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c) Incompliment dels requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la 
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística,

d) Altres supòsits previstos a la normativa reguladora de subvencions.

(09.308.154)
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INSTITUT CATALÀ
DE LES INDÚSTRIES CULTURALS

RESOLUCIÓ
CMC/3205/2009, de 10 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del 
Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals, pel qual 
s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a l’accés de 
les sales d’exhibició cinematogràfica independents de petits nuclis urbans o rurals 
a còpies de pel·lícules comunitàries i iberoamericanes.

Atès l’acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries 
Culturals adoptat en sessió de 28 d’octubre de 2009, pel qual s’aproven les bases 
que han de regir la concessió de subvencions per a l’accés de les sales d’exhibició 
cinematogràfica independents de petits nuclis urbans o rurals a còpies de pel·lícules 
comunitàries i iberoamericanes.

RESOLC:

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals 
de 28 d’octubre de 2009, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió 
de subvencions per a l’accés de les sales d’exhibició cinematogràfica independents 
de petits nuclis urbans o rurals a còpies de pel·lícules comunitàries i iberoameri-
canes

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació en el termini d’un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 de novembre de 2009

LLUíS NOgUERA I JORDANA

President del Consell d’Administració

ACORD

de 28 d’octubre de 2009, del Consell d’Administració de l’Institut Català de les 
Indústries Culturals, pel qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de 
subvencions per a l’accés de les sales d’exhibició cinematogràfica independents 
de petits nuclis urbans o rurals a còpies de pel·lícules comunitàries i iberoame
ricanes.

L’article 29.3 de la Llei de l’Estat 55/2007, de 28 de desembre, del cinema, preveu 
que, amb l’objectiu de fomentar la permanència i estabilitat de les sales d’exhibició 
cinematogràfica radicades en petits nuclis urbans o rurals, i del manteniment d’una 
oferta cultural estable i propera en aquest àmbit, es podrà establir ajuts a les sales 
d’exhibició independents que tingui accés difícil a còpies de pel·lícules comunitàries 
i iberoamericanes.

L’article 19 del Reial decret 2062/2008, de 12 de desembre, pel qual es desen-
volupa la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema, preveu que els ajuts per a 
l’accés a còpies de pel·lícules comunitàries i iberoamericanes de sales radicades a 
petits nuclis urbans o rurals s’han d’establir en col·laboració amb les comunitats 
autònomes. Aquesta col·laboració, basada en el principi de coresponsabilitat, s’ha 
d’instrumentar mitjançant conveni. En qualsevol cas, l’article esmentat preveu que 
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la convocatòria, tramitació i atorgament d’aquests ajuts correspon a les comunitats 
autònomes.

L’Institut Català de les Indústries Culturals ha subscrit un conveni amb el Ministeri 
de Cultura per a la concessió d’ajuts a sales d’exhibició cinematogràfica a través de 
les comunitats autònomes, per establir les condicions i compromisos aplicables als 
ajuts que preveu l’article 29 de la Llei de l’Estat del cinema.

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions;

D’acord amb l’article 7.2.i) dels Estatuts de l’Institut Català de les Indústries 
Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d’abril, el Consell d’Administració 
acorda:

Aprovar les bases que han de regir la concessió de subvencions per a l’accés de 
les sales d’exhibició cinematogràfica independents de petits nuclis urbans o rurals 
a còpies de pel·lícules comunitàries i iberoamericanes, que consten en l’annex 
d’aquest acord.

ANNEx

Bases

—1 Objecte
1.1 L’objecte d’aquesta línia de subvencions és afavorir l’accés de les sales 

d’exhibició cinematogràfica independents de petits nuclis urbans o rurals a còpies 
de pel·lícules comunitàries i iberoamericanes.

1.2 Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases són 
compatibles amb altres ajuts de l’Institut Català de les Indústries Culturals, de 
l’Administració de la Generalitat i d’altres entitats públiques o privades, així com 
amb altres ingressos o recursos.

—2 Destinataris/àries
2.1 Poden optar a les subvencions les empreses d’exhibició cinematogràfica 

independents inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o empreses 
domiciliades en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Euro-
peu, amb sales d’exhibició cinematogràfica radicades en municipis de Catalunya 
amb una població inferior a 30.000 habitants.

2.2 S’entén, als efectes d’aquestes bases, com a empresa d’exhibició cinemato-
gràfica independent, la persona física o jurídica que exerceix l’activitat d’exhibició 
cinematogràfica i el capital majoritari o igualitari de la qual no té caràcter extra-
comunitari. Així mateix, no ha d’estar participada majoritàriament per empreses 
de producció o distribució de capital no comunitari, ni n’ha de dependre en funció 
dels seus òrgans executius, el seu accionariat, la seva capacitat de decisió o la seva 
estratègia empresarial. Tampoc ha d’estar participada majoritàriament per un ope-
rador televisiu, per una xarxa de comunicacions o per capital públic, tinguin o no 
caràcter comunitari, ni n’ha de dependre en funció dels seus òrgans executius, el 
seu accionariat, la seva capacitat de decisió o la seva estratègia empresarial.

2.3 S’entén, als efectes d’aquestes bases, com a sales d’exhibició cinemato-
gràfica independents les sales de les quals siguin titulars empreses d’exhibició 
cinematogràfica independents.

—3 Requisits
Per poder optar a les subvencions s’han de complir els requisits següents:
a) Les pel·lícules exhibides han d’haver estat produïdes en els tres anys anteriors 

al de la publicació de la convocatòria corresponent, i s’han d’haver exhibit en sales 
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d’exhibició independents de Catalunya en el període comprés entre l’1 de desembre 
de l’any anterior a la convocatòria i l’1 de desembre de l’any de la convocatòria.

b) No poden accedir a aquestes subvencions les sales d’exhibició cinematogràfica 
independents que no hagin mantingut una activitat d’exhibició regular i continuada 
al llarg de l’any anterior al de la publicació de la convocatòria corresponent, realitzant 
projeccions almenys durant 42 setmanes l’any.

—4 Quantia
4.1 L’import de la subvenció es determina d’acord amb el nombre total de 

punts obtinguts per cada sala d’exhibició cinematogràfica, segons les sessions de 
pel·lícules comunitàries i iberoamericanes exhibides en el període comprés entre 
l’1 de desembre de l’any anterior a la convocatòria i l’1 de desembre de l’any de la 
convocatòria en les seves sales, d’acord a l’escalat de punts següent:

a) Per cada sessió d’exhibició d’una pel·lícula comunitària en versió original 
catalana: 10 punts.

b) Per cada sessió d’exhibició d’una pel·lícula comunitària en qualsevol altra 
llengua: 5 punts.

c) Per cada sessió d’exhibició d’una pel·lícula iberoamericana: 1 punt.
4.2 La puntuació obtinguda finalment per cada sala és el resultat de dividir la 

valoració global obtinguda d’acord amb l’apartat anterior, entre el nombre total de 
sessions durant el període esmentat.

4.3 Finalment, la dotació pressupostària de la convocatòria corresponent 
es reparteix proporcionalment entre les empreses d’exhibició cinematogràfica 
independents que optin a la subvenció, d’acord amb l’acumulat de la puntuació 
obtinguda per les sales de les quals són titulars. L’import màxim que es pot 
atorgar per cada sol·licitant i sala d’exhibició cinematogràfica independent és 
de 18.000 euros i no pot ser superior al 20% de la recaptació bruta obtinguda 
per la sala d’exhibició cinematogràfica independent en el període establert en 
l’apartat 3.a).

—5 Documentació
5.1 Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació següent:
a) Còpia compulsada del document d’identitat i número d’identificació fiscal 

de la persona sol·licitant.
En cas de persones físiques, no cal aportar el document d’identitat i el NIF si s’au-

toritza l’Institut Català de les Indústries Culturals per consultar les dades d’identitat. 
Aquesta autorització ha de constar en el formulari de sol·licitud normalitzat.

b) En cas que sigui una persona jurídica, una còpia compulsada de la documentació 
que acrediti la personalitat jurídica de l’entitat, inscrita al registre corresponent.

c) Quan s’actuï en nom d’altri:
Còpia compulsada del document d’identitat de la persona signant de la sol-

licitud.
Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què 

actua, degudament inscrita al registre corresponent, si escau.
No cal aportar el document d’identitat si s’autoritza l’Institut Català de les In-

dústries Culturals per consultar les dades d’identitat. Aquesta autorització ha de 
constar en el formulari de sol·licitud normalitzat.

d) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició 
d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. Aquesta declaració ha de constar en el formulari 
de sol·licitud normalitzat.

e) Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o pri-
vats per al mateix projecte, incloent-hi els imports sol·licitats i concedits. Aquesta 
informació declarativa ha de constar en el formulari de sol·licitud normalitzat.

f) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat així com de les obligacions 
amb la Seguretat Social, inclosa en el formulari de sol·licitud normalitzat.
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Si la persona sol·licitant no té la seva residència fiscal en territori espanyol, cal 
presentar una declaració responsable on ho faci constar. Aquesta declaració s’inclou 
en el formulari de sol·licitud normalitzat.

En el cas de persona física, l’Institut Català de les Indústries Culturals comprova 
d’ofici que estigui donat d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques. La firma 
de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

g) Si té 50 treballadors o més, declaració acreditativa del compliment de l’obli-
gació que preveu l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de 
minusvàlids, o el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment 
alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors 
amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 92.5 del Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya. Aquesta declaració ha de constar en el 
formulari de sol·licitud normalitzat.

h) Declaració acreditativa del compliment dels requisits establerts als articles 
32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en funció de 
si es tracta d’una empresa que disposi d’establiments oberts al públic o no. Aquesta 
declaració ha de constar en el formulari de sol·licitud normalitzat.

i) En cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria 
que indiqui els mitjans que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per a prevenir 
i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, 
en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Amb el formulari 
de sol·licitud s’adjunta model de memòria.

5.2 No cal aportar els documents indicats en les lletres a), b) i c) de l’apartat 
anterior en cas que la persona sol·licitant ja els hagi presentat anteriorment a l’Institut 
Català de les Indústries Culturals o l’Administració de la Generalitat, sempre que 
no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i no hagin expe-
rimentat cap modificació. En aquest supòsit cal indicar clarament la data i l’òrgan 
o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si 
l’Institut Català de les Indústries Culturals, per causes alienes a la seva actuació, 
no pot aconseguir els documents, ha de requerir la persona sol·licitant perquè els 
aporti en el termini de deu dies hàbils.

5.3 La convocatòria de subvencions pot preveure que no calgui presentar 
determinats documents quan l’Administració de la Generalitat, d’acord amb els 
convenis interadministratius que se signin amb els organismes competents, tingui 
accés telemàtic a la informació corresponent i disposi de l’autorització de la persona 
sol·licitant o qui la representi.

—6 Sol·licituds
Les sol·licituds, segons el formulari normalitzat facilitat per l’Institut Català de 

les Indústries Culturals, s’han de presentar al Registre del Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació, rambla de Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona, als altres 
registres generals del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, com ara 
els dels seus serveis territorials, o a qualsevol dels llocs 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.

El formulari de sol·licitud normalitzat es pot obtenir a l’adreça d’Internet http://
www.gencat.cat/cultura/icic i a la seu de l’Institut Català de les Indústries Culturals, 
rambla de Santa Mònica, 8, segona planta, 08002 Barcelona

—7 Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds s’establirà a la convocatòria correspo-

nent.

—8 Procediment de concessió i tramitació
8.1 El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de 

concurrència no competitiva.
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8.2 L’òrgan instructor és la persona directora de l’Àrea de l’Audiovisual de 
l’Institut Català de les Indústries Culturals, que formula proposta de resolució i 
l’eleva a la persona directora de l’Institut Català de les Indústries Culturals.

8.3 L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds 
establerts en aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud. La manca 
de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 5 en el termini de 
10 dies hàbils i amb el requeriment previ d’esmena comporta el desistiment de la 
sol·licitud. La persona directora de l’Institut Català de les Indústries Culturals, 
prèviament a la concessió o denegació de les subvencions, ha de resoldre sobre 
la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. Contra aquesta resolució, que no 
exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona 
titular del departament competent en cultura en el termini d’un mes a comptar de 
la recepció de la notificació.

—9 Resolució i notificació
9.1 La concessió de les subvencions es fa per resolució de la persona directora 

de l’Institut Català de les Indústries Culturals, a proposta de la persona directora 
de l’Àrea de l’Audiovisual, i es notifica a les persones interessades en el termini 
de sis mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
En la notificació ha de constar que la resolució no exhaureix la via administrativa 
i que es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera competent 
en cultura en el termini d’un mes des de la recepció de la notificació.

9.2 Transcorregut el termini de sis mesos sense que s’hagi dictat i notificat la 
resolució expressa, les empreses sol·licitants poden entendre desestimades les seves 
sol·licituds per silenci administratiu.

—10 Pagament
10.1 El pagament íntegre de la subvenció es tramita a partir de la concessió.
10.2 Prèviament al pagament, l’Institut Català de les Indústries Culturals com-

prova d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per la persona 
beneficiària implica l’autorització a l’Institut per fer-ne la comprovació.

En el cas que la persona beneficiària no tingui la seva residència fiscal en territori 
espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats 
competents del seu país de residència.

—11 Publicitat
L’Institut Català de les Indústries Culturals dóna publicitat a les subvencions 

concedides mitjançant l’exposició d’una relació d’aquestes subvencions a l’adreça 
d’Internet del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació: http://www.gen-
cat.cat/cultura/icic i en el seu tauler d’anuncis situat a rambla de Santa Mònica, 8, 
08002 Barcelona, i en cas de subvencions d’import igual o superior a 3.000 euros, 
mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—12 Altres obligacions dels/de les beneficiaris/àries
a) Notificar a l’Institut Català de les Indústries Culturals els altres ajuts, ingressos 

o recursos que financin l’actuació subvencionada, obtinguts o demanats d’altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals amb 
posterioritat a la presentació de la sol·licitud de la convocatòria corresponent.

b) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte 
de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació de l’Institut 
Català de les Indústries Culturals, de la Intervenció General de la Generalitat, de 
la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents d’acord amb la normativa 
aplicable.

c) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions.

—13 Modificació de la resolució
L’Institut Català de les Indústries Culturals té la facultat de revisar els ajuts con-
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cedits i modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions 
que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció.

—14 Reintegrament
L’Institut Català de les Indústries Culturals pot exigir el reintegrament total o 

parcial de les subvencions amb l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar 
l’interès de demora corresponent, en els supòsits següents:

a) Incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.
b) Incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Incompliment dels requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la 

Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
d) Altres supòsits previstos en la normativa reguladora de subvencions.

(09.310.044)

*
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DEPARTAMENT
DE SALUT

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ
SLT/3208/2009, de 10 de novembre, de delegació de competències en el director o 
la directora gerent de l’Institut Català de la Salut.

Per tal de donar compliment a l’article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
i segons l’acord pres pel Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut en 
la sessió del dia 19 de maig de 2009,

RESOLC:

Delegar en el director o la directora gerent de l’Institut Català de la Salut l’apro-
vació de la relació, la valoració i la classificació dels llocs de treball, i també la 
modificació d’aquests, amb la determinació del seu àmbit territorial i funcional, de 
conformitat amb l’article 38 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s’aproven 
els Estatuts de l’Institut Català de la Salut. Resta exclosa d’aquesta delegació tant 
la creació com la modificació i la supressió dels llocs de treball corresponents a 
càrrecs directius i a personal amb funcions de comandament (articles 20 i 21 de la 
Llei 8/2007 de l’Institut Català de la Salut, respectivament).

Barcelona, 10 de novembre de 2009

ENRIC ARgELAgUéS I VIDAL

Director gerent

(09.315.073)

*
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DECRET
179/2009, de 17 de novembre, de concessió dels guardons del Turisme de Cata
lunya.

Amb la finalitat de recompensar els esforços d’aquelles persones, empreses o 
institucions en favor del desenvolupament del turisme al nostre país, el Decret 
241/2005, de 8 de novembre, regula els guardons del turisme.

L’article 2 del Decret 241/2005 va establir que la Medalla d’Honor i la Placa 
d’Honor seran concedides pel Govern de la Generalitat a proposta del conseller 
competent en matèria de turisme.

L’Ordre IUE/365/2009, de 20 de juliol (DOGC núm. 5432, de 30.7.2009), va 
obrir la convocatòria per a l’atorgament dels guardons del Turisme de Catalunya i 
va establir el procediment de proposta i selecció dels guardonats i guardonades i 
el nombre de guardons per concedir l’any 2009.

L’article 32.c) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, estableix que les decisions del Govern consistents en 
concessions d’honors i distincions adoptaran la forma de decret.

Per tot això, i vistes les candidatures presentades, a proposta del conseller d’In-
novació, Universitats i Empresa i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Atorgar la Medalla d’Honor del Turisme de Catalunya al senyor Jaume Soteras 

i Font, president del Grup Soteras, de Castelldefels.

Article 2
Atorgar la Placa d’Honor del Turisme de Catalunya al Patronat de Turisme Costa 

Brava Girona, de Girona.

Barcelona, 17 de novembre de 2009

JOSé MONTILLA I AgUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEp HUgUET I bIOSCA

Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

(09.314.106)

DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA
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RESOLUCIÓ
IUE/3221/2009, de 17 de novembre, de concessió de medalles i diplomes turístics 
de Catalunya.

Mitjançant el Decret 241/2005, de 8 de novembre, es van regular els guardons 
del turisme.

L’Ordre IUE/365/2009, de 20 de juliol (DOGC núm. 5432, de 30.7.2009), va 
obrir la convocatòria per a l’atorgament dels guardons del Turisme de Catalunya 
per a l’any 2009, i va establir el procediment de proposta i selecció dels guardonats 
i guardonades i el nombre de guardons a concedir.

D’acord amb la proposta de resolució del secretari general del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa, i en ús de les atribucions que em confereixen 
els articles 6.4 i 8.2 de l’Ordre de referència,

RESOLC:

Article 1
Atorgar la Medalla del Turisme de Catalunya a les persones següents:
Sr. José Pérez Chillida, de Viajes Baixas, SA, de Barcelona.
Sr. Joaquim Marqués i Bernat, de Càmping Cavall de Mar, de Pineda de Mar.
Sr. Antonio Ruíz i Roldan, de Parc Aquàtic Waterworld, de Lloret de Mar.
Sr. Lluís Camós i Provensal, d’Andilana, SL, de Palamós.
Sr. Indaleci Salas i Graset, d’Insagra Uno, SL, de Salou.
Sr. Francesc Soler i Barrera, de l’Hotel Poldo, de la Guingueta d’Àneu.
Sr. Esteve Hugas i Maurici, d’Apartaments Comte d’Empúries, de Castelló 

d’Empúries (Empuriabrava).
Sr. Joaquim Domato i Bua, de Gubiana dels Ports, SL, de Roquetes.
Sr. Josep Lloret i Collell, del Festival de Músiques de Torroella, de Torroella de 

Montgrí.
Sra. Josefa Ribes i Tomàs, de Restaurant Nicanor, de Deltebre.

Article 2
Atorgar el Diploma Turístic de Catalunya a les empreses i institucions se-

güents:
Viatges Alegret SL, de Lloret de Mar.
Solmar Tours, de Maarheeze, Països Baixos.
Pirineu Emoció agència de viatges SA, de la Pobla de Segur.
Hotel Llafranc, de Llafranc.
Confortel Hoteles, de Barcelona.
Restaurant Era Plaça (Mandroaran, SL), de Vielha.
Masia Mas Fuselles, de Cornellà del Terri.
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE), de 

Gandesa.
Gaudí Centre Reus, de Reus.
Museu Industrial del Ter, de Manlleu.

Barcelona, 17 de novembre de 2009

JOSEp HUgUET I bIOSCA

Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

(09.315.064)

*
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DEPARTAMENT
D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

ORDRE
ASC/488/2009, de 12 de novembre, per la qual es convoca per a l’any 2009 el concurs 
“Som Catalunya. País de convivència”, i se n’aproven les bases reguladores.

La Secretaria per a la Immigració del Departament d’Acció Social i Ciutadania, 
en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
convoca el concurs “Som Catalunya. País de convivència”, basat en la campanya 
institucional en motiu de la signatura del Pacte Nacional per a la Immigració, el 
19 de desembre de 2008.

La finalitat de la campanya és sensibilitzar el conjunt de la població sobre la 
diversitat cultural i sobre la importància de mantenir la cohesió social.

L’objectiu d’aquest concurs és promoure la convivència intercultural i convidar 
a reflexionar sobre la diversitat de la nostra societat.

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que pel seu 
caràcter bàsic té afectacions sobre les normes reguladores de les subvencions 
elaborades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així com el seu 
Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Atès el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

Vist el Decret 421/2006, de 28 de novembre, pel qual s’atribueix al Departament 
d’Acció Social i Ciutadania la política d’immigració i de suport a la migració ca-
talana;

Fent ús de les atribucions que els articles 39 i 40 de la Llei 13/2008, de 5 de novem-
bre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, atorguen a la persona titular d’aquest Departament,

ORDENO:

—1 Obrir la convocatòria pública del concurs “Som Catalunya. País de convi-
vència” per al 2009.

—2 Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, les quals consten 
a l’annex d’aquesta Ordre.

—3 La dotació màxima per costejar els premis d’aquest concurs és de 1.409,60 
euros, amb càrrec a la partida BE07 D/483000100/3140 dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a enguany. La concessió del premi queda condici-
onada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de 
concessió.

Barcelona, 12 de novembre de 2009

CARME CApDEVILA I pALAU

Consellera d’Acció Social i Ciutadania

ANNEx

Bases que regulen el concurs “Som Catalunya. País de convivència” per al 2009

—1 Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és la presentació de treballs descrits a la base 3, 

en els suports i formats especificats a la base 8, per promoure la diversitat cultural 
i la cohesió social en el marc de la commemoració del primer aniversari de la sig-
natura del Pacte Nacional per a la Immigració.
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—2 Persones participants
La participació és oberta a totes les persones físiques que viuen a Catalunya i 

que, en funció de la categoria en la qual participin, estiguin en algun dels supòsits 
següents:

a) Alumnat de cicle mitjà d’educació primària (3r i 4t curs).
b) Alumnat de cicle superior d’educació primària (5è i 6è curs).
c) Alumnat d’educació secundària obligatòria (1r, 2n, 3r i 4t).
d) Alumnat de batxillerat (1r i 2n) i de mòduls formatius.
e) Professorat de centres educatius oficials de Catalunya.
f) Majors d’edat no inclosos en cap de les categories anteriors agrupats en parelles 

que han d’estar composades per persones d’origen diferent, ambdues empadronades 
en un municipi de Catalunya. Aquest requisit es comprovarà d’ofici per la Secretaria 
per a la Immigració.

—3 Categories i modalitats del concurs
Els continguts i les característiques dels treballs s’han d’adequar al que s’estableix 

per a cada categoria i modalitat, tal i com segueix:
3.1 Categoria A. Alumnat de cicle mitjà d’educació primària (3r i 4t curs). 

Modalitats:
3.1.1 Treball individual. Consisteix en l’elaboració d’un dibuix o pintura que 

expressi un moment viscut amb un amic o una amiga d’origen diferent al de l’alum-
ne/a (originals en suport rígid i configuració vertical de 23,4 cm d’amplada x 23,6 
cm d’alçada).

3.1.2 Treball individual. Consisteix en l’elaboració d’una narració o d’una poesia 
que expressi una experiència viscuda amb una amiga o amb un amic d’origen diferent 
al de l’alumne/a (Arial 12, d’un màxim de 2.100 caràcters amb espais).

3.2 Categoria B. Alumnat de cicle superior d’educació primària (5è i 6è curs). 
Modalitats:

3.2.1 Treball individual. Consisteix en l’elaboració d’un dibuix o pintura que 
expressi un moment viscut amb un amic o una amiga d’origen diferent al de l’alum-
ne/a (originals en suport rígid i configuració vertical de 23,4 cm d’amplada x 23,6 
cm d’alçada).

3.2.2 Treball individual. Consisteix en l’elaboració d’una narració o poesia que 
expressi una experiència viscuda amb un amic o una amiga d’origen diferent al de 
l’alumne/a (Arial 12, d’un màxim de 2.500 caràcters amb espais).

3.3 Categoria C. Alumnat d’educació secundària obligatòria (1r, 2n, 3r i 4t). 
Modalitats:

3.3.1 Treball individual. Consisteix en l’elaboració d’una pintura (originals en 
suport rígid i configuració vertical de 23,4 cm d’amplada x 23,6 cm d’alçada), o 
d’un vídeo (durada 1-2 minuts) o d’un Powerpoint (quantitat 15-20 diapositives), 
que expressi un moment viscut amb un amic o una amiga d’origen diferent al de 
l’alumne/a.

3.3.2 Treball individual. Consisteix en l’elaboració d’una narració o d’una poesia 
que expressi una experiència viscuda amb un amic o una amiga d’origen diferent al 
de l’alumne/a (Arial 12, d’un màxim de 6.000 caràcters amb espais).

3.4 Categoria D. Alumnat de batxillerat (1r i 2n) i de mòduls formatius. Mo-
dalitats:

3.4.1 Treball per parelles. Consisteix en l’elaboració d’una pintura o d’una foto-
grafia (originals en suport rígid i configuració vertical de 23,4 cm d’amplada x 23,6 
cm d’alçada) o d’una narració conjunta que expressi el vincle d’amistat que uneix 
la parella d’alumnes d’origen diferent, així com el seu procés d’aprenentatge i de 
coneixement mutu (Arial 12, d’un màxim de 6.000 caràcters amb espais).

3.4.2 Treball per parelles. Consisteix en l’elaboració d’un vídeo (durada 1-2 
minuts) o d’un Powerpoint (quantitat 15-20 diapositives) que expressi el vincle 
d’amistat que uneix la parella d’alumnes d’origen diferent, així com seu procés 
d’aprenentatge i de coneixement mutu.
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3.5 Categoria E. Projecte d’aula. Professorat de centres educatius oficials de 
Catalunya. Modalitats:

3.5.1 Treball individual. El/la professor/a explica mitjançant una narració com 
ha treballat amb el seu grup/aula la temàtica del concurs (Arial 12, d’un màxim de 
6.000 caràcters amb espais).

3.5.2 Treball individual. El/la professor/a explica mitjançant l’elaboració d’un 
vídeo (durada 1-2 minuts) o d’un Powerpoint (quantitat 15-20 diapositives) com 
ha treballat amb el seu grup/aula la temàtica del concurs.

3.6 Categoria F. Persones majors d’edat no incloses en cap de les categories 
anteriors. Modalitats:

3.6.1 Treball per parelles. Consisteix en l’elaboració d’una pintura o d’una 
fotografia (originals en suport rígid i configuració vertical de 23,4 cm d’amplada 
x 23,6 cm d’alçada) o d’una narració conjunta que expressi el vincle que uneix la 
parella d’origen diferent, així com el seu procés d’aprenentatge i de coneixement 
mutu (Arial 12, d’un màxim de 6.000 caràcters amb espais).

3.6.2 Treball per parelles. Consisteix en l’elaboració d’un vídeo (durada 1-2 
minuts) o d’un Powerpoint (quantitat 15-20 diapositives) que expressi el vincle 
que uneix la parella d’origen diferent, així com el seu procés d’aprenentatge i de 
coneixement mutu.

—4 Temàtica del concurs
La temàtica del concurs és la següent:
a) Per a les categories A, B i C (educació primària i secundària): sovint ens 

trobem en situacions que mostren la diversitat cultural del nostre entorn proper, 
d’amistats i família, i que ens fan aprendre les diferents maneres de veure i viure el 
món. Aquestes situacions s’han de reflectir en dibuixos, narracions breus o poesies, 
presentacions en Powerpoint o vídeos depenent de cada categoria i en els termes 
de la base 3.

b) Per a les categories D, E i F (batxillerat, cicles formatius, professorat i persones 
majors d’edat no incloses a les categories anteriors): en el nostre cercle d’amistats 
o en el grup/aula hi conflueixen persones de diferents orígens amb qui hem anat 
consolidant uns vincles enfortits, moltes vegades, per la diversitat cultural. Aquests 
lligams i el procés per crear-los s’han d’expressar en pintures, fotografies, narra-
cions, presentacions en Powerpoint o vídeos depenent de cada modalitat i en els 
termes de la base 3.

—5 Criteris de valoració
En la valoració dels treballs, les persones membres del jurat tindran en compte 

els criteris següents:
Els valors socials i el missatge de cohesió social que vehicula.
La qualitat del treball.
L’experiència viscuda i presentada.
El disseny i l’originalitat.

—6 Termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds finalitza al cap de 20 dies naturals a 

comptar de l’endemà de la publicació de l’Ordre de la convocatòria pública.

—7 Procediment per concursar
7.1 Les persones físiques que optin als premis poden presentar la seva sol-

licitud mitjançant l’imprès normalitzat que es facilitarà a les dependències del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania o a través d’Internet (www.gencat.cat/
dasc/immigracio).

7.2 La sol·licitud incorporarà també l’autorització de l’interessat o interessats 
(o, si és el cas, del pare, la mare o el tutor) per tal de permetre la difusió del treball 
presentat en els termes previstos a la base 12.

7.3 Les sol·licituds per participar en aquesta convocatòria, acompanyades de 
la documentació corresponent, s’hauran de presentar a la seu de la Secretaria per a 
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la Immigració, al carrer Gravina, 1, 08001 Barcelona, o a qualsevol dels registres 
que preveu l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.4 La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.

—8 Documentació
8.1 Juntament amb la sol·licitud cal presentar la documentació següent:
Les persones sol·licitants de nacionalitat espanyola, en cas de no disposar de 

DNI, aportaran original i còpia o bé fotocòpia compulsada de la targeta sanitària 
individual (TSI). Les persones sol·licitants de nacionalitat estrangera, en cas de 
no disposar de NIE, aportaran original i còpia o bé fotocòpia compulsada del 
passaport.

Només per a les categories A, B, C i D: original i còpia o bé fotocòpia compulsada 
de la matrícula del centre educatiu per al curs 2009-2010.

Només per a la categoria E: certificació emesa pel centre educatiu oficial que 
constati que la persona sol·licitant ostenta la condició de professor o professora 
d’aquest.

8.2 Els treballs presentats, que hauran de ser originals i inèdits, no duran 
signatura. Al revers de les narracions, poesies, fotografies, pintures o dibuixos, es 
farà constar el nom de la persona autora. Els treballs es presentaran mitjançant un 
sobre tancat i en un dels suports següents, a elecció dels participants:

En suport digital (CD o DVD de dades), en els formats següents:
JPEG o PNG per a les imatges.
DOC per a les narracions.
MOV o MPEG4 per als vídeos.
PPT o IMPRESS per a les presentacions.
Caldrà annexar també una còpia impresa i un sobre amb les dades d’autoria.
En suport tradicional:
Paper, cartró o tela per a les imatges (dibuixos, pintures o fotografies).
Paper A4 per als treballs escrits.
Caldrà annexar un sobre amb les dades d’autoria.
8.3 Cada persona participant (o parella), i per cada categoria i modalitat en què 

participa, podrà presentar, com a màxim, un únic treball.
8.4 La Secretaria per a la Immigració podrà demanar documentació comple-

mentària, en cas que ho consideri oportú, per tal de valorar les candidatures.
8.5 Els treballs presentats que no hagin estat guardonats o triats per a l’exposició 

a què fa referència la base 12.2 podran ser recuperats en el termini de tres mesos a 
partir de l’acte de lliurament dels premis.

—9 Premis
9.1 Hi haurà un total de 12 premis, que es distribuiran entre les sis categories 

del concurs a raó d’un premi per cada modalitat.
9.2 Els premis consistiran en activitats d’aventura o en l’allotjament d’un cap 

de setmana en un hotel, en funció de la categoria i en els termes següents:
Categories A, B i C: activitats d’aventura per a la persona premiada i per a una 

persona acompanyant.
Categoria D: activitats d’aventura per a cada membre de la parella premiada i per 

a una persona acompanyant de cadascun d’ells.
Categoria E: allotjament d’un cap de setmana en un hotel per a la persona premiada 

i per a una persona acompanyant.
Categoria F: allotjament d’un cap de setmana en un hotel per a cada membre de 

la parella premiada i per a una persona acompanyant de cadascun d’ells.

—10 Jurat
10.1 El jurat encarregat de la concessió dels premis del concurs estarà composat 

per les persones següents:
a) Presidència: persona titular de la Secretaria per a la Immigració.
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b) Dues persones adscrites al Departament d’Acció Social i Ciutadania, desig-
nades per la persona titular de la Secretaria per a la Immigració.

c) Una persona adscrita al Departament d’Educació, designada pel titular del 
Departament.

d) Dues persones notables en el món artístic, designades per la persona titular 
de la Secretaria per a la Immigració.

10.2 La condició de persona membre del jurat és incompatible amb la partici-
pació en aquesta convocatòria.

10.3 Per cada categoria i modalitat el jurat seleccionarà dos treballs finalistes. 
Entre els dos finalistes es triarà el treball de la persona guanyadora de cada moda-
litat. El jurat també seleccionarà els treballs que podran ser exposats públicament 
en els termes de la base 12.2.

10.4 Els acords de concessió s’adoptaran per majoria simple de les persones 
membres del jurat.

10.5 Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases la resoldrà el jurat.

—11 Resolució
11.1 La concessió o denegació del premi sol·licitat es notificarà per correu cer-

tificat a les persones interessades. El termini màxim per resoldre i notificar es fixa 
en un mes a comptar de l’endemà de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat resolució 
expressa, les sol·licituds s’entendran desestimades per silenci administratiu.

11.2 El premi d’una o més categories es podrà declarar desert si es considera 
que no hi ha cap candidatura que reuneixi els mèrits suficients.

11.3 Les decisions que hagi pres el jurat es faran públiques durant l’acte comme-
moratiu del primer aniversari de la signatura del Pacte Nacional per a la Immigració, 
que se celebrarà a Barcelona el dia 19 de desembre de 2009, al qual es convidarà 
totes les persones participants en aquest concurs.

—12 Reserva de drets de reproducció
12.1 La Secretaria per a la Immigració del Departament d’Acció Social i 

Ciutadania es reserva els drets de reproducció dels treballs guanyadors, que seran 
cedits en exclusiva. La persona o persones guanyadores es comprometen a fer les 
adaptacions necessàries per als diferents suports en relació amb la seva difusió, i 
també es comprometen a cedir la imatge del seu treball per tal que s’inclogui com a 
imatge gràfica en el material informatiu que s’editi dins del marc del Pacte Nacional 
per a la Immigració i dels actes de celebració de l’aniversari de la seva signatura.

12.2 La Secretaria per a la Immigració es reserva el dret d’ús publicitari o de 
qualsevol altre tipus de difusió dels materials presentats en el marc d’aquest concurs 
i de poder-los utilitzar, si s’escau, en una exposició o de poder-los difondre en la 
seva pàgina web (http://www.gencat.cat/immigracio).

12.3 En aquest sentit, l’imprès de sol·licitud incorpora la cessió dels drets d’ex-
plotació del treball presentat per tal que la Secretaria per a la Immigració el pugui 
difondre en el marc d’aquest concurs.

—13 Dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal que les persones participants comuniquin a la 

Secretaria per a la Immigració per participar en aquest concurs seran tractades 
de conformitat amb el que estableix l’article 5.2 Llei 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, les dades de caràcter 
personal s’inclouran a l’arxiu documental de la Secretaria per a la Immigració. 
Les persones sol·licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició de les dades que se subministren davant de la persona titular de la Se-
cretaria per a la Immigració.

(09.315.069)

*
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DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

RESOLUCIÓ
GAP/3206/2009, de 10 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits 
i capacitats per a la provisió d’un lloc singular a la Direcció General de Funció 
Pública del Departament de Governació i Administracions Públiques (convocatòria 
de provisió núm. GO/030/09).

Al Departament de Governació i Administracions Públiques hi ha vacant el lloc 
de l’Àrea de Personal Funcionari.

El lloc esmentat consta en la relació dels llocs de treball vigent del personal fun-
cionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la descripció del lloc de 
treball que cal proveir ha estat inclosa en el manual d’organització del Departament 
de Governació i Administracions Públiques.

En conseqüència, d’acord amb el que estableix 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 
vist l’informe de la Intervenció Delegada,

RESOLC:

—1 Convocar el concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del 
lloc de l’Àrea de Personal Funcionari de la Direcció General de Funció Pública del 
Departament de Governació i Administracions Públiques, que es detalla en l’annex 
1 d’aquesta Resolució.

—2 Aprovar les bases de la convocatòria que figuren en l’annex 2 d’aquesta 
Resolució.

—3 Les sol·licituds s’han de presentar, en el termini de 15 dies hàbils a comptar de 
l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el DOGC, en el Registre General 
del Departament de Governació i Administracions Públiques (Via Laietana, 26, 
08003 Barcelona); en el registre dels serveis territorials del Departament a Barcelona 
(Diputació, 303, 08009 Barcelona), Girona (Gran Via de Jaume I, 9, 17001 Girona), 
Lleida (Lluís Companys, 1, 25003 Lleida), Tarragona (Sant Francesc, 3, 43071 
Tarragona) i les Terres de l’Ebre (Montcada, 23, 43500 Tortosa), o per qualsevol 
altre dels mitjans previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de 
Serveis del Departament de Governació i Administracions Públiques, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació, o bé recurs contenciós adminis-
tratiu, davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la publicació.

Barcelona, 10 de novembre de 2009

p. D. (Resolució GAP/1416/2007, DOGC de 16.5.2007)

pEp MUR I pLANAS

Director de Serveis

ANNEx 1

Descripció del lloc de treball

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Àrea de Personal Funcionari
Departament: Governació i Administracions Públiques.
Unitat directiva: Direcció General de Funció Pública.

CÀRRECS I PERSONAL
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Localitat: Barcelona.
Nivell: 27.2.
Complement específic: 27.296,88 euros.
Horari: normal.
Tipus de lloc: singular.
Forma de provisió: concurs específic.
Norma funcional: 4972.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.
Col·lectiu de cossos: cossos o escales d’administració general i d’administració 
especial del grup corresponent.
Especificació de cossos: cos superior d’administració general i els cossos del grup 
A d’administració especial.

—3 Coneixement de la llengua catalana
Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C de la Secretaria de 

Política Lingüística, o equivalent.

—4 Contingut funcional
4.1 Missió:
Participar en la negociació col·lectiva de les condicions de treball dels funcionaris 

públics i coordinar les actuacions de consulta, informació i assessorament adreçades 
a les organitzacions sindicals i als departaments sobre les relacions sindicals i les 
condicions de treball, de conformitat amb les directrius fixades per la Subdirecció 
General de Relacions Sindicals de la Direcció General de la Funció Pública, per 
tal de garantir l’exercici de la llibertat i de l’acció sindical i representativa en l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya.

4.2 Finalitats/funcions:
a) Coordinar l’actuació sindical dels diferents departaments sobre les condicions 

de treball del personal funcionari.
b) Participar en la determinació de les condicions de treball del personal 

funcionari en les meses de negociació en representació de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, així com en les comissions o grups de treball que es 
constitueixin.

c) Assessorar en matèria de relacions sindicals els departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat.

d) Controlar i gestionar els recursos necessaris per tal que les organitzacions 
sindicals i els òrgans de representació unitària de personal puguin efectuar l’acció 
sindical i l’acció representativa.

e) Coordinar els processos electorals a òrgans unitaris de representació.
f) Elaborar i facilitar la informació als representants del personal funcionari.
g) Qualsevol altra de naturalesa anàloga que se li encomani.
4.3 Tasques bàsiques o activitats:
1. Participa en les reunions de les meses, general i sectorials, de negociació 

de l’Administració de la Generalitat de Catalunya relatives a la determinació de 
les condicions de treball del personal funcionari inclòs en l’àmbit d’aplicació de 
l’Acord general.

2. Participa en els grups de treball i comissions tècniques, autoritzades per les 
meses de negociació per tal d’elaborar propostes o dictàmens tècnics, en relació 
amb les condicions de treball dels funcionaris d’administració i tècnic.

3. Elabora els informes tècnics relatius als temes inclosos en les reunions de 
les meses de negociació dependents directament de la Direcció General de Funció 
Pública.

4. Prepara, en coordinació amb els òrgans competents de la Direcció General i 
dels departaments, la documentació i informació que es proporciona als membres 



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5509 – 19.11.200987066

Càrrecs i personal

de les meses de negociació i de les juntes de personal dependents de la Direcció 
General de Funció Pública.

5. Informa les organitzacions sindicals presents en les meses de negociació de les 
actuacions derivades de les convocatòries dels processos de provisió i de selecció 
de la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l’Administració.

6. Informa les organitzacions sindicals de les propostes de modificació de la 
relació de llocs de treball del personal funcionari d’administració i tècnic.

7. Gestiona i coordina l’actuació de l’Administració pública en els processos 
d’eleccions sindicals per escollir els membres de les juntes de personal de l’àmbit 
d’administració i tècnic.

8. Assessora i dóna suport als departaments en relació amb l’actuació de l’Ad-
ministració pública en els processos d’eleccions sindicals per escollir els delegats 
de personal o membres dels comitès d’empresa.

9. Assessora i informa els serveis de personal o les àrees de relacions laborals dels 
diferents departaments pel que fa a les qüestions tractades a les meses de negociació 
sobre les condicions de treball de personal d’administració i tècnic.

10. Participa, juntament amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, en 
la comissió de formació contínua de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
en relació amb la determinació del Pla de formació a càrrec de l’AFCAP.

11. Gestiona la borsa d’hores de crèdit sindical del personal funcionari d’admi-
nistració, tècnic i laboral prevista en el Pacte de drets sindicals i el Pacte sobre drets 
de participació dels empleats públics en matèria de prevenció de riscos laborals en 
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

12. Gestiona els locals compartits que l’Administració pública facilita a les 
seccions sindicals i a les juntes de personal del seu àmbit d’actuació.

13. Coordina la tramitació dels imports econòmics que s’atorguen a les secci-
ons sindicals de les organitzacions sindicals autoritzades a l’ús exclusiu d’un local 
sindical.

14. Participa en l’elaboració del plec de prescripcions tècniques relatives a la 
contractació dels serveis de neteja dels locals sindicals llogats pel Departament de 
Governació i Administracions Públiques.

15. Elabora les clàusules tècniques del concurs per a l’adjudicació del contracte 
administratiu, sobre la gestió i lliurament de vals menjador als empleats públics 
dels diferents departaments, i participa en la mesa de contractació.

16. Gestiona el procés de concessió o rescissió de les llicències sindicals de caràcter 
institucional previstes en el Pacte de drets sindicals en l’àmbit de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya.

—5 Altres característiques
5.1 Coneixements bàsics:
Coneixement en temes relatius a la negociació i mediació.
Coneixement en polítiques de recursos humans a l’Administració pública.
Coneixement en la planificació i gestió dels processos administratius.
5.2 Altres coneixements:
Altres coneixements pràctics i capacitats en relació amb la participació en la 

negociació col·lectiva de les condicions de treball dels funcionaris públics i amb la 
coordinació de les actuacions de consulta, informació i assessorament relatives a 
les relacions sindicals i les condicions de treball en l’àmbit de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya.

5.3 Experiència:
Experiència en la gestió de recursos humans a l’Administració pública.
Experiència en l’àmbit de la funció pública.
Experiència en l’àrea de les relacions sindicals a l’Administració pública.
Experiència en matèries relatives a la gestió i coordinació administrativa.
Experiència en temes de GIP.
5.4 Titulació acadèmica convenient:
Dret
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ANNEx 2

Bases

—1 Lloc de treball
Les característiques i funcions del lloc de treball que es convoca són les que 

estableix l’annex 1 d’aquesta convocatòria.

—2 Requisits de participació
2.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari al servei de la 

Generalitat de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableix 
la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, 
d’acord amb el que consta en l’annex 1 d’aquesta convocatòria, i que es trobin en 
qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa.

També hi pot participar el personal funcionari no integrat que presti serveis a 
l’Administració de la Generalitat i pertanyi a cossos o escales del grup de titulació 
que exigeix l’annex 1, sempre que compleixi la resta de requisits.

Així mateix, hi pot participar el personal funcionari que pertanyi a cossos, escales 
o places del grup de titulació en què està classificat el lloc convocat al qual no es 
va exigir la titulació que assenyala l’article 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d’acord amb 
la relació de llocs de treball.

2.2 El personal funcionari amb destinació definitiva ha d’haver estat un mínim 
d’un any en llocs del mateix nivell que aquell des del qual es concursa, llevat que el 
lloc que s’ha de proveir sigui del mateix departament, o quan es concursi des d’un 
lloc de lliure designació.

2.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal tenir els 
coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüís-
tica, o equivalent, amb el nivell que consti en la descripció del lloc. En el cas que 
les persones aspirants no tinguin el certificat acreditatiu corresponent, la Junta de 
Mèrits i Capacitats avaluarà, mitjançant una prova, aquests coneixements en relació 
amb el lloc de treball que s’ha de proveir, prèviament a l’elaboració de la proposta 
d’admesos i exclosos prevista en aquesta convocatòria.

Un cop transcorreguts 10 dies a partir de la finalització del termini de presentació 
de sol·licituds de participació, s’especificaran en els taulers d’anuncis de la seu central 
del departament que convoca i en els taulers d’anuncis dels serveis territorials que 
figuren en l’apartat 3 de la resolució de la convocatòria el dia, l’hora i el lloc de la 
prova de coneixements de llengua catalana.

Estan exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana les 
persones aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries 
anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliure designació, o de 
selecció de personal a l’Administració de la Generalitat en què hi hagi establerta 
una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit en la convocatòria. En 
aquests supòsits, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de participació l’acreditació docu-
mental corresponent.

2.4 El personal funcionari amb discapacitats hi pot participar en igualtat de 
condicions que la resta de persones participants, sempre que pugui desenvolupar 
les funcions del lloc de treball que s’ha de proveir.

2.5 No pot participar en la convocatòria el personal funcionari que, com a 
conseqüència d’expedient disciplinari, es troba en suspensió d’ocupació, el traslla-
dat de llocs de treball i el destituït de càrrecs de comandament, mentre durin els 
efectes corresponents, sens perjudici que el destituït de càrrecs de comandament 
pugui participar per a llocs singulars. Tampoc no hi pot prendre part el personal 
funcionari que es troba en situació diferent del servei actiu i que no hi hagi estat el 
temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

2.6 Els requisits de participació s’han de complir en la data en què finalitzi el 
termini de presentació de sol·licituds que estableix el punt 3 d’aquesta Resolució.
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—3 Sol·licituds
3.1 Les sol·licituds per prendre part en aquest concurs s’han de presentar en els 

registres que figuren en l’apartat 3 de la resolució de convocatòria, o per qualsevol 
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.

3.2 Les sol·licituds tenen caràcter vinculant per a les persones concursants i 
només s’admeten renúncies a la participació al concurs quan es presenten dins els 10 
dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat 
que la Junta de Mèrits i Capacitats decideixi acceptar-les, una vegada transcorregut 
el termini esmentat, per causes degudament justificades.

3.3 La sol·licitud s’ha de formalitzar segons el model que figura com a annex 
de la Resolució de 4 de desembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997) i 
s’hi ha d’adjuntar una declaració dels mèrits i capacitats que s’al·leguin, així com 
un certificat, emès per l’òrgan competent en matèria de personal, acreditatiu dels 
requisits de participació i dels mèrits i capacitats al·legats.

També es pot obtenir el model de sol·licitud a l’adreça d’Internet http://www.
gencat.cat/governacio-ap/administracio/imande.htm.

3.4 El personal funcionari discapacitat ha d’adjuntar a la sol·licitud un informe 
emès per l’equip oficial de valoració de disminucions de l’Institut Català d’Assis-
tència i Serveis Socials (ICASS), per tal que la Junta de Mèrits i Capacitats pugui 
avaluar si la persona aspirant pot desenvolupar de manera suficient i autònoma les 
funcions i tasques del lloc de treball convocat.

Així mateix, aquestes persones poden demanar l’adaptació del lloc sol·licitat, 
sempre que aquesta adaptació no suposi una modificació exorbitant en el context 
de l’organització i no sigui incompatible amb el contingut del lloc i el servei públic 
que s’ha de prestar.

Aquests candidats podran demanar en la sol·licitud de participació l’adaptació 
o adequació de temps i mitjans materials per a la realització dels corresponents 
sistemes d’acreditació de mèrits i capacitats que prevegin les bases.

—4 Mèrits i capacitats
4.1 Els mèrits i capacitats de les persones candidates per ocupar el lloc convocat 

es valoren fins a 100 punts. Aquest concurs consta de dues fases, que inclouran la 
totalitat dels mèrits i capacitats especificats en aquesta convocatòria, en la valoració 
dels quals s’haurà d’obtenir una puntuació mínima global de 50 punts. La proposta 
de resolució recaurà en la persona candidata que, havent superat aquesta puntuació 
mínima, obtingui la millor valoració.

4.2 En el cas d’empat en el conjunt del concurs, cal dirimir-lo atenint-se a la 
qualificació total obtinguda en la primera fase d’aquesta convocatòria. Si persis-
teix l’empat, es dirimirà per la puntuació obtinguda més alta, en primer lloc per 
l’antiguitat, i en segon lloc per la del grau personal consolidat.

4.3 Primera fase.
S’atorgaran fins a 65 punts en total, en relació amb el lloc de treball que s’ha de 

proveir, d’acord amb els aspectes següents:
Treball desenvolupat.
Es valorarà, fins a un màxim de 30 punts, el treball desenvolupat segons l’expe-

riència adquirida, especialment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies 
del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic i l’especialització dels llocs 
ocupats en relació amb el que es convoca i les aptituds i habilitats requerides, amb 
especial consideració a l’experiència.

Formació i perfeccionament.
a) Per l’assistència i/o aprofitament als cursos de formació i de perfeccionament 

que versin sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies del lloc que es 
convoca, tenint en consideració, especialment, els coneixements que s’estableixen 
en l’apartat 5 de l’annex 1, fins a 10 punts.
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b) Amb els mateixos criteris es valoraran les publicacions i la docència impartida 
pels aspirants, fins a 2 punts.

Grau personal.
El grau personal consolidat, dins l’interval del grup del lloc convocat, es valorarà 

fins a un màxim de 5 punts, d’acord amb la distribució següent:
Grau consolidat superior al nivell del lloc convocat: 5 punts.
Grau consolidat igual al nivell del lloc convocat: 3 punts.
Grau consolidat inferior al nivell del lloc convocat: 2 punts.
Antiguitat.
L’antiguitat en serveis prestats es valorarà a raó de 0,9 punts per any complet de 

serveis, i a raó de 0,075 punts per mes de serveis, fins a 8 punts en total.
Es computaran els serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de la Llei 

70/1978, de 26 de desembre, i disposicions concordants, tenint en compte que el 
temps de serveis prestats simultàniament només es computarà una vegada.

Titulacions acadèmiques.
Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per al lloc de treball 

que s’ha de proveir, es valoraran, fins a 5 punts, segons els coneixements requerits, 
la competència i l’especialització per a aquest lloc. En cap cas no s’avaluaran les 
titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne 
d’altres de nivell superior que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit.

Coneixements de la llengua catalana.
Pels cursos o certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüís-

tica o equivalent acreditatius de coneixements de nivell superior al requerit i/o pels 
coneixements de llenguatge especialitzat s’atorgaran fins a 5 punts.

4.4 Segona fase
Els mèrits i capacitats complementaris consistents en altres coneixements, habi-

litats i/o aptituds es valoraran fins a 35 punts en total per tal de garantir la selecció 
de la persona candidata més idònia, d’acord amb el contingut funcional del lloc 
que s’ha de proveir.

En cap cas no es valoraran en aquest apartat els cursos de formació i perfeccio-
nament ni les titulacions acadèmiques ni coneixements de la llengua catalana que 
s’han de valorar en altres bases d’aquesta convocatòria.

—5 Acreditació de mèrits i capacitats
5.1 El treball desenvolupat, el grau personal consolidat i l’antiguitat s’acreditaran 

mitjançant un certificat emès a aquest efecte per l’òrgan competent en matèria de 
personal del departament o de l’administració pública corresponent, amb referència 
a la data de publicació d’aquesta convocatòria.

5.2 La resta de dades sobre els mèrits i capacitats referents a formació i perfecci-
onament, titulacions acadèmiques i coneixements de llengua catalana s’acreditaran 
mitjançant el certificat corresponent de l’òrgan competent, llevat que consti una còpia 
del justificant en l’expedient personal en aquest Departament, cosa que hauran de 
fer constar les persones que concursin en la seva sol·licitud de participació.

5.3 Data de referència dels mèrits i capacitats de la primera fase.
La data de referència d’aquests mèrits i capacitats per a la seva valoració serà la 

de la publicació d’aquesta convocatòria en el DOGC, i només es tindran en compte 
els mèrits al·legats i justificats dins el termini de presentació de sol·licituds.

5.4 Per tal d’acreditar els mèrits i capacitats, les persones candidates han de 
presentar una memòria, que versarà sobre el contingut funcional del lloc que s’ha 
de proveir d’acord amb la informació que consta en la relació de llocs de treball, en 
la norma funcional i en el manual d’organització, tenint en compte, especialment, 
el contingut de l’apartat “Altres coneixements” del punt 5 de l’annex 1.

La memòria ha de constar de dues parts, una consistent en una anàlisi de les fun-
cions del lloc convocat i una altra en un estudi o projecte de millora organitzativa o 
funcional. Aquest document ha de tenir una extensió mínima de 7 pàgines i màxima 
de 25 pàgines DIN A4, en Arial 11, i s’ha de presentar a la Direcció de Serveis del 
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Departament de Governació i Administracions Públiques a la Via Laietana, 26, 
de Barcelona, dins el termini màxim de 15 dies naturals a comptar de l’endemà de 
la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Així mateix, les 
persones candidates exposaran, si escau, la memòria davant la Junta de Mèrits i 
Capacitats, durant uns 30 minuts aproximadament, i a continuació els membres de 
la Junta de Mèrits i Capacitats podran fer les preguntes o demanar els aclariments 
que considerin oportuns.

—6 Junta de Mèrits i Capacitats
6.1 L’òrgan col·legiat al qual pertoca el desenvolupament d’aquest procés de 

provisió d’acord amb el que preveuen els articles 29 i següents del Decret 123/1997, 
de 13 de maig, és la Junta de Mèrits i Capacitats, que està formada per les persones 
següents:

Titulars:
David Garcia Comis, que actuarà com a president.
Joan Plana Sola, que actuarà com a vocal.
Alícia Corral Solà, com a representant de l’OTPL.
Suplents:
Rosa M. Martí Estrada, que actuarà com a presidenta.
Jordi Pelejero Serra, que actuarà com a vocal.
Salvadora Sellas Espel, com a representant de l’OTPL.
6.2 La Junta de Mèrits i Capacitats podrà sol·licitar el nomenament d’assessors 

especialistes, els quals actuaran amb veu però sense vot.
6.3 Funcions i actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats.
Les funcions i les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats se subjectaran al 

que determinen els articles 38 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig.
La Junta de Mèrits i Capacitats té la facultat de convocar personalment les 

persones candidates per tal d’aclarir punts dubtosos dels mèrits i capacitats o al-
tres aspectes de la documentació aportada per les persones interessades quan ho 
consideri convenient.

En general, les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats que requereixin 
notificació a les persones aspirants es faran públiques en els taulers d’anuncis del 
Departament de Governació i Administracions Públiques, en les adreces indicades 
en el punt 3 d’aquesta convocatòria.

6.4 Un cop transcorreguts els terminis previstos de presentació de sol·licituds 
i de renúncies, la Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta d’aspirants 
admesos i exclosos, amb indicació dels motius d’exclusió.

6.5 Quan s’exposi la llista esmentada en l’apartat anterior, la Junta de Mèrits 
i Capacitats anunciarà la realització de les tècniques d’acreditació de mèrits i ca-
pacitats i indicarà, amb una antelació mínima de 5 dies, la data, l’hora i el lloc i, si 
escau, les condicions d’execució.

6.6 Un cop realitzada la valoració dels mèrits i les capacitats previstos segons 
els sistemes d’acreditació que s’han establert, la Junta de Mèrits i Capacitats ela-
borarà la proposta provisional de resolució del concurs, la qual serà exposada a fi 
i efecte que les persones interessades puguin formular, en el termini de deu dies, 
les observacions o reclamacions que considerin pertinents.

6.7 La Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta definitiva de resolució 
del concurs, que elevarà a l’òrgan convocant per tal que, si escau, l’aprovi i elabori 
la resolució definitiva del concurs.

—7 Resolució de la convocatòria
7.1 En el termini màxim d’un mes, que es podrà prorrogar per un altre mes, a 

comptar de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, es 
resoldrà la convocatòria. La resolució es publicarà en el DOGC.

7.2 La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública realitzada en el mateix 
període de temps, per incapacitat sobrevinguda, pel fet de passar a una situació 
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diferent de la del servei actiu o per causes excepcionals justificades degudament i 
apreciades per l’òrgan convocant.

—8 Cessament i presa de possessió
8.1 Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar que 

té reconeguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefa-
entment que no està inclosa en cap dels motius d’incompatibilitats que preveu la 
normativa.

No obstant això, si el nou lloc pot ser declarat compatible dins un període de deu 
dies a comptar des del començament del termini de presa de possessió, s’ha de sol-
licitar l’autorització de compatibilitat. Aquest termini s’entén prorrogat fins que es 
resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

8.2 El termini per a la presa de possessió en la nova destinació serà de dos dies 
hàbils si no implica canvi de localitat de residència de la persona seleccionada, o 
de 15 dies si comporta canvi de localitat de residència, el qual s’haurà d’acreditar 
documentalment. Excepcionalment, el termini per a la presa de possessió es podrà 
prorrogar, si la persona seleccionada canvia de localitat de residència, per resolució 
del secretari general del departament on ha d’anar destinada, com a màxim per 15 
dies més, quan hi concorrin circumstàncies degudament motivades.

Aquest termini es computarà a partir de l’endemà del cessament, el qual s’haurà 
d’efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la resolució del 
concurs en el DOGC. Quan l’esmentada resolució comporti el reingrés al servei 
actiu, el termini de presa de possessió s’haurà de comptar des de la data de publi-
cació de la resolució del concurs en el DOGC.

A l’efecte de còmput de terminis de presa de possessió, es consideren de la mateixa 
localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units sense solució de 
continuïtat per raons urbanístiques o similars i que disposin de serveis de transport 
urbans col·lectius comuns.

8.3 La resolució de nomenament comportarà, si escau, el cessament en el lloc 
anterior.

El termini del cessament es pot prorrogar fins a un màxim de tres mesos, sempre 
que aquesta pròrroga sigui indispensable i motivada per les necessitats del servei.

8.4 Les diligències de cessament i presa de possessió del personal funcionari 
que accedeixi a un lloc de treball s’hauran de comunicar al Registre general de 
personal dins els tres dies hàbils següents a la seva formalització mitjançant els 
sistemes informàtics establerts.

(09.294.136)

*
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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ
JUS/3203/2009, de 9 de novembre, per la qual es resol la convocatòria de concurs 
específic de mèrits i capacitats per a la provisió de cinc llocs de comandament de 
la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil del Depar
tament de Justícia (convocatòria de provisió núm. JUS/001/09).

Atesa la Resolució JUS/1728/2009, de 15 de juny, de convocatòria de concurs 
específic de mèrits i capacitats per a la provisió de cinc llocs de comandament de 
la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil del Departa-
ment de Justícia (convocatòria de provisió núm. JUS/001/09), publicada al DOGC 
núm. 5406, de 23.6.2009;

Vist que s’han complert les especificacions i els requisits exigits a la convoca-
tòria;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’apro-
va la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública, i el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció pro-
fessional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres 
disposicions complementàries;

Vista la proposta de resolució de la Junta de Mèrits i Capacitats, d’acord amb el 
que estableix l’apartat 9.4 de les bases de la convocatòria;

En ús de les atribucions que em confereix l’apartat 1.d) de l’Acord de Govern 
GOV/129/2008, de 8 de juliol, d’atribució de competències a diferents departaments 
de la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública, i d’acord amb 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 Nomenar el senyor Carles Capdevila Llovera coordinador del Centre Educatiu 
L’Alzina de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil 
del Departament de Justícia.

—2 Nomenar el senyor Luis Alberto Escrig Martín coordinador del Centre Edu-
catiu L’Alzina de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia 
Juvenil del Departament de Justícia.

—3 Nomenar la senyora Ana Maria Estruch Bosch coordinadora del Centre 
Educatiu L’Alzina de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia 
Juvenil del Departament de Justícia.

—4 Nomenar la senyora Miriam Pérez Caballero coordinadora del Centre Edu-
catiu L’Alzina de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia 
Juvenil del Departament de Justícia.

—5 Declarar desert el lloc de coordinador/a del Centre Educatiu L’Alzina de la 
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil del Departa-
ment de Justícia.

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 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 14.2, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 
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de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis 
a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC. 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 un recurs contenciós administratiu en 
el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del dia 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, 9 de novembre de 2009

MONTSERRAT TURA I CAMAfREITA

Consellera de Justícia

(09.303.087)

*
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DEPARTAMENT
D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

RESOLUCIÓ
ASC/3202/2009, de 10 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mè
rits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable de Suport a les Famílies 
de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (convocatòria de provisió núm. 
ASC/015/09).

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 (DOGC núm. 2509, de 3.11.1997); 
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 (DOGC núm. 2398, de 26.5.1997), i altres disposicions 
complementàries;

Atès que és vacant el lloc de responsable de Suport a les Famílies de l’Institut 
Català de l’Acolliment i l’Adopció;

Vist que la Intervenció Delegada del Departament ha dut a terme el corresponent 
tràmit d’intervenció;

Atesa la vigent relació de llocs de treball del personal funcionari de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya;

Atesa la descripció del lloc a proveir, inclosa en el manual d’organització del 
Departament i aprovada en data 13 d’octubre de 2009;

De conformitat amb l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya,

RESOLC:

Article 1
Convocar concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de 

responsable de Suport a Famílies de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció 
(convocatòria de provisió núm. ASC/015/09), que es detalla a l’annex 2, d’acord 
amb les bases que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Article 2
Aprovar les bases de la convocatòria que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolu-

ció.

Article 3
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 

interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició, davant 
la consellera d’Acció Social i Ciutadania, en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, o bé recurs contenciós 
administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publica-
ció d’aquesta Resolució al DOGC, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona, o potestativament el corresponent al lloc del seu domicili, d’acord amb 
el que preveuen els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant 
la consellera d’Acció Social i Ciutadania contra els actes administratius que derivin 
de l’actuació de la Junta de Mèrits i Capacitats, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la data de la notificació o exposició, d’acord amb els articles 114 i 
115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
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públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 10 de novembre de 2009

CARME CApDEVILA I pALAU

Consellera d’Acció Social i Ciutadania

ANNEx 1

Bases

—1 Lloc de treball
Es convoca concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de 

responsable de Suport a Famílies de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció, 
les característiques del qual són les que consten a l’apartat 1 de l’annex 2 d’aquesta 
convocatòria.

—2 Contingut funcional
El contingut funcional del lloc de treball objecte de concurs i la descripció inclosa 

en el manual d’organització del Departament, aprovada en data 13 d’octubre de 2009, 
són els que consten a l’apartat 4 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

—3 Requisits de participació
3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari que compleixi 

els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, els que 
determina la relació de llocs de treball, d’acord amb el que consta a l’apartat 2 de 
l’annex 2 d’aquesta convocatòria, segons el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat pot trobar-se, respecte de l’Administració 
de la Generalitat, en qualsevol de les situacions administratives previstes en la 
normativa.

3.1.2 També podrà participar-hi el personal funcionari, no integrat, que presti 
serveis a l’Administració de la Generalitat, que pertanyi a cossos o escales del grup 
de titulació en què estigui classificat el lloc objecte de convocatòria, sempre que 
compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball.

Així mateix, podrà participar-hi el personal funcionari de la Generalitat de 
Catalunya que pertanyi a cossos, escales o places del grup de titulació en què està 
classificat el lloc convocat, al qual no es va exigir la titulació assenyalada a l’article 
19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, sempre que la titulació no sigui un 
requisit indispensable d’acord amb la relació de llocs de treball.

3.1.3 Per poder participar-hi, el personal funcionari amb destinació definitiva 
haurà d’haver romàs un mínim d’un any en llocs del mateix nivell des del qual es 
concursa, llevat que els llocs a proveir siguin del mateix departament, o quan es 
concursi des d’un lloc de lliure designació.

3.1.4 En cap cas podrà prendre-hi part el personal funcionari que es trobi en 
suspensió d’ocupació, el personal traslladat de llocs de treball ni el personal destituït 
de càrrecs de comandament, com a conseqüència d’expedient disciplinari, mentre 
durin els efectes corresponents, sens perjudici que el personal destituït de càrrecs 
pugui participar per a llocs singulars.

3.1.5 Tampoc podrà prendre-hi part el personal funcionari en situació diferent 
de servei actiu que no hagi romàs el temps mínim exigit per reingressar-hi.

3.2 El personal funcionari amb discapacitats hi podrà participar en igualtat de 
condicions que la resta de persones participants sempre que pugui desenvolupar 
les funcions del lloc de treball a proveir.
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3.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir 
els coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Secretaria de Política 
Lingüística del Departament de la Vicepresidència, o equivalent, del nivell que 
s’assenyala a l’apartat 3 de l’annex 2.

En el cas que les persones aspirants no tinguin el certificat acreditatiu corresponent, 
la Junta de Mèrits i Capacitats avaluarà, mitjançant una prova, aquests coneixements 
en relació amb el lloc de treball a proveir, prèviament a l’elaboració de la proposta 
de persones admeses i excloses prevista en aquesta convocatòria.

En aquest darrer cas, transcorreguts dotze dies a partir de la finalització del termini 
de presentació de sol·licituds de participació, s’especificarà als taulers d’anuncis del 
Departament a les adreces esmentades a la base 4.1 d’aquesta convocatòria el dia, 
l’hora i el lloc de realització del mitjà d’acreditació dels coneixements necessaris 
de llengua catalana.

No obstant això, resten exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua 
catalana les persones aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convoca-
tòries anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliure designació, o de 
selecció de personal a l’Administració de la Generalitat en què hi hagués establerta 
una prova de català del mateix nivell o superior exigit a la convocatòria.

En aquests supòsits, s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de participació la corres-
ponent acreditació documental.

3.4 Els requisits de participació s’han de reunir en la data que finalitzi el termini 
de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d’aquesta convocatòria.

—4 Sol·licituds
4.1 Les sol·licituds per prendre part en aquest concurs s’han de presentar al 

Registre General del Departament d’Acció Social i Ciutadania (pl. Pau Vila, 1, 
08039 Barcelona) o al dels seus serveis territorials a Barcelona (c. Tarragona, 141-
147, 08014 Barcelona), Girona (c. Emili Grahit, 2, 17002 Girona), Lleida (av. del 
Segre, 5, 25007 Lleida), Tarragona (av. Andorra, 7 bis, 43002 Tarragona) i les Terres 
de l’Ebre (c. Ruiz d’Alda, 33, 43870 Amposta), o per qualsevol 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, modificada per 
la Llei 4/1999, de 13 de gener, dins el termini de 15 dies hàbils comptadors des de 
l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució de convocatòria en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Igualment, es poden obtenir a Internet, a la pàgina web següent:
http://www.gencat.net/governacio-ap/administracio/imande.htm.
4.2 Les sol·licituds tindran caràcter vinculant per a les persones concursants i 

només s’admetran renúncies a la participació al concurs quan es presentin dins els 
deu dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, 
llevat que la Junta de Mèrits i Capacitats decideixi acceptar-les, una vegada trans-
corregut l’esmentat termini, per causes degudament justificades.

4.3 La sol·licitud s’haurà de formalitzar segons el model que figura com a annex 
de la Resolució de 4 de desembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997).

4.4 A la sol·licitud caldrà adjuntar una declaració dels mèrits i capacitats que 
s’al·leguin, així com un certificat, emès per l’òrgan competent en matèria de personal, 
acreditatiu dels requisits de participació i dels mèrits i capacitats al·legats.

4.5 Les persones aspirants a què fa referència la base 3.2 han d’adjuntar a la 
sol·licitud un informe emès per l’equip oficial de valoració de disminucions de 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), per tal que la Junta de 
Mèrits i Capacitats pugui avaluar que el/la funcionari/ària pot desenvolupar de 
forma suficient i autònoma les funcions i tasques del lloc de treball convocat. Així 
mateix, aquestes persones candidates podran demanar en la sol·licitud de partici-
pació l’adaptació o adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les 
tècniques d’acreditació dels mèrits i les capacitats, i també podran demanar l’adap-
tació del lloc sol·licitat, sempre que aquesta adaptació no suposi una modificació 
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exorbitant en el context de l’organització i no sigui incompatible amb el contingut 
del lloc i el servei públic a prestar.

—5 Mèrits i capacitats a valorar
5.1 Es valoraran els mèrits i les capacitats de les persones candidates per ocu-

par el lloc convocat en dues fases no eliminatòries, en el conjunt de les quals s’ha 
d’obtenir una puntuació mínima total de 50 punts, 10 dels quals s’hauran d’obtenir 
com a mínim a la segona fase, segons els criteris i els barems següents:

5.2 Primera fase.
Es consideraran, fins a 65 punts en total, els mèrits i les capacitats en funció del 

lloc de treball a proveir, la descripció del qual consta a l’annex 2 d’aquesta convo-
catòria, d’acord amb el següent:

5.2.1 Treball desenvolupat.
Es valorarà, fins a un màxim de 30 punts, el treball desenvolupat en funció de 

l’experiència adquirida, especialment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies 
del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic i l’especialització dels llocs 
ocupats en relació amb el que es convoca i els coneixements requerits.

5.2.2 Formació i perfeccionament.
a) Per l’assistència i/o l’aprofitament als cursos de formació i de perfeccionament, 

que versin sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball 
que es convoca, o amb habilitats que aquest lloc requereix, es valoraran fins a 10 
punts, en funció de la seva utilitat (tenint en consideració els coneixements que 
s’estableixen als apartats 1 i 5 de l’annex 2).

b) Amb els mateixos criteris es valoraran les publicacions i la docència impartida 
desenvolupada per les persones aspirants.

5.2.3 Grau personal.
El grau personal consolidat, dins l’interval del grup del lloc convocat, es valorarà 

fins a un màxim de 5 punts, d’acord amb la distribució següent:
Grau consolidat superior al nivell del lloc convocat: 5 punts.
Grau consolidat igual al nivell del lloc convocat: 4 punts.
Grau consolidat inferior al nivell del lloc convocat: 3 punts.
5.2.4 Antiguitat.
L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,50 punts per any complet de 

serveis i a raó de 0,04 punts per mes de serveis, fins a 10 punts en total.
Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de la Llei 70/1978, 

de 26 de desembre, i disposicions concordants, tenint en compte que el temps de 
serveis prestats simultàniament només es computarà una vegada.

5.2.5 Titulacions acadèmiques.
Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per al lloc de treball 

a proveir, es valoren fins a 5 punts, en funció dels coneixements requerits, compe-
tència i especialització d’aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin 
necessàries per assolir-ne altres de nivell superior que es puguin al·legar com a 
requisit o com a mèrit.

5.2.6 Coneixements de la llengua catalana.
Pels cursos o certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística 

del Departament de la Vicepresidència o equivalent, acreditatius de coneixement 
superior al del nivell que consta a l’apartat 3 de l’annex 2, i/o pels coneixements de 
llenguatge especialitzat, s’atorguen fins a 5 punts.

5.3 Segona fase.
5.3.1 Els mèrits i les capacitats complementaris consistents en altres coneixe-

ments, habilitats i/o aptituds, es valoraran fins a 35 punts en total per tal de garantir 
la selecció de la persona candidata més idònia, d’acord amb el contingut funcional 
del lloc a proveir.

En cap cas es valoraran en aquest apartat els cursos de formació i perfecciona-
ment ni les titulacions acadèmiques que s’han de valorar a les bases 5.2.2 i 5.2.5 
d’aquesta convocatòria.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5509 – 19.11.200987078

Càrrecs i personal

5.3.2 Els mèrits i les capacitats s’han de valorar en la data de publicació de la 
present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i només 
es tindran en compte els mèrits al·legats i justificats dins el termini de presentació 
de sol·licituds.

—6 Proposta de resolució
6.1 La proposta de resolució recaurà en la persona candidata que obtingui la 

millor valoració del conjunt de les fases que integren el present concurs.
6.2 En el cas d’empat en el conjunt del concurs, cal dirimir-lo atenint-se a la 

qualificació total obtinguda pels mèrits i les capacitats compresos a la base 5.2 
d’aquesta convocatòria. Si persisteix l’empat es dirimirà en funció de la major 
puntuació obtinguda, en primer lloc, per l’antiguitat i, en segon lloc, per la del grau 
personal consolidat.

—7 Sistemes d’acreditació dels mèrits i les capacitats
Les persones participants han d’acreditar fefaentment els mèrits i les capacitats 

que al·leguin, sens perjudici que se’ls puguin demanar els aclariments o les justifi-
cacions necessaris per a la seva verificació, d’acord amb el següent:

7.1 Amb la finalitat d’acreditar els mèrits i les capacitats a què es refereix la 
base 5.2 s’aportarà, dins el termini de presentació de sol·licituds de participació a 
aquesta convocatòria, la següent documentació:

7.1.1 Les dades referents als mèrits i les capacitats previstos a les bases 5.2.1, 
5.2.3 i 5.2.4 d’aquesta convocatòria, s’acreditaran mitjançant certificat emès, a 
aquest efecte, per l’òrgan competent en matèria de personal del departament o 
de l’Administració pública corresponent, amb referència a la data de publicació 
d’aquesta convocatòria.

7.1.2 La resta de dades sobre els mèrits i les capacitats establerts a les bases 
5.2.2, 5.2.5 i 5.2.6 s’acreditaran mitjançant la certificació corresponent de l’òrgan 
competent, llevat que consti una còpia autenticada del justificant en l’expedient 
personal en el departament convocant, cosa que hauran de fer constar les persones 
concursants en el document de declaració de mèrits i capacitats.

7.2 Amb la finalitat d’acreditar els mèrits i les capacitats a què es refereix la 
base 5.3 d’aquesta convocatòria, s’haurà de resoldre un cas pràctic, consistent en 
la resolució d’un supòsit pràctic que versarà sobre el contingut funcional del lloc 
a proveir d’acord amb la informació que consta a la relació de llocs de treball, a 
la norma funcional i al manual d’organització, tenint en compte, especialment, el 
contingut de l’apartat “Altres coneixements” del punt 5 de l’annex 2.

—8 Junta de Mèrits i Capacitats
8.1 L’òrgan col·legiat al qual pertoca el desenvolupament d’aquest procés de 

provisió és la Junta de Mèrits i Capacitats del Departament, d’acord amb el que 
preveuen els articles 29 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig, que està 
formada per les persones següents:

Titulars:
David Coromina i Pérez, que actuarà com a president.
Núria Blanxart i Maneus, que actuarà com a secretària.
Montserrat Castejón i Palacín, com a representant de l’OTPL.
Suplents:
Ana Domènech i Bresca, que actuarà com a presidenta.
Xavier López i López, que actuarà com a secretari.
Dolors Montilla i Mejías, com a representant de l’OTPL.
8.2 La Junta de Mèrits i Capacitats podrà sol·licitar el nomenament d’assessors/

res especialistes, els/les quals actuaran amb veu però sense vot.

—9 Funcions i actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats
9.1 Les funcions i les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats se subjectaran 

al que determinen els articles 38 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig.
9.2 En general, les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats que requereixin 
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notificació a les persones aspirants es faran públiques en els taulers d’anuncis del 
Departament, en les adreces indicades a la base 4.1 d’aquesta convocatòria.

9.3 Transcorreguts els terminis previstos de presentació de sol·licituds i de re-
núncies, la Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta de persones aspirants 
admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió, la qual serà exposada 
d’acord amb el que estableix l’apartat anterior.

9.4 En el mateix moment de l’exposició esmentada a l’apartat anterior, la Junta 
de Mèrits i Capacitats anunciarà la realització de les tècniques d’acreditació de 
mèrits i capacitats establertes a la bases 7.2 indicant, amb una antelació mínima de 
5 dies, la data, l’hora i el lloc i, si escau, les condicions d’execució.

9.5 Realitzada la valoració dels mèrits i capacitats previstos segons els siste-
mes d’acreditació que s’han establert, la Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la 
proposta provisional de resolució del concurs, la qual serà exposada a fi i efecte 
que les persones interessades puguin formular les observacions o les reclamacions 
que considerin pertinents en el termini de deu dies a comptar de l’endemà de la 
data d’exposició pública.

9.6 La Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta definitiva de resolució 
del concurs, que elevarà a l’òrgan convocant per tal que, si escau, l’aprovi i elabori 
la resolució definitiva del concurs.

—10 Règim d’impugnacions
Contra els actes definitius o de tràmit de la Junta de Mèrits i Capacitats, si aquests 

últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen 
la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o perjudici 
irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar 
recurs d’alçada davant la consellera d’Acció Social i Ciutadania, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la seva exposició pública, d’acord amb els articles 
107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei 4/1999, de 13 de gener.

—11 Termini de resolució
D’acord amb l’article 70.2 del Reglament general de provisió de llocs de treball 

i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i, atès que el procés es realitzarà en dues fases, la resolució de la con-
vocatòria es dictarà dins el termini màxim de dos mesos a partir de l’endemà de la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds.

—12 Resolució del concurs
12.1 La resolució definitiva del concurs es publicarà en el DOGC.
12.2 La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una 

altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública realitzada en el mateix 
període de temps, per incapacitat sobrevinguda, pel fet de passar a una situació 
diferent a la d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades 
per l’òrgan convocant.

12.3 Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar 
que té reconeguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar 
fefaentment que no està inclosa en cap dels motius d’incompatibilitats previstos 
en la normativa.

Això no obstant, si el nou lloc de treball pot ser declarat compatible dins els deu 
dies a comptar des del començament del termini de presa de possessió, s’ha de sol-
licitar l’autorització de compatibilitat. Aquest termini s’entén prorrogat fins que es 
resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

—13 Terminis de formalització de cessament i presa de possessió
13.1 La resolució de nomenament comportarà, si escau, el cessament en el 

lloc anterior.
13.2 El termini per a la presa de possessió en la nova destinació serà de dos 

dies hàbils si no implica canvi de localitat de residència del/de la funcionari/ària, o 
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de 15 dies si comporta canvi de localitat de residència, el qual s’haurà d’acreditar 
documentalment.

13.3 Aquest termini es computarà a partir de l’endemà del cessament, el qual 
s’haurà d’efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la resolu-
ció del concurs en el DOGC. Quan l’esmentada resolució comporti el reingrés al 
servei actiu, el termini de presa de possessió s’haurà de comptar des de la data de 
publicació de la resolució del concurs en el DOGC.

13.4 Excepcionalment, el termini per a la presa de possessió es podrà pror-
rogar, si el/la funcionari/ària canvia de localitat de residència, per resolució de 
la persona titular de la Secretaria General del Departament on ha d’anar destinat 
el/la funcionari/ària, com a màxim per 15 dies més, quan concorrin circumstàncies 
degudament motivades.

13.5 Així mateix, i segons el que estableix l’article 76.1 del Decret 123/1997, 
de 13 de maig, es podrà prorrogar el termini del cessament fins a un màxim de 
tres mesos, sempre que aquesta pròrroga sigui indispensable i motivada per les 
necessitats del servei.

13.6 A l’efecte de còmput de terminis de presa de possessió, es consideren la 
mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estiguin units sense 
solució de continuïtat per raons urbanístiques o similars i que disposin de serveis 
de transports urbans col·lectius comuns.

13.7 Les diligències de cessament i presa de possessió del personal funcionari 
que accedeixi a un lloc de treball s’hauran de comunicar al Registre general de 
personal dins els tres dies hàbils següents a la seva formalització mitjançant els 
sistemes informàtics establerts.

ANNEx 2

DESCRIpCIÓ DEL LLOC DE TREbALL

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: responsable de Suport a Famílies.
Departament: Acció Social i Ciutadania.
Unitat directiva: Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 22.
Complement específic: 7.364,40 euros.
Horari: normal.
Jornada: normal.
Tipus de lloc: lloc singular.
Forma de provisió: concurs específic.

—2 Requisits de participació

Grups: A/B.
Mobilitat: administració de la Generalitat de Catalunya.
Col·lectiu cossos: administració general i alguns d’administració especial.
Especificació cossos: cos superior d’administració general; cos de titulació supe-
rior, psicologia; cos de titulació superior, pedagogia; cos de gestió d’administració 
general.

—3 Requisit de coneixement de la llengua catalana
Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C de la Secretaria de 

Política Lingüística del Departament de la Vicepresidència, o equivalent.

—4 Contingut funcional

Missió: coordinar els equips tècnics per estudiar i valorar les persones o famílies 
sol·licitants ja valorades d’adopció, d’acord amb les directrius de la direcció del 
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Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA) i la normativa vigent, per tal 
d’oferir als menors el recurs més adequat.

Finalitats/funcions: actualitzar els expedients de les persones o famílies sol-
licitants d’adopció.

Coordinar les activitats de formació en l’adopció de les entitats encarregades 
de la formació i suport a les persones i famílies sol·licitants per a l’adopció ja va-
lorades.

Coordinar i distribuir entre els professionals de l’equip les tasques que li han estat 
assignades i tenir cura que s’acompleixin les funcions encomanades.

Garantir la coordinació entre els membres de l’equip i la transmissió actualitzada 
dels criteris tècnics i de la normativa i els procediments establerts a l’àrea d’aco-
lliment i d’adopció.

Tasques bàsiques o activitats: actualitza informàticament la llista d’espera de les 
persones i famílies sol·licitants d’adopció.

Estableix els criteris tècnics que hauran de regir les valoracions d’acord amb el 
cap de secció.

Supervisa les valoracions tècniques que es desprenen de les actualitzacions.
Programa i coordina les activitats de formació que s’hauran de dur a terme amb 

les famílies.
Realitza el seguiment de les activitats de formació i suport de les entitats que 

tenen aquesta tasca encomanada.
Reuneix el seu equip tècnic per tal de dur a terme la seva coordinació.
Es coordina amb la Unitat d’Acoblaments i Seguiment de Menors per tal d’adjudicar 

a cada menor proposat la família més adient d’acord amb el perfil del menor.
Informa i recull propostes de treball de cadascuna de les persones integrants 

de l’equip que tingui com a objectiu la millora dels processos i dels circuits esta-
blerts.

Participa en l’elaboració de les propostes de formació de les persones integrants 
de l’equip.

—5 Altres característiques:

Coneixements i/o experiència convenients: coneixements sobre normativa 
d’adopcions. Experiència en coordinació d’equips de treball.

Altres coneixements: coneixements pràctics i/o capacitats en l’estudi, valoració 
i preparació de les persones i famílies sol·licitants d’adopció.

(09.307.027)

*
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UNIVERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT DE GIRONA

RESOLUCIÓ
de 9 de novembre de 2009, per la qual es fa públic el nomenament del senyor José 
Luis Marzo Lázaro com a professor catedràtic d’universitat.

D’acord amb la proposta de la comissió nomenada per resolució de la Universitat 
de Girona per jutjar una plaça dels cossos docents universitaris, convocada per reso-
lució de 1 de setembre de 2009 (BOE de 16.09.09), i d’acord amb el que disposen la 
Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’ universitats 
de Catalunya, així com el Decret 200/2003, de 26 d’agost , pel qual s’aproven els 
Estatuts de la Universitat de Girona,

RESOLC:

1. Nomenar professor catedràtic d’universitat de la Universitat de Girona, el se-
nyor José Luis Marzo Lázaro, a l’àrea de coneixement d’Arquitectura i Tecnologia 
de Computadors del departament d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors 
(convocatòria 9/2009).

El candidat haurà de prendre possessió de la plaça en el termini màxim de vint 
dies a partir de l’endemà de la data de publicació del seu nomenament al Boletín 
Oficial del Estado.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interpo-
sar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de 
Girona, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia següent de la seva 
publicació en el Boletín Oficial del Estado.

Les persones interessades també podran interposar potestativament un recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d’un mes 
comptador des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució en el Boletín Oficial 
del Estado, cas en el qual no es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta 
del recurs de reposició interposat.

Igualment les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per la defensa dels seus interessos.

Girona, 9 de novembre de 2009

ANA MARIA gELI DE CIURANA

Rectora en funcions

PG-255338 (09.317.101)
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UNIVERSITAT DE GIRONA

RESOLUCIÓ
de 9 de novembre de 2009, per la qual es fa públic el nomenament del senyor Emili 
Garcia Berthou com a professor catedràtic d’universitat.

D’acord amb la proposta de la comissió nomenada per resolució de la Universitat 
de Girona per jutjar una plaça dels cossos docents universitaris, convocada per re-
solució de 26 de juny de 2009 (BOE de 27.07.09), i d’acord amb el que disposen la 
Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’ universitats 
de Catalunya, així com el Decret 200/2003, de 26 d’agost , pel qual s’aproven els 
Estatuts de la Universitat de Girona,

RESOLC:

1. Nomenar professor catedràtic d’universitat de la Universitat de Girona, el 
senyor Emili Garcia Berthou, a l’àrea de coneixement d’Ecologia del departament 
de Ciències Ambientals (convocatòria 5/2009).

El candidat haurà de prendre possessió de la plaça en el termini màxim de vint 
dies a partir de l’endemà de la data de publicació del seu nomenament al Boletín 
Oficial del Estado.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interpo-
sar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de 
Girona, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia següent de la seva 
publicació en el Boletín Oficial del Estado.

Les persones interessades també podran interposar potestativament un recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució en el termini d’un mes 
comptador des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució en el Boletín Oficial 
del Estado, cas en el qual no es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta 
del recurs de reposició interposat.

Igualment les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per la defensa dels seus interessos.

Girona, 9 de novembre de 2009

ANA MARIA gELI DE CIURANA

Rectora en funcions

PG-255339 (09.317.102)

*
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DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

ANUNCI
pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis (exp. 
176/2009).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, c. 

Diputació, 355, 08009 Barcelona. Telèfon: 93. 551 20 00. Fax: 93.551 20.06.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i Patrimoni.
c) Número d’expedient: 176/2009
d) Direcció de Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.

gencat.cat

—2 Objecte del contracte
a) Tipus: Serveis.
b) Descripció: Serveis de desenvolupament de noves funcionalitats de l’aplicació 

Sistema d’informació i registre de la gestió acadèmica (SIRGA) de l’Institut de Se-
guretat Pública de Catalunya del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació.

c) Lot: no procedeix.
d) CPV: 7200000 – Serveis informàtics i serveis connexes.
e) Acord marc: Acord marc de prestació de serveis TIC, expedient 2008/12.
f) Sistema dinàmic d’adquisició: no procedeix.
g) Medi de publicació de l’anunci de licitació: no procedeix.
h) Data de publicació de l’anunci de licitació: no procedeix.

—3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinari.
b) Procediment: Negociat, acord marc d’homologació.

—4 Pressupost base de licitació. Import net 151.254,96 euros. IVA (16%) 24.200,50 
euros. Import total 175.455,76 euros.

—5 Adjudicació
a) Data: 26 d’octubre de 2009.
b) Contractista: UTE Sistemas Informáticos Abiertos, SA-Sogetti España, SL.
c) Import o cànon d’adjudicació. Import net 145.442,28 euros. IVA (16%) 23.270,77 

euros. Import total 168.713,05 euros.

Barcelona, 5 de novembre de 2009

LLUíS TORRENS I MèLICH

Director de Serveis

(09.313.045)

*

CONCURSOS I ANUNCIS
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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES

ANUNCI
d’informació pública sobre la declaració d’utilitat pública i l’aprovació del Pro
jecte executiu del parc eòlic Sant Antoni, al terme municipal de la Granadella 
(exp. 28053/2008).

La legislació aplicable a aquesta instal·lació és, bàsicament, la següent: la Llei 
54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, modificada per la Llei 17/2007, de 
4 de juliol; el Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat 
de producció d’energia elèctrica en règim especial; el Reial decret 1955/2000, d’1 
de desembre, sobre procediments d’autorització de les instal·lacions de producció, 
transport i distribució d’energia elèctrica; el decret 174/2002, d’11 de juny, regulador 
de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya; la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de 
la intervenció integral de l’administració ambiental; el Decret 136/1999, de 18 de 
maig, que aprova el Reglament de la Llei 3/1998; el Decret 114/1988, de 7 d’abril, 
d’avaluació d’impacte ambiental; i el Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, 
així com els reglaments tècnics específics.

Peticionari: Tarraco Eólica, SA, amb CIF núm. A61298139 i domicili social al 
Passeig de Gràcia, núm. 110, 1r, 1a, de Barcelona.

Finalitat: producció d’electricitat, aprofitant l’energia eòlica sota el règim especial 
de producció elèctrica.

Característiques principals: el parc eòlic Sant Antoni constarà de 20 aerogeneradors 
de 2.500 kW de potència nominal unitària, entre els quals 9 estaran limitats a 2,3 
MW. La potencia total serà de 48,2 MW. Els aerogeneradors estaran constituïts per 
torres tubulars de 85 m. d’alçada de boixa, rotor tripala de pas variable de 100 m. de 
diàmetre, amb gòndola proveïda d’un alternador asíncron que genera a 660 V.

Dins de cada aerogenerador, a la part superior, s’instal·larà un transformador 
elevador a 0,66/20 kV. La distribució d’energia elèctrica a l’interior del parc a 20 kV 
anirà soterrada amb cables d’alumini unipolars tipus HEPRZ1 12/20 i de seccions 
entre 95 i 400 mm², segons les càrregues màximes previsibles en cada circuit.

L’energia generada al parc s’evacuarà a la subestació existent de Sant Antoni.

Ubicació del parc eòlic: el parc es troba a la muntanya de Sant Antoni, al terme 
municipal de la Granadella.

El pressupost de contracta, incloent les partides d’obra civil, infraestructura 
elèctrica i aerogeneradors, és de 53.776.594,07 euros.

Vista la sol·licitud de la declaració d’utilitat pública i d’aprovació del projecte 
executiu, formulada per l’empresa Tarraco Eólica, SA, se sotmet a informació 
pública el projecte executiu subscrit per l’enginyer industrial senyor Albert Samper 
Cubota, col·legiat número 1476, i visat amb el número 401565, en data 11 de juny 
de 2008, pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

Es fa públic perquè totes les persones o entitats que es considerin afectades, i 
especialment els propietaris i altres titulars afectats, puguin examinar el document 
tècnic esmentat anteriorment, als Serveis Territorials del Departament d’Econo-
mia i Finances (av. del Segre, núm. 7, de Lleida), i formular-hi les al·legacions que 
considerin oportunes, en el termini de 20 dies a partir de l’endemà de la publicació 
d’aquest Anunci.

Lleida, 29 d’octubre de 2009

pERE MIR ARTIgUES

Director dels Serveis Territorials a Lleida
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ANNEx

Llista concreta i individualitzada dels béns i drets afectats del Parc Eòlic Sant 
Antoni.

Abreviatures utilitzades:
FN=Número de finca; TD=Titular i domicili; PO=Número de polígon; PA=Número de parcel-

la; CI=Cimentació Aerogenerador (m²); VM=Vol Aerogenerador (m²); PL=Plataforma (m²); 
PLD=Plataforma desmunt (m²); RA=Rasa (m²); CA=Camí (m²); CAD: Camí Desmunt (m²) CT=Tipus de 
cultiu (AM=Ametller secà; C=Cereal secà; I=Improductiu; F=Forest; FR=Fruiter regadiu; FS=Fruiter 
secà; MT=Matoll; PS=Pastures; P=Pinar; OR=Olivera regadiu; OS=Olivera secà; VS=Vinya secà).

TERME MUNICIpAL: LA gRANADELLA

FN=1; TD=Maria Castany Estragues (Hereus de); C.Tres d’Abril 44 Baixos 
08830 Sant Boi de Llobregat; PO=2; PA=16; CI=346,36; VM=7.853,98; PL=1.518,47; 
PLD=258,57; RA=223,96; CA=1.147,29; CAD=560,30; CT=AM, F, P, OS

FN=2; TD=Miguel Angel Guiu Reig; C.La Pobla 79 25177 La Granadella; 
PO=2; PA=20; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=95,27; CA=479,08; 
CAD=395,14; CT=AM, I, F, OS

FN=3; TD=Cayetano Llaurado Jorda; C.Violant D´Hongria 62 8è 4a 08028 
Barcelona; PO=2; PA=15; CI=0,00; VM=737,08; PL=0,00; PLD=0,00; RA=35,76; 
CA=96,06; CAD=83,56; CT=AM

FN=4; TD=Rosendo Balleste Farre; Domicili desconegut; PO=2; PA=13; CI=315,17; 
VM=3.452,39; PL=892,73; PLD=67,09; RA=67,20; CA=327,33; CAD=94,19; 
CT=AM, F, P, OS

FN=5; TD=Ajuntament de la Granadella; P.de La Vila 33 25177 La Granade-
lla; PO=2; PA=9003; CI=0,00; VM=814,75; PL=68,08; PLD=39,61; RA=182,76; 
CA=878,76; CAD=826,57; CT=I

FN=6; TD=José Olive Masip (Hereus de); C.Marti 9 25177 La Granadella; PO=2; 
PA=12; CI=31,19; VM=1.994,78; PL=0,00; PLD=0,00; RA=150,50; CA=477,41; 
CAD=300,30; CT=AM, C, I, F, OS

FN=7; TD=Consol Olive Marti (Hereus de); C.Emili Pujol 10 25177 La Gra-
nadella; PO=2; PA=11; CI=0,00; VM=769,47; PL=0,00; PLD=0,00; RA=120,06; 
CA=399,28; CAD=236,93; CT=C, I, F, P, OR

FN=8; TD=Ajuntament de La Granadella;P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=2; PA=9002; CI=0,00; VM=305,89; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=0,00; 
CAD=10,47; CT=I

FN=9; TD=Ramon Masip Pujol; C.Ruera 6 25177 La Granadella; PO=2; PA=22; 
CI=0,00; VM=421,98; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=0,00; CAD=0,00; 
CT=AM, F, OS

FN=10; TD=José Maria Prats Masip (Hereus de); C.Vicent Blanch s/n 25177 La 
Granadella; PO=2; PA=23; CI=0,00; VM=887,33; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; 
CA=0,00; CAD=18,51; CT=AM, I, F, OS

FN=11; TD=Ramona Vidal Llaurado; C.La Pobla 51 25177 La Granadella; PO=2; 
PA=29; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=15,78; CAD=9,76; 
CT=AM, C, I, F, OR

FN=12; TD=Hermenegildo Cervello Farran; C.Emili Pujol s/n 25177 La Granade-
lla; PO=2; PA=30; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=1,37; CA=155,03; 
CAD=31,11; CT=AM, C, I, F, P, OR

FN=13; TD=Conrado Purroy Tomas; Av. Valencia 13 1r 25001 Lleida; PO=2; 
PA=31; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=15,63; CA=184,42; CAD=58,35; 
CT=C, P
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FN=14; TD=Rosa Farran Escola; C.La Pobla 40 25177 La Granadella; PO=2; 
PA=32; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,17; CA=258,63; CAD=229,39; 
CT=AM, F, P, OS

FN=15; TD=Maria-Josefa Becerra Marti; C.Jesus 5 08012 Barcelona; PO=2; 
PA=33; CI=346,36; VM=4.345,26; PL=797,85; PLD=18,57; RA=176,09; CA=1.437,64; 
CAD=1.327,63; CT=AM, C, I, F, P, MT, OR

FN=16; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granade-
lla; PO=2; PA=9009; CI=0,00; VM=1.254,58; PL=338,99; PLD=0,00; RA=279,39; 
CA=1.344,52; CAD=959,53; CT=I

FN=17; TD=Consol Olive Marti (Hereus de); C.Emili Pujol 10 25177 La Grana-
della; PO=2; PA=58; CI=0,00; VM=1.962,79; PL=10,55; PLD=34,66; RA=23,43; 
CA=0,00; CAD=2,60; CT=P

FN=18; TD=José Castello Marti; C.Nova 8 25177 La Granadella; PO=2; PA=9; 
CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=72,93; CA=91,25; CAD=134,74; 
CT=C, I, F, OS

FN=19; TD=Bautista Cubells Aran (Hereus de); P.De La Vila 11 25177 La Gra-
nadella; PO=2; PA=8; CI=0,00; VM=3.055,46; PL=124,03; PLD=0,00; RA=135,72; 
CA=1.518,80; CAD=1.202,25; CT=AM, P, OS

FN=20; TD=Rosa Navas Bea; C.Marina 62 1r 25177 La Granadella; PO=2; 
PA=34; CI=346,36; VM=4.373,33; PL=585,73; PLD=95,27; RA=148,06; CA=0,00; 
CAD=3,31; CT=PS, I, F, OR

FN=21; TD=Javier Mascarilla Aguilar; C.Marina 91 25177 La Granadella; PO=2; 
PA=35; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=16,44; CA=0,00; CAD=0,00; 
CT=AM, I, MT, OR

FN=22; TD=José Maria Farre Massip; Domicili desconegut; PO=2; PA=36; 
CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=9,37; CA=0,00; CAD=0,00; CT=AM, 
I, F, OR

FN=23; TD=Bautista Aran Cubells (Hereus de); P.De La Vila 11 25177 La 
Granadella; PO=2; PA=37; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=85,03; 
CA=13,80; CAD=163,36; CT=AM, PS, I, F, OS

FN=24; TD=Maria Guiu Olive (Hereus de); C.Pou 22 25163 Bellaguarda; PO=2; 
PA=7; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=169,06; CAD=407,38; 
CT=C, I, P, MT, OS

FN=25; TD=Mariano Marti Arbones; C.Vall de Broters 58 25177 La Granadella; 
PO=2; PA=6; CI=0,00; VM=286,78; PL=66,69; PLD=0,00; RA=9,47; CA=228,36; 
CAD=222,89; CT=FS, P, OR

FN=26; TD=Luisa Jorda Aran; C.La Pobla 18 25177 La Granadella; PO=2; PA=5; 
CI=0,00; VM=2.317,84; PL=46,74; PLD=0,00; RA=46,91; CA=164,92; CAD=122,03; 
CT=C, I, F, P, OR

FN=27; TD=José Maria Farre Massip; Domicili desconegut; PO=2; PA=38; 
CI=0,00; VM=406,31; PL=215,43; PLD=25,36; RA=36,55; CA=0,00; CAD=0,00; 
CT=AM, I, F, OR

FN=28; TD=Maria Franch Escola; Domicili desconegut; PO=2; PA=39; CI=0,00; 
VM=780,27; PL=278,32; PLD=33,00; RA=17,12; CA=0,00; CAD=0,00; CT=AM, 
C, P, F, OS

FN=29; TD=Maria Gisbert Sas; C.Marti 9 25177 La Granadella; PO=2; PA=40; 
CI=137,37; VM=984,66; PL=94,64; PLD=9,72; RA=24,98; CA=0,00; CAD=0,00; 
CT=AM, F, P
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FN=30; TD=Maria Guiu Masip; Av.Balmes 8 25006 Lleida; PO=2; PA=41; 
CI=208,99; VM=2.620,37; PL=0,00; PLD=0,00; RA=38,59; CA=422,33; CAD=347,23; 
CT=AM, I, F, P

FN=31; TD=Mª Isabel Gibert Vidal; C.Sant Pere 11 25175 Sarroca de Lleida; 
PO=2; PA=42; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=5,22; CA=159,47; 
CAD=127,72; CT=AM, C, I, F, P, OS

FN=32; TD=Francesc Xavier Arbones Jorda; C.La Pobla 8 25177 La Granadella; 
PO=2; PA=45; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=79,80; CA=60,30; 
CAD=123,93; CT=P

FN=33; TD=En Investigació (Article 47 de la Llei 33/2003); Domicili desconegut; 
PO=2; PA=46; CI=0,00; VM=12,55; PL=0,00; PLD=0,00; RA=38,57; CA=113,72; 
CAD=49,23; CT=P

FN=34; TD=Celestino Franch Escola; C.L’Eixample 14 25177 La Granadella; 
PO=2; PA=44; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=165,78; 
CAD=120,50; CT=AM, I, F, P

FN=35; TD=Raimunda Pardell Farre; C.Vall de Broters 28 25177 La Granadella; 
PO=2; PA=47; CI=346,36; VM=6.710,12; PL=875,27; PLD=84,79; RA=179,99; 
CA=669,72; CAD=739,72; CT=AM, F

FN=36; TD=Mario Flix Prats; C.Sunyer 19 2n 25177 La Granadella; PO=2; 
PA=48; CI=0,00; VM=601,38; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=0,00; CAD=0,00; 
CT=F, I, OR

FN=37; TD=Maria Gisbert Sas; C.Martí 9 25177 La Granadella; PO=2; PA=51; 
CI=0,00; VM=158,28; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=46,03; CAD=145,74; 
CT=AM, P

FN=38; TD=Rosa Jorda Aran (Hereus de); C.Abad Madolell 19 43400 Montblanc; 
PO=2; PA=52; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=108,49; CA=1.805,22; 
CAD=711,94; CT=I, OS

FN=39; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=2; PA=9008; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=17,03; CA=2.220,62; 
CAD=635,53; CT=I

FN=40; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=2; PA=9010; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=41,83; 
CAD=3,10; CT=I

FN=41; TD=Mario Flix Prats; C.Sunyer 19 2n 25177 La Granadella; PO=2; PA=54; 
CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=218,15; CAD=223,13; 
CT=I, F, OR

FN=42; TD=Francesc Xavier Arbones Jorda; C.La Pobla 8 25177 La Granadella; 
PO=2; PA=55; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=2.781,60; 
CAD=928,89; CT=AM, C, I, F, OR

FN=43; TD=Dolfer S.L; C.Muntaner 559 08022 Barcelona; PO=2; PA=56; 
CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=2.202,37; CAD=1.684,01; 
CT=C, E, I, F, MT, OR

FN=44; TD=Francesc Xavier Arbones Jorda; C.La Pobla 8 25177 La Granadella; 
PO=3; PA=40; CI=346,36; VM=4.651,92; PL=875,25; PLD=41,95; RA=196,63; 
CA=1.904,62; CAD=810,59; CT=P, MT, OR

FN=45; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=3; PA=9009; CI=0,00; VM=220,30; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=0,00; 
CAD=0,00; CT=I
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FN=46; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Grana-
della; PO=3; PA=9010; CI=0,00; VM=444,28; PL=0,91; PLD=4,55; RA=22,23; 
CA=668,99; CAD=123,58; CT=I

FN=47; TD=Montserrat Marti Sero; Domicili desconegut; PO=3; PA=30; CI=0,00; 
VM=224,66; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=0,00; CAD=0,00; CT=F, P, OS

FN=48; TD=José Freixenet Franch; Domicili desconegut; PO=3; PA=31; CI=0,00; 
VM=120,17; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=0,00; CAD=0,00; CT=AM, P, 
F, OR

FN=49; TD=Francesc Xavier Arbones Jorda; C.La Pobla 8 25177 La Granadella; 
PO=3; PA=41; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=71,71; 
CAD=345,93; CT=F, P

FN=50; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=3; PA=9011; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=0,00; 
CAD=6,80; CT=I

FN=51; TD=Francesc Xavier Arbones Jorda; C.La Pobla 8 25177 La Granadella; 
PO=3; PA=43; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=221,45; 
CAD=289,21; CT=AM, F, P, OR

FN=52; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=1; PA=9035; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=2.197,31; 
CAD=402,28; CT=I

FN=53; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=1; PA=9038; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=14,34; 
CAD=3,92; CT=I

FN=54; TD=Francesc Xavier Arbones Jorda; C.La Pobla 8 25177 La Granade-
lla; PO=1; PA=1; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA= 7,51; 
CAD=11,86; CT=PS

FN=55; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=1; PA=13; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=307,59; 
CAD=656,38; CT=C, FR, F, P, OS

FN=56; TD=Maria Rosario Marti Marti; C.Neptuno 3 25008 Lleida; PO=3; PA=29; 
CI=346,36; VM=10.490,91; PL=881,57; PLD=55,60; RA=776,24; CA=4.041,34; 
CAD=2.652,85; CT=AM, C, I, F, P, OR

FN=57; TD=Maria Rosario Marti Marti; C.Neptuno 3 25008 Lleida; PO=3; PA=50; 
CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=125,20; CAD=95,06; 
CT=AM, F, P

FN=58; TD=Leonor Masip Sas; C.Audior 10 25177 La Granadella; PO=3; PA=52; 
CI=0,00; VM=2.640,34; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=90,92; CAD=58,42; 
CT=AM, C, PS, I, F, P, OR

FN=59; TD=Leonor Masip Sas; C.Audior 10 25177 La Granadella; PO=3; 
PA=25; CI=346,36; VM=2.449,75; PL=687,86; PLD=71,59; RA=190,97; CA=599,30; 
CAD=281,71; CT=F, P

FN=60; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Grana-
della; PO=3; PA=9008; CI=0,00; VM=684,68; PL=22,58; PLD=0,00; RA=60,30; 
CA=377,07; CAD=317,08; CT=I

FN=61; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=3; PA=9027; CI=0,00; VM=146,68; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=0,00; 
CAD=0,00; CT=I
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FN=62; TD=Teresa Vidal Nogues; Domicili desconegut; PO=3; PA=26; CI=0,00; 
VM=1.016,67; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=0,00; CAD=0,00; CT=F, P, 
OR

FN=63; TD=Tarraco Eolica SA; Passeig de Gràcia, 110, 1r 1a 08008 Barcelona; 
PO=3; PA=21; CI=0,00; VM=1.590,75; PL=2.089,99; PLD=1.375,64; RA=149,93; 
CA=1.279,97; CAD=1.108,00; CT=AM, P, OS

FN=64; TD=Tarraco Eolica SA; Passeig de Gràcia, 110, 1r 1a 08008 Barcelona; 
PO=3; PA=23; CI=0,00; VM=301,99; PL=171,13; PLD=0,00; RA=0,59; CA=114,72; 
CAD=94,42; CT=F, P

FN=65; TD=Luis Sentis Masip; C.La Pobla 87 25177 La Granadella; PO=3; 
PA=53; CI=346,36; VM=5.695,62; PL=852,70; PLD=76,13; RA=131,77; CA=356,59; 
CAD=212,64; CT=AM, C, I, F, P, OR

FN=66; TD=Ventura Miralles Guiu; C.Vall D´En Roher 7 25177 La Granadella; 
PO=3; PA=54; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=62,44; CA=225,63; 
CAD=134,91; CT=I, F, MT, OS

FN=67; TD=Matias Vidal Sabate (Hereus de); C.Val Rue s/n 25177 La Granadella; 
PO=3; PA=22; CI=0,00; VM=1.095,55; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=77,82; 
CAD=72,17; CT=P

FN=68; TD=Eliseo Cabre Barraquer; C.Josep Tarradellas 50 2n 1a 08029 
Barcelona; PO=3; PA=59; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=34,56; 
CA=79,06; CAD=44,05; CT=AM, I, F, OS

FN=69; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=4; PA=9028; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=28,00; 
CAD=10,80; CT=I

FN=70; TD=Matias Vidal Sabate (Hereus de); C.Val Rue s/n 25177 La Granadella; 
PO=4; PA=116; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=118,56; 
CAD=60,99; CT=P

FN=71; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=3; PA=9015; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=160,67; CA=3.127,39; 
CAD=1.222,07; CT=I

FN=72; TD=Matias Vidal Sabate (Hereus de); C.Val Rue s/n 25177 La Grana-
della; PO=4; PA=113; CI=0,00; VM=1.850,78; PL=0,00; PLD=43,81; RA=0,00; 
CA=239,92; CAD=289,93; CT=AM, C, PS, I, FS, F, P, OS

FN=73; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granade-
lla; PO=4; PA=9038; CI=0,00; VM=323,69; PL=124,22; PLD=105,32; RA=3,24; 
CA=139,44; CAD=79,13; CT=I

FN=74; TD=Matias Vidal Sabate (Hereus de); C.Val Rue s/n 25177 La Granadella; 
PO=4; PA=133; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=16,84; CA=203,46; 
CAD=113,58; CT=F

FN=75; TD=Bautista Cubells Aran (Hereus de); P.De La Vila 11 25177 La Gra-
nadella; PO=4; PA=132; CI=346,36; VM=4.164,48; PL=1.500,98; PLD=262,84; 
RA=156,70; CA=451,21; CAD=318,60; CT=F, OS

FN=76; TD=Carmen Masip Gasso; Domicili desconegut; PO=4; PA=131; CI=0,00; 
VM=1.515,04; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=40,06; CAD=71,55; CT=AM, 
PS, F, OS

FN=77; TD=Buenaventura Sas Mateu; C.Vall de Broters 70 25177 La Granadella; 
PO=4; PA=130; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=39,40; CA=340,84; 
CAD=219,17; CT=C, PS, I, F
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FN=78; TD=Ventura Romeu Vidal; P.Catalunya 1 25177 La Granadella; PO=4; 
PA=134; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=16,69; CAD=8,81; 
CT=AM, OS

FN=79; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=4; PA=9047; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=6,18; CA=24,26; 
CAD=15,66; CT=I

FN=80; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granade-
lla; PO=4; PA=9046; CI=0,00; VM=885,11; PL=220,63; PLD=0,00; RA=132,36; 
CA=601,19; CAD=343,17; CT=I

FN=81; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=4; PA=9048; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=3,91; CA=22,79; 
CAD=10,38; CT=I

FN=82; TD=Consuelo Sole Llaurado (Hereus de); C.Pla De La Vila 9 1r 25177 
La Granadella; PO=3; PA=60; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=19,93; 
CA= 0,02; CAD=12,36; CT=AM, C, FS, I, F, OS

FN=83; TD=Martin Marti Sabate; C.Sunyer 19 25177 La Granadella; PO=3; PA=61; 
CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=157,14; CA=120,52; CAD=145,81; 
CT=OS

FN=84; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=3; PA=9016; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=5,11; CA= 4,28; 
CAD=3,35; CT=I

FN=85; TD=Martin Marti Sabate; Domicili desconegut; PO=3; PA=63; CI=0,00; 
VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=33,49; CA=34,57; CAD=30,03; CT=AM, I, 
F, OR

FN=86; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=3; PA=9017; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=3,87; CA= 2,63; 
CAD=5,19; CT=I

FN=87; TD=Eutimio Salto Sans; C.Emili Pujol 6 25177 La Granadella; PO=3; 
PA=66; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=174,26; CA=138,78; 
CAD=240,03; CT=AM, I, F, P, OS

FN=88; TD=Bautista Cubells Aran (Hereus de); P.De La Vila 11 25177 La 
Granadella; PO=3; PA=67; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=101,41; 
CA=50,65; CAD=116,82; CT=AM, C, I, OS

FN=89; TD=José Maria Arbones Panes; C.Pla De La Vila 21 25177 La Granadella; 
PO=3; PA=68; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=105,18; CA=45,05; 
CAD=31,00; CT=AM, C, I, OS

FN=90; TD=Concepción Bota Florensa; C.Manuel Gaya i Tomas 3 3r 25001 
Lleida; PO=4; PA=157; CI=0,00; VM=513,80; PL=0,00; PLD=0,00; RA=38,95; 
CA=78,15; CAD=45,56; CT=C, I

FN=91; TD=Mª Teresa Guiu Marti; C.Forn 108 25182 Aitona; PO=4; PA=135; 
CI=0,00; VM=750,70; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=0,00; CAD=0,00; 
CT=I, F, OS, VS

FN=92; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granade-
lla; PO=4; PA=154; CI=346,36; VM=3.690,47; PL=716,92; PLD=70,54; RA=26,41; 
CA=242,82; CAD=206,94; CT=P

FN=93; TD=Mª Pilar Vernet Ceballos; C.Julio César 3 3r 1a 25003 Lleida; 
PO=4; PA=152; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=196,83; 
CAD=168,88; CT=AM, I, OS
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FN=94; TD=Mª Pilar Vernet Ceballos; C.Julio César 3 3r 1a 25003 Lleida; 
PO=4; PA=151; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=40,61; CA=206,55; 
CAD=134,86; CT=F, OS

FN=95; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=4; PA=153; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=44,40; CA=289,31; 
CAD=252,87; CT=F, P

FN=96; TD=Trinidad Franch Farran; Finca El Chicharrón (apartat 51) 28080 El 
Escorial; PO=4; PA=150; CI=0,00; VM=96,44; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; 
CA=0,00; CAD=0,00; CT=C

FN=97; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granade-
lla; PO=4; PA=162; CI=0,00; VM=1.438,70; PL=794,61; PLD=43,51; RA=109,65; 
CA=677,60; CAD=403,59; CT=F, P

FN=98; TD=Concepción Bota Florensa; C.Manuel Gaya i Tomas 3 3r a 25001 
Lleida; PO=4; PA=158; CI=0,00; VM=2.429,93; PL=49,19; PLD=0,00; RA=159,14; 
CA=442,51; CAD=223,25; CT=P

FN=99; TD=Pablo Sero Jauset (vídua de); Domicili desconegut; PO=4; PA=161; 
CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=9,32; CA=0,00; CAD=6,47; CT=AM, 
I, F, OS

FN=100; TD=Bautista Sero Pons (Hereus de); C.Mònica s/n 25177 La Grana-
della; PO=4; PA=163; CI=0,00; VM=2.121,68; PL=0,00; PLD=0,00; RA=87,97; 
CA=178,06; CAD=91,62; CT=AM, MT, OS

FN=101; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Grana-
della; PO=4; PA=9045; CI=0,00; VM=394,55; PL=0,00; PLD=0,00; RA=110,37; 
CA=91,37; CAD=118,27; CT=I

FN=102; TD=Jacinta Beltran Royo; C.Major 18 25177 La Granadella; PO=4; 
PA=167; CI=0,00; VM=247,10; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=0,00; CAD=0,00; 
CT=I, OS

FN=103; TD=Pablo Dolcet Juanpere; P.Grau 30 25163 Bellaguarda; PO=4; PA=166; 
CI=0,00; VM=646,09; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=0,00; CAD=0,00; 
CT=F

FN=104; TD=José Pujol Farre; Domicili desconegut; PO=4; PA=168; CI=0,00; 
VM=907,46; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=73,67; CAD=58,21; CT=AM, 
C, PS, I, MT

FN=105; TD=Pablo Dolcet Juanpere; P.Grau 30 25163 Bellaguarda; PO=4; 
PA=164; CI=346,36; VM=831,72; PL=0,00; PLD=7,49; RA=13,42; CA=47,90; 
CAD=44,97; CT=F

FN=106; TD=Ajuntament De La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Gra-
nadella; PO=4; PA=165; CI=0,00; VM=664,54; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; 
CA=167,34; CAD=98,26; CT=PS

FN=107; TD=Pronaporc SL; Masia Vicent 25318 Puigverd d’Agramunt; PO=4; 
PA=179; CI=0,00; VM=89,67; PL=0,00; PLD=0,00; RA=61,54; CA=34,33; 
CAD=64,47; CT=C, PS, I, F, P

FN=108; TD=Ramon Masip Pujol; C.Ruera 6 25177 La Granadella; PO=4; PA=169; 
CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=143,37; CAD=40,48; 
CT=AM, F

FN=109; TD=Bautista Pardell Sentis; C.Vall de Broters 70 25177 La Granadella; 
PO=4; PA=170; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=136,86; 
CAD=89,45; CT=AM, F
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FN=110; TD=José Miralles Guiu; Domicili desconegut; PO=4; PA=171; CI=0,00; 
VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=147,54; CAD=99,14; CT=C

FN=111; TD=Ventura Miralles Guiu; C.Vall de Broters 7 25177 La Granadella; 
PO=4; PA=173; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=115,30; 
CAD=81,22; CT=C

FN=112; TD=Maria Cardiel Miralles; Domicili desconegut; PO=4; PA=178; 
CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=83,95; CA=473,00; CAD=239,76; 
CT=AM, MT

FN=113; TD=Pronaporc SL; Masia Vicent 25318 Puigverd d Ágramunt; PO=4; 
PA=191; CI=692,72; VM=12.045,85; PL=1.633,01; PLD=71,98; RA=651,06; 
CA=1.723,21; CAD=980,73; CT=AM, I, MT

FN=114; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Grana-
della; PO=4; PA=9050; CI=0,00; VM=911,19; PL=81,75; PLD=12,97; RA=0,00; 
CA=1.394,76; CAD=810,95; CT=I

FN=115; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=4; PA=177; CI=0,00; VM=934,02; PL=59,94; PLD=29,00; RA=0,00; CA=0,00; 
CAD=0,00; CT=MT

FN=116; TD=Josep Sunye Celma; C.Bruch 57 Esc 0 1r 4a 08923 Santa Coloma 
de Gramenet; PO=4; PA=213; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=7,81; 
CA=399,45; CAD=350,45; CT=C, I, F, MT

FN=117; TD=Angel Prats Barrull; C.Suñe 7 25177 La Granadella; PO=4; PA=210; 
CI=0,00; VM=1.587,73; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=0,00; CAD=42,94; 
CT=AM, C, F

FN=118; TD=Miguel Gibert Pujol; P.Catalunya 4 25177 La Granadella; PO=4; 
PA=192; CI=0,00; VM=435,88; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=0,00; CAD=0,00; 
CT=AM

FN=119; TD=Josep Flix Rue; C.Vall Boteros 60 25177 La Granadella; PO=4; 
PA=209; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=151,94; CAD=36,31; 
CT=AM, F, OS

FN=120; TD=Carmen Sero Guiu; C.Emili Pujol 36 25177 La Granadella; 
PO=4; PA=208; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=197,27; 
CAD=134,79; CT=AM, F, OS

FN=121; TD=Comunal; Domicili desconegut; PO=4; PA=207; CI=0,00; VM=0,00; 
PL=0,00; PLD=0,00; RA=3,19; CA=350,34; CAD=73,69; CT=F

FN=122; TD=Juan Gibert Masip; Domicili desconegut; PO=4; PA=206; CI=0,00; 
VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=8,68; CA=0,00; CAD=3,04; CT=AM, PS, I, F

FN=123; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Gra-
nadella; PO=4; PA=9044; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=15,10; 
CA=522,07; CAD=16,93; CT=I

FN=124; TD=Mercedes Masip Marti; C.La Pobla 38 25177 La Granadella; PO=4; 
PA=224; CI=0,00; VM=420,23; PL=0,00; PLD=0,00; RA=32,42; CA=134,58; 
CAD=130,41; CT=AM, I, F

FN=125; TD=José Pardell Marti; C.La Pobla 38 25177 La Granadella; PO=4; 
PA=223; CI=346,36; VM=5.293,07; PL=239,66; PLD=29,60; RA=96,15; CA=788,04; 
CAD=266,48; CT=AM, F

FN=126; TD=José Pardell Marti; C.La Pobla 38 25177 La Granadella; PO=4; 
PA=222; CI=0,00; VM=1.733,88; PL=658,67; PLD=65,27; RA=56,03; CA=277,51; 
CAD=112,95; CT=AM, F
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FN=127; TD=José Andrés Escola Cervello; C.Pla 5 25177 La Granadella; 
PO=4; PA=221; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=68,85; CA=461,80; 
CAD=297,74; CT=AM, F

FN=128; TD=Teresa Guiu Prats; C.Vall de Broters 18 25177 La Granadella; 
PO=4; PA=220; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=41,80; CA=13,34; 
CAD=153,60; CT=AM, C, F

FN=129; TD=Ramon Matías Flix Farrus; C.Doctor Galceran 3 25177 La Gra-
nadella; PO=4; PA=214; CI=0,00; VM=30,86; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; 
CA=13,46; CAD=12,99; CT=C, MT

FN=130; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=4; PA=215; CI=0,00; VM=169,23; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=238,61; 
CAD=353,98; CT=MT

FN=131; TD=Gemma Filella Guiu; C.Vall d’en Boters, 14 25177 La Granadella; 
PO=4; PA=219; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=22,31; CA= 0,75; 
CAD=70,75; CT=AM, C, PS

FN=132; TD=Pilar Romeu Gebelli; C.Escultor s/n 25177 La Granadella; PO=4; 
PA=217; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=46,54; CA=260,43; 
CAD=132,19; CT=C, PS

FN=133; TD=Obispado Lleida; C.Del Bisbe 1 25002 Lleida; PO=4; PA=216; 
CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=56,82; CA=569,98; CAD=156,89; 
CT=PS, I, P

FN=134; TD=Ramona Cervello Pujol; Domicili desconegut; PO=9; PA=381; 
CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA= 6,16; CAD=1,31; CT=F

FN=135; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Grana-
della; PO=9; PA=9078; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA= 
8,19; CAD=3,08; CT=I

FN=136; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=9; PA=330; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=12,65; CA=577,18; 
CAD=193,94; CT=C, PS

FN=137; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=9; PA=9077; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=6,16; CA=59,84; 
CAD=33,24; CT=I

FN=138; TD=Francesc Llaurado Porqueres; C.St Josep 55 25242 El Palau 
d Ánglesola; PO=11; PA=2; CI=0,00; VM=2.945,17; PL=5,52; PLD=25,42; RA=0,00; 
CA=0,00; CAD=0,00; CT=F, OS

FN=139; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=3; CI=346,36; VM=4.908,82; PL=1.356,99; PLD=423,07; RA=65,98; 
CA=3.357,27; CAD=3.161,30; CT=I, F

FN=140; TD=José Andrés Sole Riera; P.De La Vila 9 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=70; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=40,94; CA=18,52; 
CAD=35,38; CT=AM, PS, I

FN=141; TD=María Rosario Marti Marti; C.Neptuno 3 25008 Lleida; PO=11; 
PA=63; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=16,78; CA=0,00; CAD=0,00; 
CT=AM, PS

FN=142; TD=Carmen Sero Guiu; C.Emili Pujol 36 25177 La Granadella; PO=11; 
PA=62; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=26,29; CA= 7,95; CAD=17,86; 
CT=AM, C, PS
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FN=143; TD=José Cardiel Guiu; C.Nou 6 25177 La Granadella; PO=11; PA=61; 
CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=42,45; CA=69,56; CAD=52,80; 
CT=PS, OS

FN=144; TD=Isidro Llop Masip; C.Vall de Broters 10 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=57; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=16,02; CA=18,06; 
CAD=29,93; CT=AM, OS

FN=145; TD=Consuelo Sole Llaurado (Hereus de); P.De La Vila 9 1r 25177 La 
Granadella; PO=11; PA=56; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=75,58; 
CA=209,77; CAD=75,38; CT=AM, PS, OS

FN=146; TD=Carmen Sero Guiu; C.Emili Pujol 36 25177 La Granadella; PO=11; 
PA=55; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=23,72; CA=99,82; CAD=42,92; 
CT=C, PS

FN=147; TD=Ramona Vidal Sas (Hereus de); C.Doctor Fleming 2 25006 Lleida; 
PO=11; PA=54; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=46,85; CA=86,48; 
CAD=44,88; CT=AM, PS

FN=148; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Grana-
della; PO=11; PA=9005; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=203,10; 
CA=630,42; CAD=417,76; CT=I

FN=149; TD=Isidro Llop Masip; C.Vall de Broters 10 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=4; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=0,00; 
CAD=1,83; CT=F

FN=150; TD=Consuelo Sole Llaurado (Hereus de); P.De La Vila 9 1r 25177 La 
Granadella; PO=11; PA=5; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; 
CA=0,00; CAD=60,27; CT=F, OS

FN=151; TD=Carmen Sero Guiu; C.Emili Pujol 36 25177 La Granadella; PO=11; 
PA=6; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA= 6,75; CAD=34,50; 
CT=F, PS

FN=152; TD=Ramona Vidal Sas (Hereus de); C.Doctor Fleming 2 25006 Lleida; 
PO=11; PA=7; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=115,73; 
CAD=79,04; CT=AM, F

FN=153; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=9054; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=383,84; 
CAD=196,74; CT=I

FN=154; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=9009; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=6,37; CA=33,27; 
CAD=10,21; CT=I

FN=155; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Gra-
nadella; PO=11; PA=9013; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=29,87; 
CA=255,32; CAD=93,24; CT=I

FN=156; TD=Ramon Freixenet Cervello; C.Sue 16 25177 La Granadella; PO=11; 
PA=8; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=415,84; CAD=201,40; 
CT=F, OS

FN=157; TD=Luis Sentis Masip; C.La Pobla 87 25177 La Granadella; PO=11; 
PA=53; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=20,44; CA=41,45; CAD=37,95; 
CT=C, PS

FN=158; TD=José Maria Cabre Gisbert; C.Vicent Blanch s/n 25177 La Grana-
della; PO=11; PA=52; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=26,84; CA= 
4,28; CAD=33,77; CT=I
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FN=159; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Grana-
della; PO=11; PA=9012; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA= 
1,45; CAD=6,43; CT=I

FN=160; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Grana-
della; PO=11; PA=9011; CI=0,00; VM=847,86; PL=166,05; PLD=0,00; RA=62,70; 
CA=1.610,18; CAD=677,01; CT=I

FN=161; TD=Ramon Freixenet Cervello; C.Sue 16 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=50; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=12,93; CA=250,62; 
CAD=423,94; CT=AM, F, OS

FN=162; TD=Luis Sas Romeu; C.Vall De Broters 2 25177 La Granadella; PO=11; 
PA=51; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=14,77; CA= 6,33; CAD=26,16; 
CT=AM, F

FN=163; TD=Ramon Vidal Sas; Domicili desconegut; PO=11; PA=49; CI=0,00; 
VM=1.708,10; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=79,87; CAD=129,04; CT=F

FN=164; TD=Maria Teresa Nogues Romeu; C.Palla 11 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=270; CI=32,34; VM=2.656,21; PL=884,15; PLD=78,53; RA=111,32; 
CA=266,14; CAD=112,24; CT=AM, C, PS, I, F, P, OR

FN=165; TD=Ramona Pardell Miralles (Hereus de); C.Mònica 27 25177 La 
Granadella; PO=11; PA=279; CI=314,00; VM=3.096,08; PL=0,86; PLD=0,00; 
RA=74,73; CA=194,60; CAD=114,82; CT=AM, F, OS

FN=166; TD=Ventura Miralles Guiu; C.Vall D’En Roher 7 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=280; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=31,23; CA=123,27; 
CAD=76,24; CT=AM, F

FN=167; TD=Ramiro Vidal Miro; C.Marina 9 25177 La Granadella; PO=11; 
PA=285; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=125,81; 
CAD=115,43; CT=AM, PS, F

FN=168; TD=Esteban Cervello Franquet; C.Emili Pujol 34 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=281; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=68,75; CA=57,81; 
CAD=199,59; CT=AM, PS, F

FN=169; TD=José Suñe Gibert; C.Emili Pujol 1 2n 25177 La Granadella; PO=11; 
PA=289; CI=70,26; VM=1.571,55; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=31,68; 
CAD=51,05; CT=AM, PS, I, F, OS

FN=170; TD=Josefa Freixinet Olive; C.Alcalde Porqueres 96 25005 Lleida; 
PO=11; PA=284; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=133,70; CA=444,94; 
CAD=215,62; CT=AM, C,E, I, F, OS

FN=171; TD=Soledad Gibert Vidal; C.Emili Pujol 1 2n 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=290; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=46,06; CA=64,84; 
CAD=88,57; CT=AM, PS, OS

FN=172; TD=Francesc Xavier Arbones Jorda; C.La Pobla 8 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=291; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=7,60; CA=15,33; 
CAD=14,50; CT=PS

FN=173; TD=José Suñe Gibert; C.Emili Pujol 1 25177 La Granadella; PO=11; 
PA=292; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=20,33; CA=100,68; 
CAD=116,09; CT=PS

FN=174; TD=Ramon Romeu Farre (Hereus de); C.La Pobla 43 25177 La Grana-
della; PO=11; PA=293; CI=0,00; VM=2.126,57; PL=0,00; PLD=0,00; RA=88,24; 
CA=354,18; CAD=461,99; CT=AM, PS, F, OS
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FN=175; TD=Francisco Javier Llop Franch; C.Guillem Carbonell 6 - 8 2n 3a Esq 
43850 Cambrils; PO=11; PA=294; CI=276,10; VM=2.674,13; PL=660,19; PLD=185,22; 
RA=3,53; CA= 9,15; CAD=93,22; CT=PS, I, F, OS

FN=176; TD=Mariano Marti Arbones; C.Vall de Broters 58 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=327; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=101,28; CA=322,78; 
CAD=324,60; CT=AM, F, OS

FN=177; TD=Alberto Bea Sabate; P.De La Vila 32 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=326; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=50,61; CA=60,06; 
CAD=52,26; CT=AM, OS

FN=178; TD=Ramon Sas Masip; C.Emili Pujol s/n 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=324; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=104,78; 
CAD=128,57; CT=AM, PS, I, F, P, OS

FN=179; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Grana-
della; PO=11; PA=9026; CI=0,00; VM=381,08; PL=70,14; PLD=0,00; RA=99,34; 
CA=1.764,21; CAD=449,37; CT=I

FN=180; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Grana-
della; PO=11; PA=9024; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=5,26; CA= 
0,76; CAD=3,83; CT=I

FN=181; TD=Ajuntament De La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Grana-
della; PO=11; PA=9052; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=5,00; CA= 
5,46; CAD=4,45; CT=I

FN=182; TD=Ramon Marti Moya; C.Major 15 25177 La Granadella; PO=11; 
PA=328; CI=0,00; VM=1.026,45; PL=79,09; PLD=0,00; RA=41,18; CA=193,38; 
CAD=91,02; CT=AM, PS, I, OS

FN=183; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Grana-
della; PO=11; PA=9027; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA= 
6,95; CAD=10,29; CT=I

FN=184; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=371; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=24,08; CA=50,52; 
CAD=26,38; CT=PS

FN=185; TD=Ramon Sas Masip; C.Emili Pujol s/n 25177 La Granadella; PO=11; 
PA=540; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=17,45; CAD=28,54; 
CT=PS

FN=186; TD=Mª Lourdes Teido Masip; Domicili desconegut; PO=11; PA=379; 
CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=25,02; CA=276,82; CAD=241,72; 
CT=PS, F

FN=187; TD=Pablo Dolcet Juanpere; C.Grau 30 25163 Bellaguarda; PO=11; 
PA=370; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=14,46; CA= 7,02; CAD=13,53; 
CT=F

FN=188; TD=Ramon Matias Flix Farrus; C.Doctor Galceran 3 25177 La Grana-
della; PO=11; PA=372; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=4,78; CA= 
0,21; CAD=3,64; CT=AM, PS, OS

FN=189; TD=José Suñe Gibert; C.Emili Pujol 1 2n 25177 La Granadella; PO=11; 
PA=373; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=16,89; CA= 0,81; CAD=16,81; 
CT=AM, PS, I, OS

FN=190; TD=Dolores Cabre Vidal; C.Vall de Rue 35 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=376; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=87,80; CA=99,10; 
CAD=102,23; CT=AR, F, OR
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FN=191; TD=Germans Llaurado Vallverdu; Av.Vidal i Barranquer 26 5è 2a 
43205 Reus; PO=11; PA=377; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=21,64; 
CA=21,93; CAD=20,96; CT=PS, I, F, OS

FN=192; TD=José Miralles Pujol; C.Mònica 20 25177 La Granadella; PO=11; 
PA=378; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=95,10; RA=60,71; CA=125,99; 
CAD=139,43; CT=AM, PS, I, F, OS

FN=193; TD=Ramon Matias Flix Farrus; C.Doctor Galceran 3 25177 La Grana-
della; PO=11; PA=384; CI=7,50; VM=2.069,67; PL=972,41; PLD=58,29; RA=49,88; 
CA=30,51; CAD=0,00; CT=PS, I, F, OS

FN=194; TD=Germans Llaurado Vallverdu; Av.Vidal i Barranquer 26 5è 2a 43205 
Reus; PO=11; PA=386; CI=338,86; VM=2.248,38; PL=0,00; PLD=0,00; RA=10,66; 
CA=0,00; CAD=0,00; CT=F, OS

FN=195; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Grana-
della; PO=11; PA=9053; CI=0,00; VM=169,17; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; 
CA=0,00; CAD=0,00; CT=I

FN=196; TD=Ramon Piñol Llaurado; C.La Palla 2 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=387; CI=0,00; VM=391,97; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=75,71; 
CAD=59,41; CT=PS

FN=197; TD=Emilio Vives De Arpe; C.Emili Pujol 30 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=388; CI=0,00; VM=128,06; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=275,13; 
CAD=63,94; CT=PS

FN=198; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Grana-
della; PO=11; PA=9022; CI=0,00; VM=162,22; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; 
CA=45,83; CAD=26,37; CT=I

FN=199; TD=José Franch Gracia (Hereus de); C.Martí 5 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=538; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=8,58; CA=177,29; 
CAD=432,50; CT=AM, OS

FN=200; TD=Agustín Cervello Rue; C.Emili Pujol 32 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=539; CI=0,00; VM=2.266,91; PL=8,62; PLD=0,00; RA=0,00; CA=354,36; 
CAD=210,18; CT=PS, F, OS

FN=201; TD=Hermenegildo Cervello Farran; C.Emili Pujol s/n 25177 La Gra-
nadella; PO=11; PA=390; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; 
CA=138,80; CAD=80,74; CT=AM, PS, I, F, OS

FN=202; TD=José Vidal Aldabert; C.Major 20 25177 La Granadella; PO=11; 
PA=470; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=363,87; 
CAD=180,55; CT=AM, PS, I, F, OS

FN=203; TD=Ramon Piñol Llaurado; C.La Palla 2 25177 La Granadella; PO=11; 
PA=480; CI=0,00; VM=36,52; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=0,00; CAD=0,00; 
CT=F, PS, I, OS

FN=204; TD=Emilio Vives De Arpe; C.Emili Pujol 30 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=389; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=548,92; 
CAD=234,08; CT=PS, F, OS

FN=205; TD=Ajuntament de La Granadella; P.De La Vila 33 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=9031; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=113,30; 
CAD=46,39; CT=I

FN=206; TD=Ventura Romeu Miralles; C.Major 2 25177 La Granadella; 
PO=11; PA=476; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=539,63; 
CAD=225,77; CT=PS, F
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FN=207; TD=Josep Sole Debés; P.Catalunya 6 25177 La Granadella; PO=11; 
PA=474; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA= 0,68; CAD=12,53; 
CT=AM, PS, F

FN=208; TD=Pura Aran Guiu; C.Martí 1 25177 La Granadella; PO=11; PA=473; 
CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=99,19; CAD=64,20; 
CT=AM, PS, F, P, OS

FN=209; TD=Ventura Romeu Miralles; C.Major 2 25177 La Granadella; PO=11; 
PA=472; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=39,26; CAD=89,26; 
CT=F, OS

FN=210; TD=Banc Zaragozano; P.Espanya 3 17320 La Tossa de Mar; PO=11; 
PA=471; CI=0,00; VM=0,00; PL=0,00; PLD=0,00; RA=0,00; CA=0,00; CAD=4,47; 
CT=PS, F, OS

(09.307.033)

*
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DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

EDICTE
de 19 d’octubre de 2009, pel qual es notifica al senyor Benito Fernandez Plaza la 
resolució de data 2 d’abril de 2009 per la qual es declara la seva jubilació forçosa 
per incapacitat permanent.

Atès que no ha estat possible practicar la notificació de Resolució de la Directora 
General de Funció Pública de 2 d’abril de 2009, de jubilació forçosa per incapa-
citat permanent, del senyor Benito Fernandez Plaza, funcionari del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, es notifica a la persona interessada que, 
en aplicació del que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la Resolució esmentada està a 
la seva disposició a les oficines de la Subdirecció General d’Assessorament i d’Ins-
pecció General de Serveis de Personal de la Direcció General de Funció Pública 
del Departament de Governació i Administracions Públiques, Plaça Catalunya 20, 
planta 4, 08003 Barcelona, de dilluns a divendres en horari d’oficina.

Barcelona, 19 d’octubre de 2009

LEONOR ALONSO I gONzáLEz

Directora general de Funció Pública

(09.292.126)
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EDICTE
de 19 d’octubre de 2009, pel qual es notifica a la senyora M. Antònia Gimeno Castel 
la proposta de data 8 de juliol de 2009 de jubilació forçosa per edat.

Atès que no ha estat possible practicar la notificació de proposta de la Subdi-
rectora general d’Assessorament i d’Inspecció General de Serveis de Personal de 
la Direcció General de Funció Pública de 8 de juliol de 2009, de jubilació forçosa 
per edat, de la senyora M. Antònia Gimeno Castel, funcionària del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, es notifica 
a la persona interessada que, en aplicació del que disposa l’article 59.5 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, 
l’esmentada proposta està a la seva disposició a les oficines de la Subdirecció Ge-
neral d’Assessorament i d’Inspecció General de Serveis de Personal de la Direcció 
General de Funció Pública del Departament de Governació i Administracions 
Públiques, Plaça Catalunya 20, planta 4a, 08003 Barcelona, de dilluns a divendres 
en horari d’oficina.

Barcelona, 19 d’octubre de 2009

LEONOR ALONSO I gONzáLEz

Directora general de Funció Pública

(09.301.170)

*
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

ANUNCI
pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Política Territorial i Obres Públiques, av. Josep 

Tarradellas, 2-4-6, 08029 Barcelona; telèfons 93.567.57.75, 93.495.81.93; telefax 
93.495.81.98.

b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació.
c) Número d’expedient: 2009028800.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: serveis.
b) Descripció de l’objecte: serveis de facilitació de l’ús de les TIC i assegurament 

de la disponibilitat dels elements que formen la infraestructura TIC del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques.

c) Divisió per lots i número:
LOT 1: suport a l’Àrea Tècnica del Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques
LOT 2: prestació de serveis de TIC de gestió de sistemes, parc informàtic, explo-

tació i xarxa pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
LOT 3: prestació de serveis TIC de suport presencial als usuaris pel Departament 

de Política Territorial i Obres Públiques.
LOT 4: prestació de serveis TIC d’atenció a l’usuari pel Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques.
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: DOGC 

número 5400 de 15.6.2009.

—3 Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

—4 Pressupost base de licitació: Pressupost base de licitació: 5.769.414,00 euros, 
IVA del 16% no inclòs, que es distribueixen de la forma següent:

LOT 1: 627.102,00 euros, IVA del 16 % no inclòs.
LOT 2: 2.149.686,00 euros, IVA del 16 % no inclòs.
LOT 3: 2.119.446,00 euros, IVA del 16 % no inclòs.
LOT 4: 873.180,00 euros, IVA del 16 % no inclòs.
Valor estimat del contracte: 11.538.828,00 euros, que es desglossa de la forma 

següent:
LOT 1: 1.254.204,00 euros.
LOT 2: 4.299.372,00 euros.
LOT 3: 4.238.892,00 euros.
LOT 4: 1.746.360,00 euros.

—5 Adjudicació
a) Data: 13 d’octubre de 2009.
b) Contractistes
LOT 1: Microsistemes, SA.
LOT 2: Informática el Corte Inglés, SA.
LOT 3: Microsistemes, SA.
LOT 4: Fujitsu Services, SAU.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Imports d’adjudicació
LOT 1: 550.000,00 euros, IVA del 16% no inclòs.
LOT 2: 1.893.024,13 euros, IVA del 16% no inclòs.
LOT 3: 1.856.000,00 euros, IVA del 16% no inclòs.
LOT 4: 707.275,80 euros, IVA del 16% no inclòs.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5509 – 19.11.2009 87103

Concursos i anuncis

Barcelona, 6 de novembre de 2009

p. D. (Ordre de 4.8.1998, DOGC de 31.8.1998)

MARíA JOSé MARTí gONzáLEz

Directora de Serveis

(09.313.026)
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ANUNCI
pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte d’obres.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació.
c) Adreça: av. Josep Tarradellas, 2-4-6, 08029 Barcelona; d) Telèfons 93.567.57.75, 

93.495.81.93.
e) Fax 93.495.81.98.
f) Correu electrònic: contractacio.ptop@gencat.cat.
g) Adreça d’internet del perfil del contractant:
http://contractaciopublica.gencat.cat
http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/departament/licadj/index.jsp
h) Número d’expedient: 2009039600.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: obres.
b) Descripció de l’objecte: projecte constructiu de reparació del port de 

Portbou.
c) Nomenclatura de classificació estadística de productes per activitats (CPA): 

codi 42.91.20.
d) Nomenclatura de vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Eu-

ropea: codi 45.24.10.00-8.
e) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: DOGC 

número 5416 de 8.7.2009.

—3 Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.

—4 Pressupost base de licitació: Import net: 1.559.997,15 euros. IVA: 16%. 
Import total: 1.809.596,69 euros.

—5 Adjudicació
a) Data: 30 de setembre de 2009.
b) Contractista: Acciona Infraestructuras, SA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: Import net: 1.330.989,57 euros. IVA: 16%. Import total: 

1.543.947,90 euros.

Barcelona, 6 de novembre de 2009

p. D. (Ordre de 4.8.1998, DOGC de 31.8.1998)

MARIA JOSé MARTí gONzáLEz

Directora de Serveis

(09.313.024)
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ANUNCI
pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Política Territorial i Obres Públiques, av. Josep 

Tarradellas, 2-4-6, 08029 Barcelona; telèfons 93.567.57.75, 93.495.81.93; telefax 
93.495.81.98.

b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació.
c) Número d’expedient: PTOP_2009_0000000437.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: serveis.
b) Descripció de l’objecte: assistència tècnica de coordinació de seguretat i 

salut dels contractes d’execució d’operacions de conservació semiintegral d’obra 
civil, senyalització vertical i barreres de seguretat als trams de carretera adscrits 
als parcs de conservació de Lleida, Ponts, Tremp, Solsona i Esterri d’Àneu; del 
contracte d’operacions de conservació d’instal·lacions d’enllumenat públic, ITS i 
plafons alfanumèrics de les carreteres adscrites al Servei Territorial de Carreteres 
de Lleida i del contracte d’operacions de conservació de senyalització horitzontal 
en trams de carretera adscrits al Servei Territorial de Carreteres de Lleida. Període 
2009-2012 (L-09117-AT).

c) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: DOGC 
número 5362 de 20.4.2009.

—3 Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

—4 Pressupost base de licitació: 103.500,00 euros, IVA del 16% no inclòs.
 Valor estimat del contracte: 138.000,00 euros, IVA del 16% no inclòs.

—5 Adjudicació
a) Data: 1 d’octubre de 2009.
b) Contractista: Auding, Auditorías e Ingenierías, SA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 81.765,00 euros, IVA del 16% no inclòs.

Barcelona, 6 de novembre de 2009

p. D. (Ordre de 4.8.1998, DOGC de 31.8.1998)

MARIA JOSé MARTí gONzáLEz

Directora de Serveis

(09.313.018)
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ANUNCI
pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de subministra
ment.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Política Territorial i Obres Públiques, av. Josep 

Tarradellas, 2-4-6, 08029 Barcelona; telèfons 93.567.57.75, 93.495.81.93; telefax 
93.495.81.98.

b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació.
c) Número d’expedient: 2009029000.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: subministrament.
b) Descripció de l’objecte: arrendament de vuit llevaneus d’empenta per un 

termini de seixanta mesos.
c) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: DOGC 

número 5390, de 29.05.2009.

—3 Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

—4 Pressupost base de licitació: 2.266.680,00 euros, IVA del 16% no inclòs.

—5 Adjudicació
a) Data: 8 de setembre de 2009.
b) Contractista: Mercedes-Benz Chaterway España, SA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 2.258.084,40 euros, IVA del 16% no inclòs.

Barcelona, 6 de novembre de 2009

p. D. (Ordre de 4.8.1998, DOGC de 31.8.1998)

MARIA JOSé MARTí gONzáLEz

Directora de Serveis

(09.313.005)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5509 – 19.11.2009 87107

Concursos i anuncis

ANUNCI
pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de dotze contractes de serveis.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Política Territorial i Obres Públiques, av. Josep 

Tarradellas, 2-4-6, 08029 Barcelona; telèfons 93.567.57.75, 93.495.81.93; telefax 
93.495.81.98.

b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació.
c) Número d’expedient: els que es detallen a l’annex.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: serveis.
b) Descripció de l’objecte: execució d’operacions de conservació semiintegral 

d’obra civil, senyalització vertical i barreres de seguretat en trams de carretera 
adscrits a diversos parcs de conservació de carreteres.

c) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: DOGC 
número 5348 de 27.3.2009 i correcció d’errades publicada al DOGC número 5355 
de 7.4.2009.

—3 Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

—4 Pressupost base de licitació: els que es detallen a l’annex.
Valor estimat del contracte: els que es detallen a l’annex.

—5 Adjudicació
a) Data: 8 de setembre de 2009.
b) Contractista: els que es detallen a l’annex.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: els que es detallen a l’annex.

Barcelona, 6 de novembre de 2009

p. D. (Ordre de 4.8.1998, DOGC de 31.8.1998)

MARIA JOSé MARTí gONzáLEz

Directora de Serveis

ANNEx

Expedient: PTOP_2009_0000000063.
Objecte: execució d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senya-
lització vertical i barreres de seguretat en trams de carretera adscrits al Parc de 
Conservació de Carreteres de Reus (SCSCT08195).
Pressupost base de licitació: 4.568.831,27 euros, IVA del 16% no inclòs.
Valor estimat del contracte: 6.091.775,03 euros.
Empresa adjudicatària: Àrids Romà, SAU.
Import d’adjudicació: 3.819.086,06 euros, IVA del 16% no inclòs.

Expedient: PTOP_2009_0000000067.
Objecte: execució d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senya-
lització vertical i barreres de seguretat en trams de carretera adscrits al Parc de 
Conservació de Carreteres de Tremp (SCSCL08202).
Pressupost base de licitació: 2.739.161,72 euros, IVA del 16% no inclòs.
Valor estimat del contracte: 3.652.215,63 euros.
Empresa adjudicatària: José Antonio Romero Polo, SA.
Import d’adjudicació: 2.333.765,78 euros, IVA del 16% no inclòs.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5509 – 19.11.200987108

Concursos i anuncis

Expedient: PTOP_2009_0000000069.
Objecte: execució d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senya-
lització vertical i barreres de seguretat en trams de carretera adscrits al Parc de 
Conservació de Carreteres de Bianya (SCSCG08194).
Pressupost base de licitació: 2.983.908,77 euros, IVA del 16% no inclòs.
Valor estimat del contracte: 3.978.545,03 euros.
Empresa adjudicatària: Arico Forest, SL.
Import d’adjudicació: 2.533.338,55 euros, IVA del 16% no inclòs.

Expedient: PTOP_2009_00000000074.
Objecte: execució d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senya-
lització vertical i barreres de seguretat en trams de carretera adscrits al Parc de 
Conservació de Carreteres d’Esterri d’Àneu (SCSCL08193).
Pressupost base de licitació: 2.078.821,30 euros, IVA del 16% no inclòs.
Valor estimat del contracte: 2.771.761,73 euros.
Empresa adjudicatària: Valoriza Conservación de Infraestructuras, SAU.
Import d’adjudicació: 1.830.327,90 euros, IVA del 16% no inclòs.

Expedient: PTOP_2009_00000000080.
Objecte: execució d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senya-
lització vertical i barreres de seguretat en trams de carretera adscrits al Parc de 
Conservació de Carreteres de Vic (SCSCB08205).
Pressupost base de licitació: 3.448.259,73 euros, IVA del 16% no inclòs.
Valor estimat del contracte: 4.597.679,64 euros.
Empresa adjudicatària: Copcisa, SA.
Import d’adjudicació: 2.796.883,47 euros, IVA del 16% no inclòs.

Expedient: PTOP_2009_00000000096.
Objecte: execució d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senya-
lització vertical i barreres de seguretat en trams de carretera adscrits al Parc de 
Conservació de Carreteres de Solsona (SCSCL08200).
Pressupost base de licitació: 2.962.320,57 euros, IVA del 16% no inclòs.
Valor estimat del contracte: 3.949.760,76 euros.
Empresa adjudicatària: Sorigué - Acsa Conservación de Infrestructuras, SA.
Import d’adjudicació: 2.473.537,68 euros, IVA del 16% no inclòs.

Expedient: PTOP_2009_00000000098.
Objecte: execució d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senya-
lització vertical i barreres de seguretat en trams de carretera adscrits al Parc de 
Conservació de Carreteres d’Igualada (SCSCB08198).
Pressupost base de licitació: 3.785.873,12 euros, IVA del 16% no inclòs.
Valor estimat del contracte: 5.047.830,83 euros.
Empresa adjudicatària: Taller Àuria, SCCL.
Import d’adjudicació: 2.627.265,40 euros, IVA del 16% no inclòs.

Expedient: PTOP_2009_00000000102.
Objecte: execució d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senya-
lització vertical i barreres de seguretat en trams de carretera adscrits al Parc de 
Conservació de Carreteres de Sabadell (SCSCB08199).
Pressupost base de licitació: 2.758.613,18 euros, IVA del 16% no inclòs.
Valor estimat del contracte: 3.678.150,91 euros.
Empresa adjudicatària: Sorigué - Acsa Conservación de Infrestructuras, SA.
Import d’adjudicació: 2.284.131,71 euros, IVA del 16% no inclòs.

Expedient: PTOP_2009_00000000103.
Objecte: execució d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senya-
lització vertical i barreres de seguretat en trams de carretera adscrits al Parc de 
Conservació de Carreteres de Berga (SCSCB08191).
Pressupost base de licitació: 4.224.129,89 euros, IVA del 16% no inclòs.
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Valor estimat del contracte: 5.632.173,19 euros.
Empresa adjudicatària: Pasquina, SA.
Import d’adjudicació: 3.699.492,96 euros, IVA del 16% no inclòs.

Expedient: PTOP_2009_00000000104.
Objecte: execució d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senya-
lització vertical i barreres de seguretat en trams de carretera adscrits al Parc de 
Conservació de Carreteres de Lleida (SCSCL08197).
Pressupost base de licitació: 5.920.819,80 euros, IVA del 16% no inclòs.
Valor estimat del contracte: 7.894.426,40 euros.
Empresa adjudicatària: Benito Arnó e Hijos, SA.
Import d’adjudicació: 5.171.244,02 euros, IVA del 16% no inclòs.

Expedient: PTOP_2009_00000000110.
Objecte: execució d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senya-
lització vertical i barreres de seguretat en trams de carretera adscrits al Parc de 
Conservació de Carreteres de Viladecans (SCSCB08203).
Pressupost base de licitació: 3.189.633,83 euros, IVA del 16% no inclòs.
Valor estimat del contracte: 4.252.845,11 euros.
Empresa adjudicatària: Gicsa - Comsa (UTE).
Import d’adjudicació: 2.621.879,01 euros, IVA del 16% no inclòs.

Expedient: PTOP_2009_00000000111.
Objecte: execució d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senya-
lització vertical i barreres de seguretat en trams de carretera adscrits al Parc de 
Conservació de Carreteres de Girona (SCSCG08192).
Pressupost base de licitació: 7.452.559,87 euros, IVA del 16% no inclòs.
Valor estimat del contracte: 9.936.746,49 euros.
Empresa adjudicatària: Proseñal, SL - Rubau Tarrés, SAU (UTE).
Import d’adjudicació: 6.316.044,00 euros, IVA del 16% no inclòs.

(09.310.064)
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ANUNCI
de contractació de serveis.

Ref.: PO22/09.

Objecte: manteniment de la xarxa de radiotelefonia tren-terra.

Tramitació i procediment : ordinària i procediment obert.

Data prevista pel seu inici: 01.01.2010

Termini d’execució: 12 mesos.

Valor estimat del contracte: 118.000 €, l’IVA a part.

Consulta de la licitació: al web de FGC http://www.fgc.cat Perfil de contractant.

Informació addicional: Àrea d’Aprovisionaments i Contractació de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya, c. Cardenal Sentmenat, 4, 08017 Barcelona. Telf. 
93-366 33 94.

Obtenció dels plecs de condicions: Al web de FGC http://www.fgc.cat Perfil de 
contractant.

Justificació de la solvència economicofinancera: se sol·licitaran els mitjans d’acre-
ditació de la solvència economicofinancera, en els termes que figuren en el plec de 
clàusules administratives

Garantia definitiva: del 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.

Model de proposició i documents que s’han d’acompanyar: s’indiquen en els plecs 
de clàusules administratives.

Data límit de presentació de les proposicions: fins el dia 9 de desembre de 2009 
en l’horari indicat al plec i en el registre d’entrada de documents.

Obertura de proposicions: acte públic que es realitzarà el dia 11 de desembre de 
2009 a les 12:00 hores en les dependències de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya a Barcelona, c. Cardenal Sentmenat, 4. S’admet l’assistència de dues 
persones per licitador.

Condicions mínimes exigides: s’indiquen en el plec de clàusules administratives.

Termini durant el qual està obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos des de 
l’obertura de pliques.

Criteris que se seguiran per a l’adjudicació del contracte: s’indiquen en el plec de 
clàusules administratives.

Despeses dels anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 16 de novembre de 2009

LLUíS HUgUET I VIñALLONgA

Director corporatiu economicofinancer

PG-255549 (09.321.036)

*
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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL

EDICTE
de 6 de novembre de 2009, pel qual es notifica l’acord d’inici i proposta de resolució 
de l’expedient sancionador núm. MV-G-003-2009.

Els Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural a Girona han iniciat l’expedient sancionador les dades del qual figuren a 
l’annex d’aquest Edicte. S’ha intentat notificar personalment, però no s’ha pogut 
dur a terme.

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 (BOE núm. 285, de 27.11.1992), i l’article 10.3 del 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació 
als àmbits de competència de la Generalitat (DOGC núm. 1827, de 29.11.1993), es 
comunica a la persona interessada que, per tal de poder tenir coneixement del con-
tingut íntegre de l’acte que s’esmenta i per si hi vol presentar al·legacions en defensa 
seva, pot comparèixer a les dependències dels Serveis Territorials del Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural a Girona (av. Sant Francesc, 29, 3r, 17001 
Girona), dins el termini de deu dies hàbils comptat des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Edicte al DOGC.

Girona, 6 de novembre de 2009

INES C. gARCIA-VALDECASAS DURALL

Instructora

ANNEx

Núm. d’expedient: MV-G-003-2009.
Persona interessada: EFA Subirana, CB.
Acte administratiu que es notifica: acord d’inici i proposta de resolució de l’expe-
dient sancionador.
Data d’inici: 7 de setembre de 2009.
Escrit que s’hi pot interposar: escrit d’al·legacions davant la instructora.

(09.313.174)
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EDICTE
de 6 de novembre de 2009, pel qual es notifica la proposta de resolució de l’expe
dient sancionador núm. AL-G-008-2009.

Els Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
a Girona han dictat proposta de resolució en l’expedient sancionador les dades del 
qual figuren a l’annex d’aquest Edicte. S’ha intentat notificar personalment, però 
no s’ha pogut dur a terme.

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 (BOE núm. 285, de 27.11.1992), i l’article 10.3 del 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació 
als àmbits de competència de la Generalitat (DOGC núm. 1827, de 29.11.1993), es 
comunica a la persona interessada que, per tal de poder tenir coneixement del con-
tingut íntegre de l’acte que s’esmenta i per si hi vol presentar al·legacions en defensa 
seva, pot comparèixer a les dependències dels Serveis Territorials del Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural a Girona (av. Sant Francesc, 29, 3r, 17001 
Girona), dins el termini de deu dies hàbils comptat des de l’endemà de la publicació 
d’aquest Edicte al DOGC.

Girona, 6 de novembre de 2009

INES C. gARCIA-VALDECASAS DURALL

Instructora

ANNEx

Núm. d’expedient: AL-G-008-2009.
Persona interessada: Asante Stud, SL.
Acte administratiu que es notifica: proposta de resolució de l’expedient sanciona-
dor.
Data de la proposta: 28 d’octubre de 2009.
Escrit que s’hi pot interposar: escrit d’al·legacions davant la instructora.

(09.313.176)

*
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DEPARTAMENT
DE TREBALL

ANUNCI
de licitació d’un contracte de subministrament (exp. 98/09).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secció de Contractació.
c) Número d’expedient: 98/09

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de maquinari
b) Unitats a lliurar: 270 PC, 20 ordinadors portàtils i 25 escaners rendiment 

mig.
c) Termini de lliurament: el material s’haurà de lliurar 1 setmana després de la 

signatura del contracte.

—3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.

—4 Pressupost de licitació
Import total: 200.000,00 euros, IVA exclòs.
Import total: 232.000,00 euros, IVA inclòs.
Valor estimat del contracte: 200.000,00 euros, IVA exclòs.

—5 Garanties
Provisional: d’acord amb la previsió de l’article 91 de la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de contractes del sector públic, no es requereix la constitució de garantia 
provisional per aquest expedient de contractació.

Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs.

—6 Requisits específics del contractista:
Solvència econòmica i financera: La justificació de la solvència econòmica i 

financera de l’empresari s’acreditarà mitjançant declaració sobre el volum global de 
negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a 
l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en 
funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura 
que es disposi de les referències d’aquest volum de negocis; per un import mínim 
de 4.000.000 euros en tot el període.

Solvència tècnica: La solvència tècnica o professional dels empresaris s’acredi-
tarà mitjançant relació dels principals subministraments efectuats durant els tres 
últims anys, indicant-ne l’import, dates i destinatari públic o privat. Els subminis-
traments efectuats s’acrediten mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent,quan el destinatari és una entitat del sector públic o quan el destinatari és 
un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari. És necessària l’acreditació d’un 
mínim de 10 subministraments per any.

—7 Criteris de valoració
a) Preu ofertat: fins a 100 punts.

—8 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament de Treball. Oficina d’Atenció al Ciutadà.
b) Domicili: carrer de Sepúlveda, 148-150, planta baixa.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08011.
d) Telèfon: 93 228 57 57
e) Telefax: 93 228 57 45
f) Adreça d’Internet: https://contractaciopublica.gencat.cat
g) Data límit d’obtenció de la documentació i informació: durant tot el període 

de presentació de proposicions.
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—9 Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: fins el dia 2 de desembre de 2009. La data límit de 

presentació de proposicions quedarà ampliat per completar els 8 dies naturals de 
presentació d’ofertes si la publicació al DOGC és posterior al dia 23 de novembre 
de 2009.

b) Hora límit: 10:00 hores.
c) Documentació que cal presentar: segons estableix el plec de clàusules admi-

nistratives.
d) Lloc de presentació:
Adreça esmentada al punt 8.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admis-

sió. En aquest cas el licitador haurà de 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, telefax, telegrama o correu electrònic en el mateix dia, sempre 
abans de l’última hora i dia determinats com a període de presentació de les ofertes, 
indicant el nom i número d’expedient.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres 
mesos des de l’obertura pública de les ofertes.

f) Admissió de variants: de conformitat amb els Plecs de Prescripcions Tècni-
ques.

—10 Obertura de proposicions avaluables de forma automàtica.
a) Entitat: Departament de Treball – Secretaria General.
b) Domicili: carrer de Sepúlveda, 148-150, 6a planta.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: dia 4 de desembre de 2009. En el cas de presentació de proposicions per 

correu o que es produeixi ampliació del termini per a la recepció de proposicions a 
causa d’un retard en la publicació d’aquest Anunci, es comunicarà oportunament 
als interessats la data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 12:00 hores.

—11 Composició de la Mesa de Contractació
Segons el disposat en els plecs de clàusules administratives.

—12 Despeses d’anunci: l’import de l’anunci anirà a càrrec de l’adjudicatari.

—13 Els plecs d’aquesta licitació, així com l’anunci d’adjudicació es poden 
obtenir en la pàgina web del Departament de Treball, perfil del contractant: htt-
ps://contractaciopublica.gencat.cat

Barcelona, 13 de novembre de 2009

ANTONI fERNáNDEz péREz

Secretari general

(09.317.023)

*
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DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

EDICTE
d’11 de novembre de 2009, sobre l’actualització de l’increment mitjà de les tarifes 
dels serveis de subministrament d’aigua a poblacions per a l’any 2010.

D’acord amb el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema 
simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes que regula el Decret 149/1988, 
de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, la 
Comissió de Preus de Catalunya ha acordat l’actualització de l’increment de les 
tarifes dels serveis de subministrament d’aigua per l’any 2010 i, en conseqüència, 
i d’acord amb el procediment previst a l’article 2.1 del Decret, ha resolt autoritzar 
el següent increment:

2,2% com a increment mitjà de les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua 
que es mantindrà vigent fins a la propera revisió.

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

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Innovació, 
Universitats i Empresa en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data 
de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el 
que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 11 de novembre de 2009

bELéN MANzANO I LAHOz

Secretària de la Comissió de Preus
de Catalunya

(09.316.015)

*
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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

EDICTE
de 28 d’octubre de 2009, de notificació d’acords d’expedients sancionadors.

S’han dictat els acords en els expedients sancionadors les dades dels quals figu-
ren a l’annex d‘aquest Edicte. Intentada la seva notificació, aquesta no s’ha pogut 
practicar.

En conseqüència, i d’acord amb el que preveuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999), es comunica a les 
persones interessades que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut 
íntegre dels acords que s’esmenten, poden comparèixer a les dependències dels 
Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
(Travessera de Gràcia, 56, 6è, 08006 Barcelona), dins del termini que s’assenyala 
a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Ge
neralitat de Catalunya.

Contra aquests acords, les persones interessades poden interposar els escrits que 
s’esmenten en cada cas.

Barcelona, 28 d’octubre de 2009

CATALINA VICTORy MOLNé

Directora dels Serveis Territorials a Barcelona

ANNEx:

Núm. d’expedient: PR-B-172/2009
Persona interessada: Iván Ávila Moreno
Acte administratiu que es notifica: incoació i proposta de resolució
Termini per presentar al.legacions: deu dies

Núm. d’expedient: PR-B-187/2009
Persona interessada: Núria Piera Marín
Acte administratiu que es notifica: incoació i plec de càrrecs
Termini per presentar al.legacions: quinze dies

Núm. d’expedient: PR-B-203/2009
Persona interessada: Associació Protectora d’animals del Garraf
Acte administratiu que es notifica: incoació i proposta de resolució
Termini per presentar al.legacions: deu dies

Núm. d’expedient: PR-B-208/2009
Persona interessada: Jonathan Perera López
Acte administratiu que es notifica: incoació i proposta de resolució
Termini per presentar al.legacions: deu dies

Núm. d’expedient: PR-B-212/2009
Persona interessada: Juan Diego Gordo González
Acte administratiu que es notifica: incoació i proposta de resolució
Termini per presentar al.legacions: deu dies

Núm. d’expedient: PR-B-218/2009
Persona interessada: Miguel Ávila García
Acte administratiu que es notifica: proposta de resolució
Termini per presentar al.legacions: deu dies

Núm. d’expedient: PR-B-224/2009
Persona interessada: Iván Rodríguez Miguel
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Acte administratiu que es notifica: incoació i proposta de resolució
Termini per presentar al.legacions: deu dies

Núm. d’expedient: PR-B-225/2009
Persona itneressada: Miguel Ávila García
Acte administratiu que es notifica: proposta de resolució
Termini per presentar al.legacions: deu dies

Núm. d’expedient: PR-B-230/2009
Persona interessada: Daniel Sánchez Ruíz / Juan Manuel Sánchez Ruíz
Acte administratiu que es notifica: incoació i plec de càrrecs
Termini per presentar al.legacions: quinze dies

Núm. d’expedient: PR-B-249/2009
Persona interessada: Ignacio Ruíz Altura / Carlos David Armas Reyes
Acte administratiu que es notifica: incoació i plec de càrrecs
Termini per presentar al.legacions: quinze dies

Núm. d’expedient: PR-B-251/2009
Persona interessada: Eduardo Dalmacio Fernández
Acte administratiu que es notifica: incoació i suspensió

Núm. d’expedient: CM-B-227/2009
Persona interessada: Alejandro Bargalló Otero
Acte administratiu que es notifica: incoació i proposta de resolució
Termini per presentar al.legacions: deu dies

Núm. d’expedient: CM-B-370/2008
Persona itneressada: Joan Pons Palacios
Acte administratiu que es notifica: proposta de resolució
Termini per presentar al.legacions: deu dies

Núm. d’expedient: IA-B-75/2009
Persona interessada: Vilanova i Fills sl
Acte administratiu que es notifica: proposta de resolució
Termini per presentar al.legacions: deu dies

Núm. d’expedient: IA-B-91/2009
Persona interessada: Productos Químicos del Bages, sa
Acte administratiu que es notifica: incoació i plec de càrrecs
Termini per presentar al.legacions: quinze dies

Núm. d’expedient: FE-B-96/2009
Persona interessada: Eulen SA Centre de Formació Can Padró
Acte administratiu que es notifica: incoació i proposta de resolució
Termini per presenta al.legacions: deu dies

Núm. d’expedient: P-B-13/2009
Persona interessada: Fu Lin
Acte administratiu que es notifica: incoació i proposta de resolució
Termini per presentar al.legacions: deu dies

Núm. d’expedient: P-B-24/2009
Persona interessada: Marcin Nladyslaw Serafin
Acte administratiu que es notifica: incoació i proposta de resolució
Termini per presentar al.legacions: deu dies

Núm. d’expedient: P-B-29/2009
Persona interessada: Wisnienski Marek Mariusz
Acte administratiu que es notifica: incoació i proposta de resolució
Termini per presentar al.legacions: deu dies
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Núm. d’expedient: P-B-38/2009
Persona interessada: Rafael Ruíz Buñez
Acte administratiu que es notifica: incoació i proposta de resolució
Termini per presentar al.legacions: deu dies

Núm. d’expedient: P-B-45/2009
Persona interessada: Rafael Pérez Aguilar
Acte administratiu que es notifica: incoació i proposta de resolució
Termini per presentar al.legacions: deu dies

Núm. d’expedient: P-B-51/2009
Persona interessada: Honorio Martín Peinada
Acte administratiu que es notifica: incoació i proposta de resolució
Termini per presentar al.legacions: deu dies

(09.306.013)
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ANUNCI
d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental d’una explotació 
porcina de producció i engreix promoguda per GRANGES AYATS, CB, al terme 
municipal de Lladó (GA20090006).

En compliment del que disposa l’article 16 de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de 
prevenció i control de la contaminació, se sotmet a informació pública la sol·licitud 
d’autorització ambiental d’una explotació porcina de producció i engreix promoguda 
per GRANGES AYATS CB, en el terme municipal de LLADÓ.

La sol·licitud i la documentació que acompanya està a disposició del públic, en 
hores d’oficina, a les dependències de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada 
dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
Av. Jaume I, 76 2n de Girona, durant el termini de 30 dies hàbils. Durant aquest 
termini, s’admetran totes les al·legacions que es presentin per escrit.

Girona, 20 d’octubre de 2009

EMILI SANTOS I bACH

Director dels Serveis Territorials a Girona

(09.293.112)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5509 – 19.11.200987120

Concursos i anuncis

ANUNCI
d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental d’una activitat 
d’explotació bovina de llet, promoguda per Agrupació Ramadera Sant Jordi, SL, 
al terme municipal de Sant Jordi Desvalls (GA20090008).

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 d’una activitat d’explotació bovina de llet, 
promogut per AGRUPACIÓ RAMADERA SANT JORDI SL.

La sol·licitud i la documentació que acompanya està a disposició del públic, en 
hores d’oficina, a les dependències de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada dels 
Serveis Territorials a Girona del Departament de Medi Ambient i Habitatge, C/ 
Jaume I, 76 durant el termini de 20 dies hàbils. Durant aquest termini, s’admetran 
totes les al·legacions que es presentin per escrit.

Girona, 27 d’octubre de 2009

EMILI SANTOS I bACH

Director dels Serveis Territorials a Girona

(09.300.108)
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CORRECCIÓ D’ERRADES
a l’Anunci d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental d’una 
central térmica de cicle combinat, promoguda per Endesa Generación, SA, al 
terme municipal de Bescanó (GA20090001) (DOGC núm. 5485, pág. 77753, de 
16.10.2009).

Havent observat unes errades al text de l’esmentat Anunci, tramès al DOGC i pu-
blicat al núm. 5485, pàg. 77753, de 16.10.2009, se’n detalla la correcció oportuna:

Al primer paràgraf, on diu:
“[...] 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”,
ha de dir:

““[...] l’article 16 de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control de la 
contaminació”.

Al segon paràgraf, on diu:
““[...] 20 dies”,

ha de dir:
““[...] 30 dies”.

Girona, 19 d’octubre de 2009

EMILI SANTOS I bACH

Director dels Serveis Territorials a Girona

(09.293.113)
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AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
MAH/3201/2009, de 23 d’octubre, per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva 
de diversos contractes.

En compliment del que disposa l’article 138.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, mitjançant aquesta Resolució es fan públiques les 
adjudicacions definitives següents referents als expedients de contractació que 
s’indiquen.

Sistema de licitació: procediment obert.

Expedient clau: 09050.
Objecte: contractació de la creativitat i producció de la campanya publicitària per 
al foment de la recollida selectiva de la FORM.
Anunci de licitació: DOGC núm. 5439, de 10.08.2009.
Empresa adjudicatària: Segarra, Cuesta, Puig, Fernández de Castro, SL.
Import del contracte: 169.837,78 euros, IVA exclòs.
Sistema de licitació: procediment negociat sense publicitat.

Expedient clau: 09042.
Objecte: contractació del projecte de desenvolupament del web de l’Agència de 
Residus de Catalunya.
Empresa adjudicatària: Cap Gemini España, SLU.
Import del contracte: 149.137,93 euros, IVA exclòs.

Expedient clau: 09052.
Objecte: contractació de la creativitat i producció de serveis d’assessorament 
estratègic, planificació, mediació i inserció en els mitjans de comunicació per a 
la difusió de la campanya de publicitat institucional per al foment de la recollida 
selectiva de la FORM.
Empresa adjudicatària: Focus Media, SL.
Import del contracte: 775.806,20 euros, IVA exclòs.

Barcelona, 23 d’octubre de 2009

gENOVEVA CATALà I bOSCH

Directora

(09.307.086)
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
d’informació pública (ref. CC2005000332).

Horse Club Santa Cristina, SL i Bell-Lloch Agrícola i Ramadera, SL han sol·licitat 
una concessió d’aigües subterrànies per a reg agrícola de 8,42 ha i usos ramaders, al 
terme municipal de Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà), amb un volum de 34.000 
m³ anuals, equivalent a 1’07 l/s. La captació es farà mitjançant un pou de 17 m de 
profunditat i 400 mm de diàmetre (UTM X: 498.556, UTM Y: 4.629.824).

Es fa públic perquè tothom qui hagi de formular-hi alguna al·legació l’adreci, per 
escrit, a l’Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Concessions, carrer Proven-
ça, 204-208, 08036 Barcelona, en el termini d’un mes comptat des de la publicació 
d’aquest Anunci al DOGC, indicant la referència expressada a l’encapçalament.

Dins d’aquest termini es poden presentar els escrits d’al·legacions en hores d’ofi-
cina, al Registre de les dependències indicades i, així mateix, de qualsevol de les 
maneres 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.

La documentació presentada es pot examinar en el termini indicat en hores 
d’oficina.

Barcelona, 11 de juny de 2009

ELENA pIgNATELLI gARRIgÓS

Cap del Departament de Concessions

(09.162.114)
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
d’informació pública (ref. 00200200113).

SAT Mas Aubert núm. 968 CAT ha sol·licitat una concessió d’aigües subterrànies 
per a reg agrícola de 9,10 ha, al terme municipal de La Vall d’en Bas (Garrotxa), amb 
un volum de 22.100 m³ anuals, equivalent a 0’7 l/s. La captació es farà mitjançant 
un pou de 40 m de profunditat i 300 mm de diàmetre (UTM X: 453.705, UTM Y: 
4.666.050), proveït d’un equip de bombeig consistent en una electrobomba de 4 
kW.

Es fa públic perquè tothom qui hagi de formular-hi alguna al·legació l’adreci, per 
escrit, a l’Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Concessions, carrer Proven-
ça, 204-208, 08036 Barcelona, en el termini d’un mes comptat des de la publicació 
d’aquest Anunci al DOGC, indicant la referència expressada a l’encapçalament.

Dins d’aquest termini es poden presentar els escrits d’al·legacions en hores d’ofi-
cina, al Registre de les dependències indicades i, així mateix, de qualsevol de les 
maneres 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.

La documentació presentada es pot examinar en el termini indicat en hores 
d’oficina.

Barcelona, 11 de juny de 2009

ELENA pIgNATELLI gARRIgÓS

Cap del Departament de Concessions

(09.162.037)
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer 
classificat de la Cubeta de Sant Andreu de la Barca (ref. CC2004001506).

L’empresa Compañía Espanyola de Laminación, SA ha presentat una sol·licitud 
de concessió d’aigües subterrànies per a usos industrials, al terme municipal de 
Castellbisbal (Vallès Occidental), que ha estat informat favorablement per l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, amb un volum de 2.500.000 m³/any, dels quals 1.000.000 
m³/any s’atorgaran per un termini de vigència que cobreixi el temps en què aquest 
volum d’aigua no pugui satisfer-se amb aigües regenerades. L’aprofitament d’ai-
gües subterrànies consisteix en sis pous actius i cinc pous en reserva ubicats en els 
polígons industrials del Llobregat (UAU-1 Sectors de Can Pelegrí i Sant Francesc), 
Nord-Est Sector 12, i Sant Vicenç, a l’aqüífer classificat de la Cubeta de Sant Andreu 
de la Barca.

Es fa públic perquè tothom qui hagi de formular-hi alguna al·legació l’adreci, per 
escrit, a l’Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Concessions, carrer Proven-
ça, 204-208, 08036 Barcelona, en el termini d’un mes comptat des de la publicació 
d’aquest Anunci al DOGC, indicant la referència expressada a l’encapçalament.

Així mateix, d’acord amb l’article 4 del Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel 
qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en 
relació amb diversos aqüífers de Catalunya, i d’acord amb els articles 104, 105 i 
184.2 del Reglament del domini públic hidràulic, durant el termini esmentat d’un 
mes també s’admetran altres peticions que tinguin el mateix objecte o que hi siguin 
incompatibles dins l’àmbit de competència delimitat.

S’adverteix que es denegarà la tramitació posterior de qualsevol petició que 
comporti la utilització d’un cabal superior al doble del que figura en aquesta pe-
tició, llevat que el peticionari que pretengui sol·licitar un cabal superior al límit 
establert pugui acollir-se al que estableix l’article 105.3 del Reglament del domini 
públic hidràulic.

En cas que es presentin altres projectes en competència, l’obertura tindrà lloc a 
les oficines de l’Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Concessions, carrer 
Provença, 204-208, 08036 Barcelona, a les 11 hores del setè dia hàbil comptat un 
cop finalitzat el termini de presentació de projectes. Aquests projectes se sotmetran 
a informació pública durant el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la 
seva obertura, per tal que es puguin examinar i s’hi puguin presentar al·legacions, 
per escrit i en hores d’oficina, a les dependències indicades.

Barcelona, 22 de setembre de 2009

ELENA pIgNATELLI gARRIgÓS

Cap del Departament de Concessions

(09.266.028)
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
d’informació pública (ref. AA2009000082).

Agromonistrolet, SL ha sol·licitat autorització per abocar aigües depurades 
procedents de la seva indústria dedicada a l’elaboració de vins al terreny, al terme 
municipal de Manresa (Bages).

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, 2 d’octubre de 2009

EDUARD MARTíNEz I HIDALgO

Cap del Departament d’Autoritzacions d’Abocaments

(09.280.027)
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer 
classificat del Bloc del Gaià (ref. CC2005000523).

SCA HYGIENE PRODUCTS, SL ha presentat una sol·licitud de concessió d’ai-
gües subterrànies per a ús industrial, al terme municipal de Puigpelat (Alt Camp), 
acompanyada del Projecte per a la obtenció de la concessió d’aprofitaments d’aigües 
subterràneis a una parcel·la industrial, amb les característiques que s’indiquen 
a l’annex. Es fa públic perquè tothom qui hagi de formular-hi alguna al·legació 
l’adreci, per escrit, a l’Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Concessions, 
carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona, en el termini d’un mes comptat des 
de la publicació d’aquest Anunci al DOGC, indicant la referència expressada a 
l’encapçalament.

Així mateix, d’acord amb l’article 4 del Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel 
qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en 
relació amb diversos aqüífers de Catalunya, i d’acord amb els articles 104, 105 i 
184.2 del Reglament del domini públic hidràulic, durant el termini esmentat d’un 
mes també s’admetran altres peticions que tinguin el mateix objecte o que hi siguin 
incompatibles dins l’àmbit de competència delimitat.

S’adverteix que es denegarà la tramitació posterior de qualsevol petició que 
comporti la utilització d’un cabal superior al doble del que figura en aquesta pe-
tició, llevat que el peticionari que pretengui sol·licitar un cabal superior al límit 
establert pugui acollir-se al que estableix l’article 105.3 del Reglament del domini 
públic hidràulic.

En cas que es presentin altres projectes en competència, l’obertura tindrà lloc a 
les oficines de l’Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Concessions, carrer 
Provença, 204-208, 08036 Barcelona, a les 11 hores del setè dia hàbil comptat un 
cop finalitzat el termini de presentació de projectes. Aquests projectes se sotmetran 
a informació pública durant el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la 
seva obertura, per tal que es puguin examinar i s’hi puguin presentar al·legacions, 
per escrit i en hores d’oficina, a les dependències indicades.

Barcelona, 13 d’octubre de 2009

ELENA pIgNATELLI gARRIgÓS

Cap del Departament de Concessions

ANNEx

Ref.: CC2005000523.
Cabal mitjà equivalent: 6 l/s.
Volum anual: 189.216 m3.
Aqüífer: Bloc de Gaià.
Situació de la captació: polígon industrial Les Rases.
Àmbit de competència: Puigpelat.

(09.288.134)
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
d’informació pública (ref. CC2009000110).

Camping Vilanova Park, SA ha sol·licitat una concessió d’aigües subterrànies 
per a ús domèstic del càmping, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú (Garraf), 
amb un volum màxim anual de 105.000 m³ que representa un cabal mitjà equivalent 
de 3,33 l/s. L’aprofitament consisteix en dos pous ubicats en els coordenades UTM 
següents: pou 1: X-390.575 i Y-4.565.585 i pou 2: X-390.185 i Y-4.565.787.

Es fa públic perquè tothom qui hagi de formular-hi alguna al·legació l’adreci, per 
escrit, a l’Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Concessions, carrer Proven-
ça, 204-208, 08036 Barcelona, en el termini d’un mes comptat des de la publicació 
d’aquest Anunci al DOGC, indicant la referència expressada a l’encapçalament.

Dins d’aquest termini es poden presentar els escrits d’al·legacions en hores d’oficina, 
al Registre de les dependències indicades i, així mateix, de qualsevol de les maneres 
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. La documentació 
presentada es pot examinar en el termini indicat en hores d’oficina.

Barcelona, 22 d’octubre de 2009

ELENA pIgNATELLI gARRIgÓS

Cap del Departament de Concessions

(09.301.004)
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
pel qual es fa pública una resolució (ref. CC2008000033).

Per resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua de 16 de gener de 2009, s’ha atorgat 
a Patrimonial Marmunt, SL la concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies, 
al terme municipal de Bescanó (Gironès), per a ús domèstic, amb un volum de 
1.710 m³/any. Es fa públic d’acord amb el que disposa l’article 116 del Reglament 
del domini públic hidràulic.

Barcelona, 23 d’octubre de 2009

ELENA pIgNATELLI gARRIgÓS

Cap del Departament de Concessions

(09.296.097)
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
sobre una sol·licitud d’investigació i modificació de característiques de la concessió 
d’aigües subterrànies (ref. CC2009000397).

Frigoríficos del Nordeste, SA ha presentat una sol·licitud d’investigació i modifi-
cació de característiques de la concessió d’aigües subterrànies inscrita al Registre 
d’aigües amb número A-0010363 per a ús industrial, al terme municipal d’Aiguaviva 
(Gironès). La modificació consisteix amb la inclusió d’un nou punt de captació. Es fa 
públic perquè tothom qui hagi de formular-hi alguna al·legació l’adreci, per escrit, a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Concessions, c. Provença, 204-208, 
08036 Barcelona, en el termini de 20 dies a comptar des de la publicació d’aquest 
Anunci al DOGC, indicant la referència expressada a l’encapçalament.

Així mateix, d’acord amb l’article 179.1 del Reglament del domini públic hidràulic, 
durant el termini d’un mes també s’admetran altres peticions que tinguin el mateix 
objecte o que hi siguin incompatibles. S’adverteix que es denegarà la tramitació 
posterior de qualsevol petició que comporti la utilització d’un cabal superior al doble 
del que figura en aquesta petició, llevat que el peticionari que pretengui sol·licitar 
un cabal superior al límit establert pugui acollir-se al que disposa l’article 105.3 
del Reglament del domini públic hidràulic. En cas que es presentin altres projectes 
en competència, l’obertura tindrà lloc a les oficines de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, Departament de Concessions, c. Provença, 204-208, 08036 Barcelona, a les 
11 hores del setè dia hàbil comptat un cop finalitzat el termini de presentació de 
projectes. Aquests projectes se sotmetran a informació pública durant el termini 
d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva obertura, per tal que es puguin 
examinar i s’hi puguin presentar al·legacions, per escrit i en hores d’oficina, a les 
dependències indicades.

Barcelona, 12 de novembre de 2009

ELENA pIgNATELLI gARRIgÓS

Cap del Departament de Concessions

(09.316.018)
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SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

ANUNCI
de concurs públic per a l’adjudicació d’un contracte de serveis.

El Servei Meteorològic de Catalunya convoca concurs públic per al manteniment 
preventiu, monitorització i intervenció ràpida per a la xarxa de radars meteorològics 
i infraestructures associades pel bienni 2010-2011.

Condicions generals per a la licitació:

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Servei Meteorològic de Catalunya. Departament de Medi Am-

bient i Habitatge
b) Dependència que tramita l’expedient: equip de gestió econòmica i contrac-

tació.
c) Núm. d’expedient: A.10.001.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: manteniment preventiu, monitorització i intervenció 

ràpida per a la xarxa de radars meteorològics i infraestructures associades pel 
bienni 2010-2011

b) Divisió per lots: si. Lot 1: Manteniment dels radars. Lot 2: Manteniment del 
sistema d’energia del radar de Tivissa-Llaberia.

c) Termini d’execució: fins el 31 de desembre de 2011.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: diversos criteris.

—4 Pressupost base de licitació: 609.235 €, IVA exclòs.
Lot 1: Exercici 2010: 268.800 €
Exercici 2011: 316.800 €
Lot 2: Exercici 2010: 10.980 €
Exercici 2011: 12.655 €

—5 Garantia provisional: no s’escau.

—6 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Servei Meteorològic de Catalunya.
b) Domicili: c. Berlín, 38-46, 4ª planta.
c) Localitat: Barcelona.
d) Telèfon: 93.567.60.90.
e) Telefax: 93.567.61.02.
f) Correu electrònic: amestre@meteo.cat i rpujolar@meteo.cat .
g)web:https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/capView.

do?keyword=&reqCode=view&idCap=204604&department=22500&
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: dos dies abans de la data 

límit de presentació d’ofertes.

—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació: Lot 1: Grup P, subgrup 1, categoria B.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: vegeu els apar-

tats G.1 i G.2 del quadre de característiques del plec de clàusules administratives.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 14 de desembre de 2009 a les 12 hores.
b) Documentació a presentar: la que especifiquen en el plec de clàusules admi-

nistratives.
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c) Lloc de presentació: vegeu el punt 6.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres 

mesos.
e) Admissió de variants: no.

—9 Obertura de les ofertes
a) Entitat: Servei Meteorològic de Catalunya
b) Adreça: c. Berlín, 38-46, 4ª planta.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 16 de desembre de 2009.
e) Hora: 12 h.

—10 Despeses dels anuncis: a càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 11 de novembre de 2009

DAVID RODRIgUEz ALbERT

Director

PG-255308 (09.317.074)

*
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DIVERSOS

CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA DE LA GARROTXA

EDICTE
del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, sobre provisió de 
places.

El President del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, 
SIGMA, va dictar, en data 23 d’octubre de 2009, un decret pel qual es va acordar 
aprovar les bases i la convocatòria que han de regir els procediments de selecció 
mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, pel que fa a les places de tècnic 
mitjà d’informàtica i d’un tècnic mitjà en medi ambient, i concurs- oposició mit-
jançant sistema restringit de consolidació de plaça, pel que fa a les places de tècnic 
especialista de laboratori i d’un tècnic mitjà en medi ambient, de conformitat amb 
l’oferta pública d’ocupació de l’any 2009, aprovada per acord de la Junta General 
el dia 18 de desembre de 2008.

Les esmentades bases i convocatòria, han estat publicades al BOP núm. 215 de 
10 d’octubre de 2009, i tot seguit es descriu el detall del resum del lloc de treball 
a proveir:

1) Denominació: Tècnic mitjà d’informàtica
Règim jurídic: personal laboral fix a jornada complerta
Nivell de titulació: Diplomatura en informàtica (assimilat al grup A-2)
Número de vacants: una
Sistema de selecció: concurs-oposició lliure

2) Denominació: Tècnic mitjà de medi ambient (coordinació administrativa i 
qualitat)
Règim jurídic: personal laboral fix a jornada complerta
Nivell de titulació: Enginyer tècnic o equivalent (assimilat al grup A-2)
Número de vacants: una
Sistema de selecció: concurs-oposició lliure

3) Denominació: Tècnic mitjà de medi ambient (cicle de l’aigua)
Règim jurídic: personal laboral fix a jornada complerta
Nivell de titulació: Enginyer tècnic o equivalent (assimilat al grup A-2)
Número de vacants: una
Sistema de selecció: concurs-oposició mitjançant sistema restringit de consolidació 
de plaça

4) Denominació: Tècnic especialista laboratori
Règim jurídic: personal laboral fix a jornada complerta.
Nivell de titulació: Cicle formatiu de grau superior químic o sanitari o equivalent 
(assimilat al grup C-1)
Número de vacants: una
Sistema de selecció:  concurs-oposició mitjançant sistema restringit de consoli-
dació de plaça

El termini per a presentar instàncies per prendre part en els esmentats processos 
selectius és de 20 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest 
edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Acords que es fan públics als efectes oportuns.
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Olot, 10 d’octubre de 2009

JOAN ESpONA I AgUSTíN

President

PG-255288 (09.316.135)
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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 
17 de JUNY de 2009, va aprovar, per unanimitat de tots els assistents, les tarifes 
per l’any 2010 que es detallen a continuació:

Tarifes lloguer d’amarraments (any 2010)

A=Lloguer; B=16%IVA; C=TOTAL LLOGUER MENSUAL; D=Pagament Trimestral; E=Total 
anual.

 Preu Lloguer
CLASSE A B C D E

A 7x2,5 112,07 17,93 130,00 € 390,00 € 1.560,00 €

B 7x3 128,02 20,48 148,50 € 445,50 € 1.782,00 €

C 8x3 141,38 22,62 164,00 € 492,00 € 1.968,00 €

E 10x3,5 187,07 29,93 217,00 € 651,00 € 2.604,00 €

F 12x4 243,10 38,90 282,00 € 846,00 € 3.384,00 €

G 15x5 356,90 57,10 414,00 € 1.242,00 € 4.968,00 €

H 18x5,5 461,21 73,79 535,00 € 1.605,00 € 6.420,00 €

Pagament per trimestre avançat

Càlcul tarifes lloguer d’amarraments ús públic tarifat (any 2010)
Càlcul Tarifa diària

CLASE 0,42 €/m2 Aigua i Llum Total 16%IVA Total €/dia

A 7x2,5 7,40 12,43 19,83 3,17 23,00 €

C 8x3 10,15 13,99 24,14 3,86 28,00 €

E 10x3,5 14,80 16,23 31,03 4,97 36,00 €

F 12x4 20,30 18,50 38,79 6,21 45,00 €

G 15x5 31,71 24,32 56,03 8,97 65,00 €

H 18x5,5 41,86 29,69 71,55 11,45 83,00 €

22x7 65,12 64,19 129,31 20,69 150,00 €

26x8 87,95 84,46 172,41 27,59 200,00 €

30x10 126,85 123,15 250,00 40,00 290,00 €

  < 4 dies Setmana 2 Setmanes > 3 Setmanes

CLASE Tarifa oficial dia   =1 mes

A 7x2,5 23,00 € 65,00 € 97,50 € 130,00 €

C 8x3 28,00 € 82,00 € 123,00 € 164,00 €

E 10x3,5 36,00 € 108,50 € 162,75 € 217,00 €

F 12x4 45,00 € 141,00 € 211,50 € 282,00 €

G 15x5 65,00 € 207,00 € 310,50 € 414,00 €

H 18x5,5 83,00 € 267,50 € 401,25 € 535,00 €
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Tarifa lloguer PALLOL (any 2010)

 Base 16%IVA Total mes

Pallol de 8m2 a €/m2mes 77,04 12,33 89,36 €

Ocupació de domini públic de terrasses (any 2010)

  Durada Preu m2

Modalitat A  6 mesos 12,26 €/m2 6mesos

Modalitat B 1 any 20,30 €/m2 any

Modalitat C  3 anys 29,65 €/m2 any

Tarifa de cessió d’ús d’amarraments (any 2010)

Tipus Mides m2 Preu base IVA (16%) TOTAL IVA
     inclòs

A 7 x 2,5 17,5 25.978,95 4.156,63 30.135,59 €

C 8 x 3 24 35.628,28 5.700,52 41.328,80 €

E 10 x 3,5 35 51.957,91 8.313,26 60.271,17 €

F 12 x 4 48 71.256,56 11.401,05 82.657,61 €

G 15 x 5 75 111.338,37 17.814,14 129.152,51 €

H 18 x 5,5 99 146.966,65 23.514,66 170.481,31 €

Concessió fins a 30 d’abril de 2018

Tarifa de cessió d’ús de pallols (any 2010)

 Preu base IVA (16%) TOTAL IVA inclòs

Pallol de 8 m2 16.443,82 2.631,01 19.074,83 €

Concessió fins a 30 d’abril de 2018

Tarifa de cessió d’ús d’aparcaments (any 2010)

 Preu base IVA (16%) TOTAL IVA inclòs

Aparcament de 5x2,5 13.560,44 2.169,67 15.730,11 €

Concessió fins a 30 d’abril de 2018

Cànon C2 (Magatzems) (any 2010)

 Preu base IVA (16%) TOTAL IVA inclòs

Preu m2/any de local 51,46 8,23 59,69 €

 Preu base IVA (16%) TOTAL IVA inclòs

Preu m2/any de local 16,94 2,71 19,65 €

Tarifa de cessió d’ús de locals(Tarifa C2) (any 2010)

 Preu base IVA (16%) TOTAL IVA inclòs

Preu m2 de local 2.055,48 328,88 2.384,35 €

Concessió fins a 30 d’abril de 2018
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Tarifa d’esplanades (any 2010)

 Preu base IVA (16%) TOTAL IVA inclòs

Preu m2/mes 3,07 0,49 3,56 €

Tarifa Targeta de dret d’accés amb vehicle (any 2010)

Anual Propietari: Parking

  1a targeta 2a targeta 3a i següents

Targeta S/C 105,00 € 210,00 €

Anual Propietari: Local

  1a targeta 2a targeta 3a i següents

Targeta S/C 105,00 € 210,00 €

Anual Targeta addicional per ampliació de local 
 (magatzem zona comercial) “Catacombes”

  1a targeta 2a targeta 3a i següents

Targeta 105,00 € 210,00 € 210,00 €

Targeta Usuaris  Clients Port

  Base 16% IVA Total Targeta

1 setmana 45,26 7,24 52,50 €

1 mes 90,52 14,48 105,00 €

Anual 181,03 28,97 210,00 €

Targeta Usuaris  Usuaris externs RENFE

  Base 16% IVA Total Targeta

Anual 269,83 43,17 313,00 €

De dilliuns a divendres, dies laborables, acreditació RENFE

Targeta Usuaris  Usuaris Externs

  Base 16% IVA Total Targeta

Anual 368,10 58,90 427,00 €

Tarifa rotació dret d’accés amb vehicle (any 2010)

   Preu per Talonari de
  Base 16%IVA cada 1’ 100h Talonari 200h

Tarifa per minuts
Tarifa 1’ 0,032 0,0052 0,038 € 112,50 € 225,00 €

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 54,00 €
Preu especial per divendres, dissabtes festius i vigilies amb previsió de gran aflu-
ència de públic
7 € iva inclòs
Talonaris exclusius per a comerciants del Port
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Tarifa estada en marina seca (any 2010)

  Base 16% IVA Preu mes Trimestre

Plaça 8x3 (*1) 98,22 15,72 113,94 € 341,81 €

Plaça 8x3 (*2) 88,55 14,17 102,71 € 308,14 €

Plaça 8x3 (*3) 79,62 12,74 92,36 € 277,07 €

Plaça 8x3 (*4) 70,69 11,31 82,00 € 246,00 €

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 con-

dicions específiques-

Tarifa rampa (any 2010)

Usuaris

  Base 16% IVA Preu per dia/embarcació

Varada 18,54 2,97 21,50 €

Abonaments nàutiques i clubs radicats al port de Mataró

Talonari de 50 varades Base 16% IVA Preu de 50 varades

Fins a 5 metres (a 6,00 €) 258,62 41,38 300,00 €

Pagament anticipat a oficines

Tarifa remolc (any 2010)

   Preu per metre
  Base 16% IVA d’eslora i hora

Remolc 8,64 1,38 10,02 €

Mín. 50,08 € per metre i hora

Tarifa Bugaderia (any 2010)
Horari de 6h a 22h

  Base 16% IVA Preu

Rentadora (fitxa platejada) 5,17 0,83 6,00 €

Assecadora (fitxa daurada) 2,59 0,41 3,00 €

Pagament anticipat a oficines

Tarifa Sala d’Actes (any 2010)
Horari de 9h a 19h

  Base 16% IVA Preu Preu reduït

1/2 Jornada (4h) 303,44 48,55 352,00 € 176,00 €

Jornada completa (8h) 424,81 67,97 492,78 € 246,39 €

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
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Tarifa Servei connexió inalàmbrica a internet per a amarristes (WIFI) (any 
2010)

  Base 16% IVA Preu

Amarristes port base Mataró *(1) *(1) *(1)

Transeünts 1 a 3 dies 4,31 0,69 5,00 €

Transeünts 1 setmana 8,62 1,38 10,00 €

Transeünts 1 mes 12,93 2,07 15,00 €

Transeünts 3 mesos 17,24 2,76 20,00 €

Reconnexió amarristes 8,62 1,38 10,00 €

(*1) Servei de març a març inclòs en les quotes de manteniment i serveis o tarifes 
de lloguer d’amarraments anuals.

Arees de cobertura subjectes a la implantació progressiva a decidir pel consor-
ci

Alta prèvia identificació del usuari a oficines, autorització-identificació a renovar 
anualment.

Identificació: Prèvia sol·licitud per escrit i sempre que estigui al corrent de les 
seves obligacions amb el Consorci.

Disponibilitat del servei subjecte a la cobertura tècnicament i econòmicament 
viable a cada moment a decidir pel Consorci

Preu tageta D-Link 120 73,26 11,72 84,99 €

Instal.lació 52,33 8,37 60,70 €

Tarifa Drets d’Imatge (any 2010)

  Base 16% IVA Preu

Drets d’imatge per dia 391,10 62,58 453,67 €

Pagament anticipat a oficines

Gestió certificat Marpol (any 2010)

  Base 16% IVA Preu

Gestió certificat Marpol anual 8,62 1,38 10,00 €

Aigües brutes (màx 100l) 8,62 1,38 10,00 €

Olis (màx.5l) 8,62 1,38 10,00 €

Aigües de sentines (5l) 17,24 2,76 20,00 €

Residus sòlids (5Kg) 4,31 0,69 5,00 €

Pagament anticipat a oficines

TARIFES MATERIAL (any 2010)

 Preu IVA PVP

Material elèctric

Endoll GW CETACT II+TT 16 A 
(3 pols gris/blau)  7,33  1,17 8,50 €

Endoll GW CETACT II+TT 32 A 
(3 pols gris/blau)  9,27  1,48 10,75 €

Base FN 246 N (Base negra de goma)  8,19 1,31 9,50 €

Cable transformador GW CETAC a FN 246(16A)  30,17 4,83 35,00 €

Cable transformador GW CETAC a FN 246 (32A)  32,33 5,17 37,50 €
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 Preu IVA PVP

Material lampisteria

Racord hembra ref. 00035 (Connexió fàcil 
manega d’aigua) 3,02  0,48 3,50 €

Adaptador Mascle/mascle (metall) 2,07 0,33 2,40 €

Llança (Difusor) 15,95 2,55 18,50 €

Manega d’aigua (15m) 23,88 3,82 27,70 €

Material marineria

Cab 8 mm. guia (per metre) 1,68 0,27 1,95 €

Cab 16 mm. guia (per metre) 4,31 0,69 5,00 €

Cab 18 mm. amarra (per metre) 6,03 0,97 7,00 €

Cab 20 mm. amarra (per metre) 6,90 1,10 8,00 €

Caps d’amarra complet petit 177,59 28,41 206,00 €

Caps d’amarra complet gros 218,10 34,90 253,00 €

Material benzinera

Pot d’oli de 1 litre 6,03 0,97 7,00 €

Bossa de gel 2,03 0,32 2,35 €

Pot additiu-gasolina sense plom 8,19 1,31 9,50 €

Material vari

Clau magnètica 10,34 1,66 12,00 €

Plàstic targeta parking 9,48 1,52 11,00 €

Banderí port 10,34 1,66 12,00 €

Ballesta aparcament 116,38 18,62 135,00 €

Clau magnètica universal (només personal autoritzat) 44,83  7,17 52,00 €

Canvi de clau universal (per trencada)  10,34 1,66 12,00 €

Gorra port 11,21 1,79 13,00 €

Dipòsits

Cable transformador GW CETAC a FN 246 (16A)   60,00 €

Cable transformador GW CETAC a FN 246 (32A)   60,00 €

Clau magnètica   25,00 €

Caps d’amarra   280,00 €

QUOTES MANTENIMENT TRIMESTRALS D ÁMARRATGES (any 2010)

CLASSE MIDES PREU 16% IVA. TOTAL MENSUAL

A 7 x 2.50 157,29 25,17 182,46 € 60,82 €

B 7 x 3.00 178,23 28,52 206,75 € 68,92 €

C 8 x 3.00 196,18 31,39 227,57 € 75,86 €

D 8 x 3.50 220,12 35,22 255,34 € 85,11 €

CH 9 x 3.00 214,13 34,26 248,40 € 82,80 €

E 10 x 3.50 262,00 41,92 303,92 € 101,31 €

F 12 x 4.00 339,79 54,37 394,15 € 131,38 €

G 15 x 5.00 501,34 80,21 581,55 € 193,85 €

H 18 x 5.50 644,94 103,19 748,13 € 249,38 €

I 30 x 10.00 1.847,62 295,62 2.143,24 € 714,41 €
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QUOTES MANTENIMENT TRIMESTRALS D ÁMARRATGES (any 2010)

QUOTES MANTENIMENT TRIMESTRALS PALLOLS (any 2010)

Pallol 3.50 X 2.45 27,08 4,33 31,41 € 10,47 €

QUOTES MANTENIMENT TRIMESTRALS APARCAMENTS (any 2010)

Aparcament 5.00 X 2.50 31,16 4,99 36,15 € 12,05 €

Canvi de nom, certificats, lloguers, escriptura, etc. (any 2010)

 Base IVA Preu

Amarraments

Fins a 10 m d’eslora 266,85 42,70 309,55 €

A partir de 12 m d’eslora 444,76 71,16 515,93 €

Cas d’ascendents o descendents 44,48 7,12 51,59 €

En el cas de permuta s’imputarà el 50% a cada part

Locals

Canvi de nom, certificat, Lloguer 266,85 42,70 309,55 €

Cas d’ascendents o descendents 88,95 14,23 103,19 €

En el cas de permuta s’imputarà el 50% a cada part

Pallols

Canvi de nom, certificat, Lloguer 88,95 14,23 103,19 €

Cas d’ascendents o descendents 42,97 6,88 49,85 €

En el cas de permuta s’imputarà el 50% a cada part

Aparcaments

Canvi de nom, certificat, Lloguer 133,43 21,35 154,78 €

Cas d’ascendents o descendents 42,97 6,88 49,85 €

En el cas de permuta s’imputarà el 50% a cada part

Mataró, 26 d’octubre de 2009

JOAN bELLAVISTA I SOLà

Gerent

PG-254762 (09.316.064)
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FUNDACIÓ PRIVADA VÍCTOR GRIFOLS I LUCAS

ANUNCI
de la Fundació Privada Víctor Grifols i Lucas, sobre convocatòria de premis.

La Fundació Privada Víctor Grifols i Lucas fa pública la 12ª convocatòria dels 
premis d’investigació en bioètica 2009-2010 per un treball d’investigació i la 10ª 
convocatòria dels premis per una obra periodística sobre bioètica 2009-2010.

Les bases de la convocatòria es poden consultar a: www.fundaciogrifols.org
Per a més informació es pot trucar al telèfon 93.571.04.10 o enviar un e-mail a la 

següent adreça: fundacio.grifols@grifols.com

Barcelona, 10 de novembre de 2009

El vicesecretari del Patronat, signatura il·legible

PG-255566 (09.321.038)
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IES FRANCISCO DE GOYA

ANUNCI
de l’IES Francisco de Goya, sobre pèrdua d’un títol acadèmic.

Anunci pel qual es fa públic que s’ha extraviat un títol de graduat en educació 
secundària.

Havent-se extraviat el títol d’Educació Secundària Obligatòria amb núm. de registre 
imprès Clau Registral: 090213017917 i núm. de sèrie: CAT4916BH, corresponent a 
la convocatòria de juny de l’any 2002 i que pertany a Albert Jarque Palacios es fa 
pública la iniciació en aquest IES Francisco de Goya de l’expedient de duplicat del 
títol extraviat, per tal que en un termini de trenta dies a partir de la data de publi-
cació del present anunci, es presentin les reclamacions oportunes, d’acord amb el 
que disposa l’Ordre de 24 d’agost de 1988 (BOE del 30-08-88).

Barcelona, 7 de maig de 2009

fRANCESC xAVIER CANALDA pIñANA

Director

PG-242334 (09.317.035)
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IES LA MALLOLA

ANUNCI
de l’IES La Mallola, sobre pèrdua d’un títol acadèmic.

Anunci pel qual es fa públic que s’ha extraviat un títol de Batxillerat Unificat 
Polivalent amb núm. de registre 1337.

Havent-se extraviat el títol de BUP amb núm. de registre 1337 de Barcelona, 
corresponent a la convocatòria de juny del curs l993/94, i que pertany a Juan Carlos 
Ribas Oliva, es fa pública la iniciació en aquest Institut La Mallola 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. (BOE de 30 d’agost de 1988).

Esplugues de Llobregat, 23 d’octubre de 2009

ARCADI CIRERA

Director

PG-254158 (09.320.071)
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IES OLORDA

ANUNCI
de l’IES Olorda, sobre contractació de serveis.

Anunci pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.

—1 Entitat adjudicadora
Organisme: Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Dependència que tramita l’expedient: IES OLORDA, Sant Feliu de Llobregat
Número d’expedient: 01/2009.

—2 Objecte del contracte
Descripció de l’objecte: Servei de neteja de diverses dependències del centre.
Termini d’execució: de 01/01/2010 al 31/12/2010.

—3 Tramitació i procediment
Tramitació: urgent.
Procediment: obert

—4 Pressupost de licitació
Import total IVA inclòs: 46 000 euros/any

—5 Garanties
Provisional:no es requereix.
Definitiva: del 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs).

—6 Requisits específics del contractista
Opció A (Classificació obligatòria + 120.202,42 euros)
Classificació: grup III, subgrup 6, categoria A.

—7 Criteris de valoració
Proposició econòmica: fins a 55 punts.
Forma de realització dels treballs: fins a 25 punts.
Millores tècniques presentades per l’empresa: fins a 20 punts.

—8 Obtenció de la documentació i informació
Entitat: IES OLORDA
Domicili: C/ Carles Buigas, 22-28
Localitat i codi postal: 08980 Sant Feliu de Llobregat
Telèfon: 93 666 10 92
Telefax: 93 666 29 94
Adreça d’Internet: a8026397@xtec.cat
Data límit d’obtenció de documents i informació: durant tot el període de presen-

tació de proposicions. Es pot descarregar de la web: www.iesolorda.org

—9 Presentació de les ofertes
Data límit de presentació: fins les 20 hores del dia 1 de desembre 2009
Documentació que cal presentar: la que s’esmenta al plec de clàusules adminis-

tratives particulars.
Lloc de presentació: C/ Carles Buigas, 22-28
Entitat: IES OLORDA (Horari: de 8:30 h. a 21 h.)
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 8 d’aquest Anunci.
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos 

des de l’obertura pública de les ofertes.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. 

En aquest cas, caldrà justificar la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’oficina 
de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, 
telegrama o a l’adreça de correu electrònic que s’esmenta en el plec de clàusules, 
durant el mateix dia.
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—10 Obertura de proposicions
Entitat: IES OLORDA
Domicili: Carles Buigas, 22-28
Localitat: Sant Feliu de Llobregat
Data: 7 desembre 2009
Hora: 12 h.

—11 Despeses d’anunci
L’import de l’Anunci és a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Sant Feliu de Llobregat, 13 de novembre de 2009

JOSEp MOLAS SALVAT

Director

PG-255505 (09.321.001)
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IES EL PALAU

ANUNCI
de l’IES El Palau, sobre pèrdua d’un títol acadèmic.

Havent-se extraviat el títol de FPI amb núm. de registre 550, foli 23, corresponent 
a la convocatòria de juny de l’any 1987 i que pertany a FRANCISCO JAVIER FER-
NÁNDEZ PAZO, es fa pública la iniciació en aquest IES El Palau 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).

Sant Andreu de la Barca, 27 d’octubre de 2009

JOSEp ANTÓN ASíN SUbIRáS

Director

PG-254108 (09.320.070)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5509 – 19.11.200987148

Concursos i anuncis

INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA

ANUNCI
de l’Institut Català de Paleontologia, sobre adjudicació de diversos contrac
tes.

Anunci sobre diverses adjudicacions definitives en el marc del Programa FEDER 
Catalunya 2007-2013.

Entitat adjudicadora: INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA, FUND. 
PRIVADA

número d’expedient: ICP 01/07
2,. Objecte del contracte: subministrament i instal·lacions associades de material 

òptic.
3., Tramitació ordinària
a) Procediment: obert
b) Forma: Concurs.
4,. Pressupost base de licitació: 143.103,45 €. iva exclòs.
5,. Adjudicació:
a. Data: 30 d’octubre de 2.007
b. Adjudicatari: Leica Microsistemas, S.A.-NIF: A-58521147
c. Nacionalitat: Espanyola
d. Import d’adjudicació: 142.173,20 €. iva exclòs.

número d’expedient: ICP 01/08
2,. Objecte del contracte de consultoria i assistència: redacció d’un projecte bàsic 

i executiu d’obra civil, instal·lacions i projecte de seguretat i salut, la redacció d’un 
projecte per a la sol·licitud de llicència mediambiental i la direcció de les obres 
d’arquitecte, aparellador i coordinador de seguretat i salut, per la rehabilitació 
i adequació de l’edifici de Sabadell per a l’Institut Català de Paleontologia M. 
Crusafont.

3., Tramitació ordinària
a) Procediment: obert
b) Forma: Concurs.
4,. Pressupost base de licitació: 185.344,83 €. iva exclòs.
5,. Adjudicació:
a. Data: 26 de juny de 2.008
b. Adjudicatari: JOAN RODON ARQUITECTES ASSOCIATS, S.A. – NIF 

A60902160
c. Nacionalitat: Espanyola
d. Import d’adjudicació: 166.810,35 €. iva exclòs.

número d’expedient: ICP 03/09
2,. Objecte del contracte: subministrament i instal·lació, pel procediment obert, 

d’Armaris Compactes amb destinació a la seu de l’Institut Català de Paleontologia 
a Sabadell.

3., Tramitació ordinària
a) Procediment: obert
b) Forma: Concurs.
4,. Pressupost base de licitació: 114.000 €. iva exclòs.
5,. Adjudicació:
a. Data: 4 de novembre de 2.009
b. Adjudicatari: EYPAR, S.A.- NIF: A-59441253
c. Nacionalitat: Espanyola
d. Import d’adjudicació: 112.000 €. iva exclòs.
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Sabadell, 10 de novembre de 2009

SALVADOR MOyà SOLà

Director

PG-255185 (09.317.047)
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MIRFELS, SCCL

ANUNCI
de Mirfels, SCCL, sobre dissolució de la societat.

L’Assamblea Extraordinària de l’entitat MIRFELS,S.C.C.L. acorda en data 30 
de Setembre de 2009 la seva dissolució i liquidació, anomenant liquidador únic a 
Domingo Miras González.

Castelldefels, 30 de setembre de 2009

DOMINgO MIRAS gONzáLEz

Liquidador

PG-255184 (09.320.068)
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PNEUMÀTICS RODAMANS, SCCL

ANUNCI
de Pneumàtics Rodamans, SCCL, sobre dissolució de la societat.

A data 26 d’octubre de 2009 i en el domicili social de la Cooperativa es va reunir 
l Ássamblea General Extraordinària i Universal de la Cooperativa PNEUMÀTICS 
RODAMANS, SCCL i es va acordar per unanimitat procedir a la dissolució i 
liquidació simultània de la cooperativa, aprovar el balanç final de liquidació i 
designar com a liquidadors al Sr. Antonio Calderón Saavedra i Sra. Montserrat 
Codina Castanyer.

Navàs, 26 d’octubre de 2009

ANTONIO CALDERÓN SAAVEDRA

Liquidador

MONTSERRAT CODINA CASTANyER

Liquidadora

PG-254606 (09.317.043)

*
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ALFARRÀS

EDICTE
de l’Ajuntament d’Alfarràs, sobre creació de fitxers de caràcter personal.

Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada 
el dia 10 de novembre de 2009 l’Ordenança núm. 31 per la qual s’aprova la creació 
dels fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament, s’obre un període d’in-
formació pública pel termini de 30 dies comptats a partir de la inserció d’aquest 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, perque pugui ésser examinada l’Orde-
nança i l’expedient a la Secretaria de l’Ajuntament i presentar les reclamacions i 
suggeriments que s’estimin pertinents.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, l’Ordenança esdevindrà aprovada 
definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com dis-
posa l’article 178.2 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb l’article 
66 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 17 
de juny.

Alfarràs, 11 de novembre de 2009

JOSEp MARIA TORRELLES JUVILLà

Alcalde

PG-255532 (09.321.002)

ADMINISTRACIÓ LOCAL
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ALFARRÀS

EDICTE
de l’Ajuntament d’Alfarràs, sobre aprovació inicial d’una ordenança.

Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada 
el dia 10 de novembre de 2009 l’Ordenança núm. 30 Reguladora del servei de la Llar 
d’infants municipal, s’obre un període d’informació pública pel termini de 30 dies 
comptats a partir de la inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, 
perque pugui ésser examinada l’Ordenança i l’expedient a la Secretaria de l’Ajun-
tament i presentar les reclamacions i suggeriments que s’estimin pertinents.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, l’Ordenança esdevindrà aprovada 
definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com dis-
posa l’article 178.2 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb l’article 
66 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 17 
de juny.

Alfarràs, 11 de novembre de 2009

JOSEp MARIA TORRELLES JUVILLà

Alcalde

PG-255533 (09.321.003)
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ASCÓ

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Ascó, sobre contractació d’una obra.

De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local de data 12 de novembre 
de 2009, per mitjà del present anunci s’efectua la convocatòria del procediment obert, 
per multiplicitat de criteris de valoració, de l’obra d’Urbanització de la vorera dreta 
a la Carretera Camposines, entre Rambla Catalunya i C/ del Reg al T.M. d’Ascó, 
conforme a les següents dades:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament d’Ascó
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 2009-013

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Urbanització de la vorera dreta a la Carretera Campo-

sines entre Rambla Catalunya i el C/ del Reg al Terme Municipal d’Ascó
b) Lloc: Ascó
c) Termini: 5 mesos

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Urgent
b) Procediment: Obert, amb multiplicitat de criteris de valoració

4. Pressupost base de licitació: 186.442,11 € més IVA (29.830,74 €)

5. Garanties.
Provisional: No s’exigeix
Definitiva. 5% de l’import d’adjudicació exclòs IVA

6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament d’Ascó
b) Domicili: C/ Hospital, 2
c) Localitat i codi postal: Ascó - 43791
d) Telèfon: 977 40 50 06
e) Telefax: 977 40 61 10

7. Criteris de valoració: Els establerts a la clàusula quinzena del plec.

8. Requisits específics del contractista:
Classificació: Grup G, subgrup 06, categoria d.

9. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals a comptar des del dia següent al de 

l’última publicació d’aquest anunci al BOPT o DOGC.
b) Documentació a presentar: La que detalla a la clàusula dotzena del plec.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament d’Ascó
2. Domicili: C/ Hospital, 2
3. Municipi i codi postal: Ascó - 43791

10. Obertura de les ofertes econòmiques.
a) Entitat: Ajuntament d’Ascó
b) Domicili: C/ Hospital, 2
c) Municipi: Ascó - 43791
d) Data: Tercer dia hàbil després de la finalització del termini de presentació 

de proposicions.
e) Hora: 13 hores
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11. Perfil de contractant on figuren les informacions relatives a la convocatòria 
i on es poden obtenir els plecs: www.asco.cat.

Ascó, 13 de novembre de 2009

RAfAEL VIDAL IbARS

Alcalde

PG-255688 (09.321.046)
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ASCÓ

EDICTE
de l’Ajuntament d’Ascó, sobre aprovació d’una memòria valorada.

Aprovada inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió de data 4 de novem-
bre de 2009, la modificació de la Memòria Tècnica per a la realització dels treballs de 
l’obra “Instal·lació de reg al Camp de Futbol de Terra”, redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals, per import de 68.070,00 € més IVA (10.891,20 €), s’exposa al públic 
durant un termini de trenta dies hàbils per a què els interessats puguin examinar-la i 
presentar les reclamacions o al·legacions que considerin oportunes.

Transcorregut dit termini sense que s’hagi interposat cap reclamació o al·legació, 
la memòria es considerarà definitivament aprovada. En cas contrari, caldrà nou 
acord.

Ascó, 13 de novembre de 2009

RAfAEL VIDAL I IbARS

Alcalde

PG-255659 (09.321.008)
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BALAGUER

EDICTE
de l’Ajuntament de Balaguer, sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres.

Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial del PROJECTE 
D’ARRANJAMENT DEL CARRER CERERS –TRAM PEATONAL-, de Balaguer, 
redactat per l’arquitecta municipal Montserrat Giné Macià, que ascendeix a un total 
pressupost per contracte de 47.342,14 EUR, desglossat en la quantitat de 40.812,19 
Euros i en 6.529,95 Euros en concepte d’IVA, publicat al BOP núm. 105, de data 25 
de juliol de 2009, DOGC núm. 5432, de data 30 de juliol de 2009 i Diari Segre de 
data 23 de juliol de 2009, al tauler i a la pàgina web de l’Ajuntament de Balaguer, 
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, 11 de novembre de 2009

MIqUEL AgUILà I bARRIL

Alcalde

PG-255346 (09.317.107)
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BALAGUER

EDICTE
de l’Ajuntament de Balaguer, sobre modificació puntual de normes urbanísti
ques.

L’Ajuntament Ple, en sessió de data 29 d’octubre de 2009, va aprovar inicialment 
la modificació puntual del punt 5 de l’article 158 de la Norma 43 de les Disposicions 
Finals de les Normes Subsidiàries de planejament actualment punt 5 de l’article 154 
de la norma 42 de les Disposicions Finals del Text Refós de les Normes Subsidiàries 
de planejament aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 29 d’abril de 2009 en relació a 
la regulació de les activitats extractives, redactat pels serveis tècnics municipals

És per això que s’exposa al públic el present acord pel termini d’un mes, a efecte 
que els interessats hi puguin interposar les al·legacions i reclamacions oportunes. 
En cas que no se’n produeixi cap, l’acord esdevindrà aprovat provisionalment, 
sense que calgui adoptar-ne cap de nou. Els llocs on es pot consultar l’expedient 
és a l’Ajuntament de Balaguer, Secretaria, Pl. Mercadal 1 i per via telemàtica a la 
pàgina web de l’Ajuntament: www.balaguer.net: Arees i departaments, urbanisme, 
planejament general en tràmit.

Balaguer, 11 de novembre de 2009

MIqUEL AgUILà bARRIL

Alcalde

PG-255334 (09.317.096)
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BARBERÀ DEL VALLÈS.
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

ANUNCI
del Patronat Municipal d’Esports de Barberà del Vallès, sobre provisió de places.

CONVOCATÒRIA PER A L’ACCÉS D’UNA PLAÇA DEL LLOC DE TRE-
BALL D’ADMINISTRATIU/VA DEL PME

Es fan públiques la convocatòria i les bases del procediment selectiu per a l’accés 
d’una plaça del lloc de treball d’Administratiu/va, aprovades pel Decret de Presidència 
del Patronat Municipal d’Esports de Barberà del Vallès (PME) núm. 167, de data 5 
de novembre de 2009, d’acord amb la corresponent oferta d’ocupació pública.

La present convocatòria resta condicionada a la manca de presentació d’al·legacions 
a les bases en el termini legalment establert.

BASES

Primera.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
És objecte d’aquestes bases la regulació del procés de selecció de personal, 

mitjançant el sistema de concurs-oposició per promoció interna entre el personal 
del PME, per a la provisió, en propietat, d’una plaça vacant a la plantilla de perso-
nal laboral indefinit del PME, adscrita al lloc de treball d’Administratiu/va, de la 
categoria d’Administratiu/va del nivell de titulació C1, prevista a la corresponent 
oferta pública d’ocupació.

L’aspirant seleccionat/da per a l’esmentada plaça, una vegada sigui adscrit/a al 
lloc de treball corresponent, tindrà assignades les retribucions i funcions que li 
pertoquin conforme a la relació de llocs de treball del Patronat Municipal d’Esports 
de Barberà del Vallès (PME), el conveni col·lectiu i la legislació vigent.

L’aspirant seleccionat/da prestarà els seus serveis a les dependències del PME, 
amb la jornada i horaris que, a tal efecte, s’estableixin per a la correcta organització 
del servei, sense perjudici de les particularitats que disposi el Conveni Col·lectiu.

Segona.- CONDICIONS DELS/DE LES ASPIRANTS
Per a prendre part al procés selectiu serà necessari, en la data de finalització del 

termini de presentació d’instàncies, reunir els següents requisits:
a) Ser personal laboral fix del PME del grup de titulació C subgrup C2.
b) Haver prestat serveis efectius durant un mínim de dos anys com a personal 

laboral fix del grup de titulació immediatament inferior al grup de titulació al qual 
es pretengui accedir.

c) Estar en possessió del títol de Batxillerat, Tècnic/a superior corresponent a 
cicles formatius de grau superior, Tècnic/a especialista corresponent a Formació 
Professional de 2n grau o un altre equivalent o de nivell superior.

d) Trobar-se, respecte del PME, en la situació administrativa de servei actiu.
e) Llengua catalana: Acreditar tenir coneixements de nivell de suficiència de 

català (certificat C). Cas que els/les aspirants no puguin acreditar documentalment 
el corresponent nivell de català, el s’haurà de realitzar una prova o exercici de co-
neixements de llengua catalana del mateix nivell que el Certificat C, que hauran 
de superar els/les aspirants.

f) Llengua castellana: Posseir els coneixements de nivell superior de llengua 
castellana. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar 
el nivell corresponent mitjançant la presentació d’un dels documents següents:

a) Certificat conforme s’ha cursat la primària, la secundària i el batxillerat a 
l’Estat espanyol.

b) 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.
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c) Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes.

En cas que no s’acrediti documentalment el coneixement exigit de la llengua 
castellana, s’haurà de superar la prova o exercici previst.

g) No patir cap malaltia o defecte psíquic o físic que impedeixi el normal exercici 
de les corresponents funcions.

h) No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de la funció pública, 
ni haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol 
administració pública.

i) No concórrer en cap causa d’incompatibilitat, d’acord amb el que estableix la 
Llei 21/1987, de 26 de novembre, de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques.

Tercera.- PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES
Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al 

Registre general del PME, degudament reintegrades, en el termini improrrogable 
de vint dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci de 
la convocatòria al DOGC, i s’han d’adreçar a la presidència del PME. També es 
podran presentar en qualsevol de les altres formes previstes a 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.

Els/Les aspirants hauran de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots 
i cadascun dels requisits exigits en la Base segona.

Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’un currículum vitae de l’aspirant 
amb fotocòpia del DNI, de la documentació acreditativa de la titulació acadèmica 
i dels mèrits que s’al·leguin per a la fase de concurs. Tots els documents s’han de 
presentar mitjançant originals o fotocòpies degudament compulsades.

Els/Les aspirants hauran de satisfer, de forma prèvia a la presentació de la sol-
licitud, els drets d’examen que fixin les ordenances fiscals vigents, adjuntant el 
corresponent resguard acreditatiu del pagament a la sol·licitud.

Quarta.- ADMISSIÓ DELS/DE LES ASPIRANTS
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, la presidència del PME o òrgan 

delegat aprovarà la llista provisional dels/de les aspirants admesos/es i exclosos/es, 
que es farà pública al tauler d’anuncis del PME, concedint-se un termini de 10 dies 
hàbils per a la subsanació de deficiències, transcorreguts els quals, s’aprovarà la 
llista definitiva d’admesos/es i d’exclosos/es.

Aquesta llista expressarà també, la composició del Tribunal, el resultat del 
sorteig per a l’actuació dels/de les aspirants en aquells exercicis que no es puguin 
realitzar conjuntament, i el lloc, dia i hora d’inici de la prova amb la qual s’iniciï 
l’oposició.

Cinquena.- TRIBUNAL QUALIFICADOR
El Tribunal qualificador el designarà la Presidència del PME o òrgan delegat i 

es constituirà de la següent forma:
President: Cap d’Àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament, o persona de l’Ajun-

tament en qui delegui.
Secretari/a: La Secretària delegada del PME o persona del PME en qui dele-

gui.
Vocals: Tres tècnics/ques experts de l’administració local.
La designació dels membres del Tribunal inclourà la dels seus respectius su-

plents.
Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir i els aspirants podran 

recusar-los quan concorrin les circumstàncies previstes a l’article 28 i concordants 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
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Sisena.- INICI I DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS - OPOSICIÓ
Per a establir l’ordre en què hauran d’actuar els/les opositors/es, en aquells exercicis 

que no es puguin realitzar conjuntament, es verificarà un sorteig.
Amb una antelació mínima de deu dies naturals, es publicarà al tauler del PME 

la relació definitiva d’aspirants, la composició del tribunal, el resultat del sorteig i 
el lloc, dia i hora d’inici de la prova amb la qual s’iniciï l’oposició.

Els/Les opositors/es seran convocats/des per a cada exercici una única vegada, 
excepte casos de força major, degudament justificats i valorats lliurement pel 
Tribunal.

Setena.- FASE DE CONCURS
A la fase de concurs es valoraran els següents mèrits, que en tot cas hauran d’es-

tar acreditats mitjançant fotocòpia compulsada o aportació d’originals dels títols o 
certificats acreditatius, en el moment de presentar la instància:

a.- Per acreditar experiència professional en l’àmbit de la gestió administrativa 
de l’administració pública, a raó de 0,50 punts per any treballat i proporcionalment 
per a les fraccions, fins a un màxim de 1 punt.

b.- Per temps de serveis prestats al PME desenvolupant treballs adients amb la 
plaça a cobrir fins a la data de finalització del termini per a la presentació d’ins-
tàncies, a raó de 0,50 punts per any treballat i proporcionalment per a les fraccions, 
fins a un màxim de 2 punts.

c.- Per formació professional de l’aspirant (cursos, jornades, seminaris,...) que 
tinguin relació directa amb la plaça a cobrir, a criteri del tribunal, fins a un màxim 
de 2 punts.

d.- Per altres mèrits que no tinguin cabuda en els apartats anteriors i que, a cri-
teri del tribunal, siguin rellevants per a la plaça objecte de selecció i/o que puguin 
suposar un major aprofitament de les capacitats i aptituds de l’aspirant en relació 
amb la plaça, fins a un màxim de 1 punts.

Vuitena.- FASE D’OPOSICIÓ
Aquesta fase consta dels quatres exercicis que s’indiquen a continuació.
La qualificació final de la fase d’oposició es determinarà amb la mitjana aritmè-

tica de les puntuacions obtingudes en cadascun dels exercicis per cada aspirant. 
Les qualificacions de cada exercici es faran públiques al lloc de realització de la 
prova.

Primer exercici. (De caràcter obligatori i eliminatori)
Consisteix en la realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió 

i, si escau, en la realització d’una entrevista amb una persona experta que permeti 
valorar-ne els coneixements orals, que acreditin el coneixement de la llengua 
catalana en un nivell de suficiència (C), segons els criteris establerts per l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya.

Queden exempts de realitzar aquesta els/les aspirants que acreditin documen-
talment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de 
suficiència de català (C) de la Direcció General de Política Lingüística del Depar-
tament de Cultura, o equivalent o superior.

Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els/les aspirants que, 
en algun procés de selecció per a l’accés a l’administració pública, hagin superat 
una prova de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que 
s’hi esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circum-
stància.

El temps de realització de la prova serà d’un màxim d’una hora per a l’exercici 
escrit i de 30 minuts per a l’exercici oral. Els criteris de correcció seran els establerts 
per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Per realitzar aquestes proves, el Tribunal ha de comptar amb l’assessorament de 
persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.

Aquest exercici es qualificarà d’apte/a o no apte/a.
Segon exercici. (De caràcter obligatori i eliminatori)
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Aquest exercici consistirà a respondre un qüestionari de 30 preguntes amb res-
postes alternatives sobre el programa de temes que figura a la Base setzena proposat 
pel Tribunal en el moment de la realització de l’exercici.

El temps per a la realització d’aquesta prova serà, com a màxim, de 35 minuts.
La qualificació de la prova serà de 0 a 10 punts. La puntuació s’obtindrà per 

aplicació de la següent fórmula: ((NC-1/3NE) / 30)*10, essent NC el número de 
respostes correctes i NE el número de respostes errònies.

La puntuació mínima per a superar la prova serà de 5 punts.
Tercer exercici. (De caràcter obligatori i eliminatori)
Consistirà a respondre per escrit, en un temps màxim de 50 minuts, a un o a 

varis supòsits de caràcter pràctic relacionats amb les tasques pròpies de la plaça 
convocada, amb la utilització, si s’escau, de les eines informàtiques adients.

La qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 10 punts, requerint-se una puntuació 
mínima de 5 punts per a la seva superació.

L’exercici serà llegit per l’aspirant, en sessió pública, davant el Tribunal. Els mem-
bres d’aquest podran formular les preguntes que considerin oportunes relacionades 
amb el cas pràctic que es valora.

Novena.- ENTREVISTA PERSONAL
El Tribunal podrà mantenir una entrevista personal amb els/les aspirants, a l’objecte 

de determinar i clarificar els valors professionals aportats que millor s’adeqüin a 
la plaça convocada i que no hagin estat degudament apreciats a les fases anteriors. 
La puntuació màxima concedida serà de 2 punts.

Desena.- QUALIFICACIÓ
L’ordre definitiu dels/de les aspirants aprovats/des al procés selectiu es determi-

narà sumant els punts obtinguts a la fase de concurs de mèrits i d’oposició més, en 
el seu cas, la qualificació de l’entrevista personal.

Onzena.- RELACIÓ D’APROVATS/DES I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ
Finalitzada la qualificació dels mèrits, exercicis i, en el seu cas, entrevista per-

sonal, el Tribunal confeccionarà la llista dels/de les aspirants que hagin superat 
la totalitat de les proves per ordre numèric correlatiu de la puntuació obtinguda 
en ordre descendent, i farà constar els noms dels/de les que quedessin dintre del 
nombre de places convocades, remetent a l’òrgan corporatiu competent la proposta 
de provisió.

Aquesta llista es publicarà en el tauler d’anuncis del PME.
Juntament amb el nom del/de la candidat/a aprovat/da, es remetrà a la Presidència 

del PME, l’acta de la sessió en què haurà de figurar l’ordre de puntuació d’opositors/es 
que havent superat totes les proves, excedissin del nombre de places convocades.

Dotzena.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS
En qualsevol moment del procés selectiu, es podrà requerir als/a les aspirants 

que presentin els documents acreditatius exigits a la Base segona però, en tot cas i 
sense requeriment previ, l’aspirant proposat/da presentarà a la secció de Recursos 
humans del PME, dintre del termini de vint dies naturals a partir de la publicació 
de la llista d’aprovats/des, els documents acreditatius de les condicions que, per a 
prendre part al procés de selecció, s’exigeixen a la Base segona, si no s’han aportat 
amb anterioritat, i que són els següents:

- Declaració jurada de no estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici 
de la funció pública, ni haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, 
del servei de qualsevol administració pública.

- Declaració jurada de no concórrer en l’interessat/da cap causa d’incompatibilitat 
d’acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, de la Generalitat 
de Catalunya, i la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal 
al servei de les administracions públiques.

- Certificat metge acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte psíquic o físic 
que impedeixi el normal exercici de les funcions corresponents.
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Si dintre del termini indicat, i excepte casos de força major, l’aspirant proposat/da 
no presentés la seva documentació o no reunís els requisits exigits, no podrà ser 
contractat/da, i quedaran anul·lades totes les seves actuacions sense perjudici de la 
responsabilitat en què hagués pogut incórrer per falsedat a la instància sol·licitant 
prendre part al procés selectiu.

Tretzena.- PROVISIÓ DEL LLOC.
La Presidència del PME o òrgan delegat procedirà a la formalització per escrit del 

contracte de treball i a l’adscripció al lloc de treball corresponent, dintre del termini 
d’un mes comptat des de la finalització del termini indicat per a la presentació de la 
documentació abans esmentada. En tant no quedi formalitzat el contracte, l’aspirant 
no tindrà dret a retribucions de cap tipus.

S’estableix un període de prova d’un mes, al termini del qual, i superat satisfac-
tòriament per l’aspirant, s’adquirirà la condició de personal fix en plantilla.

Catorzena.- INCIDÈNCIES
El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes i incidències que es presentin i 

prendre els acords necessaris per al correcte desenvolupament del concurs - oposició 
en tot allò no previst en aquestes Bases.

Quinzena.- NORMES SUPLETÒRIES
Contra l’acord d’aprovació d’aquestes Bases, que posa fi a la via administrativa, 

es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a 
partir de l’endemà de la data de la seva publicació, davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.

Amb caràcter potestatiu, es pot interposar recurs de reposició en el termini 
d’un mes a comptar des del dia següent a la seva publicació, davant l’òrgan que 
les aprova. En aquest cas, no es podrà interposar recurs jurisdiccional fins que 
no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació tàcita del recurs de 
reposició interposat. Tot això sense perjudici d’exercitar qualsevol altre acció que 
estimi convenient.

En allò que no estigui previst en les presents Bases, es procedirà segons el que 
determini el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, i la resta de normativa vigent i d’aplicació.

Setzena.- PROGRAMA DE TEMES
1.- La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Estructura i contingut 

essencial.
2.- Els drets i deures fonamentals, les llibertats públiques i els principis rectors 

de la política social i econòmica en la Constitució espanyola.
3.- La protecció i suspensió dels drets fonamentals. La protecció jurisdiccional 

dels drets de la persona. El recurs d’empara.
4.- L’organització política de l’Estat. La corona. El poder legislatiu. El poder 

executiu. El poder judicial.
5.- L’organització territorial de l’Estat: comunitats autònomes, províncies i mu-

nicipis. Evolució històrica i situació actual.
6.- L’estatut autonòmic. Naturalesa jurídica i principis. Les formes d’accés a 

l’autonomia a la Constitució espanyola de 1978. El procés estatutari: els estatuts 
d’autònoma.

7.- L’Estatut d’autonomia de Catalunya: organització i competències.
8.- La Generalitat i el Parlament de Catalunya.
9.- El municipi: organització, territori i població.
10.- Les competències municipals.
11.- L’organització municipal. Òrgans necessaris: l’Alcalde, Tinents d’alcalde, el 

Ple i la Junta de Govern Local. Atribucions i delegacions.
12.- Funcionament dels òrgans col·legiats locals.
13.- Concepte d’acte administratiu. Classes.
14.- Els elements de l’acte administratiu. Motivació i forma.
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15.- L’eficàcia de l’acte administratiu. Notificació i publicació.
16.- L’acte administratiu: actes nuls i actes anul·lables.
17.- La revisió d’actes i disposicions per la pròpia Administració: supòsits.
18.- La revocació d’actes. La rectificació d’errors materials o de fet.
19.- Registre general d’entrada i sortida de documents: concepte i funcions.
20.- El procediment administratiu: principis informadors.
21.- Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i 

terminació.
22.- Termes i terminis: còmput, ampliació i tramitació d’urgència.
23.- La iniciació del procediment: classes, subsanació i millora de sol·licituds.
24.- Ordenació del procediment administratiu.
25.- Instrucció del procediment administratiu: intervenció dels interessats, proves 

i informes.
26.- Terminació del procediment administratiu: l’obligació de resoldre. Contingut 

de la resolució expressa: principis de congruència i de no agravació de la situació 
inicial.

27.-  La terminació convencional del procediment. Terminació del procediment 
administratiu: desistiment, renúncia i caducitat.

28.-  La falta de resolució expressa del procediment: el règim del silenci admi-
nistratiu.

29.-  Les Hisendes locals i els seus pressupostos.
30.-  L’administrat: drets i deures. Col·laboració i participació dels ciutadans 

en les funcions administratives.
31.- Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs ad-

ministratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Procediments 
substitutius dels recursos administratius: conciliació, mediació i arbitratge.

32.- Classes de recursos administratius. Les reclamacions administratives prèvies 
a l’exercici d’accions civils i laborals.

33.-  La contractació administrativa: concepte i fonts. Tipus de contractes 
administratius.

34.-  Procediment i formes d’adjudicació dels contractes.
35.-  La protecció de dades de caràcter personal: la Llei Orgànica 15/1999, de 

13 de desembre.
36.-  Organització administrativa de l’esport en el municipi de Barberà del 

Vallès. Organigrama del Patronat Municipal d’Esports.
37.- Instal·lacions esportives municipals: concepte i enumeració. Característi-

ques bàsiques i tipus d’activitats a realitzar en elles.
38.-  Naturalesa i funcions del Patronat Municipal d’Esports de Barberà del 

Vallès. Facultats d’intervenció i tutela de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.
39.- Òrgans de govern i atribucions del Patronat Municipal d’Esports de Barberà 

del Vallès.
40.-  Personal i règim econòmic del Patronat Municipal d’Esports de Barberà 

del Vallès.
El que es fa públic pel general coneixement.

Barberà del Vallès, 30 d’octubre de 2009

IgNACIO NAVARRO CASTRO

President

PG-255353 (09.320.061)
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BARCELONA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Barcelona, sobre ampliació de la borsa de treball.

La Gerència Municipal, actuant per delegació de l’Alcaldia, va aprovar per Decret 
de 10 de novembre de 2009 les bases específiques que han de regir la convocatòria 
del procés selectiu per a la provisió de les següents places:

- Ampliació de la Borsa de treball en la categoria de TÈCNIC SUPERIOR d’EDU-
CACIÓ I PSICOLOGIA, per a interinatges administratius, segons necessitats de 
l’organització municipal.

Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria hauran de presentar 
instància en el Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol de 
les formes previstes en l’article 38.4 de la llei 30/1992 de 26 de novembre de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la llei 4/1999 de 13 de gener, en el termini de vint dies naturals a 
comptar de l’endemà de la publicació del present anunci.

Contra aquesta Resolució, d’acord amb el que estableix la llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, i del procediment 
administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener, les persones 
interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la mateixa 
autoritat convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva pu-
blicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats 
del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la publicació de la Resolució al DOGC. Igualment, les persones interessades 
podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.

Les bases de la convocatòria són les que s’adjunten a continuació.

Barcelona, 13 de novembre de 2009

JORDI CASES I pALLARèS

Secretari general

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L’AMPLIACIÓ DE LA 
BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE TECNIC SUPERIOR D’EDU-
CACIÓ I PSICOLOGIA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’ampliació de la borsa de treball en la cate-
goria del grup A1 de Tècnic Superior d’Educació i Psicologia de l’Ajuntament de 
Barcelona, per a interinatges administratius, segons necessitats de l’organització 
municipal.

1. FUNCIONS PRINCIPALS DELS PROFESSIONALS DELS EAIA
Ĺ EAIA és l’equip tècnic que recull i globalitza la informació , valora i fa el 

seguiment i emet les propostes tècniques que vagin més en benefici dels infants, 
del qui té encarregada la seva atenció individualitzada. És l’equip de referència de 
la família natural i del noi/a en alt risc social, sobre qui té el mandat d’incidir-hi 
per tal de procurar modificar les condicions adverses de risc (segons el Document 
Marc de la DGAIA).

Les funcions generals dels EAIA, que cal que tots els professionals desenvo-
lupin, dins del seu encàrrec, i treball en equip, sempre des de la seva aportació 
disciplinaria, són :

Col·laborar amb els serveis del territori en la prevenció i detecció de les situacions 
d’alt risc social per a infants i adolescents del seu sector territorial.
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Orientar i donar suport als serveis socials d’atenció primària i altres serveis del 
territori sobre temes relacionats amb infància en risc social.

Rebre els casos d’alt risc social que els deriven els serveis socials d’atenció pri-
mària, les instàncies judicials o policials o la mateixa Direcció General d’Atenció 
a la Infància i Adolescència.

Portar a terme l’estudi diagnòstic i la valoració dels menors, de 0 a 18 anys, i les 
famílies en situació de risc social des del triple vessant del treball social, la peda-
gogia i la psicologia.

Emetre les propostes tècniques i administratives que més beneficiïn els menors: 
ja sigui atenció del menor en el nucli d’origen o en un recurs familiar o institucional. 
Les mesures poden ser de caràcter assistencial, socioeducatiu o terapèutic.

Fer el seguiment del menor i la seva família un cop aplicada la mesura. Elaboren 
i duen a terme plans de tractament, de millora i de suport per a la família i per al 
menor. Es coordinen i utilitzen tota la xarxa de serveis i recursos.

Donat l’encàrrec concret de treball en un EAIA, es important que en el perfil 
professional d’aquests tècnics es tingui en compte les capacitats de treball en equip, 
el autocontrol, la intervenció en crisis, la planificació i organització, així com la 
gestió de conflictes i la capacitat de relació, empatia i treball amb famílies.

1.1) PSICÒLEGS
Informar sobre la situació personal i relacional de cada nen/nena i posar èmfasi 

en l’anàlisi dels vincles, basat en les pròpies exploracions i en les que puguin aportar 
d’altres professionals.

Analitzar l éstructura familiar i les dificultats de comunicació i relació, així com 
la integració i el sentiment de pertinença del noi/a dins del seu context familiar.

Informar sobre les necessitats de suport terapèutic de caràcter psicològic o psi-
co-social, així com sobre la derivació als serveis o institucions de salut mental, i 
en fa el seguiment.

Identificar i diferenciar les dificultats que neixen del comportament propi de la 
família en relació amb les característiques dels seus membres i del medi social i 
elabora un pla d’intervenció capaç de millorar la situació problema.

Afavorir el desenvolupament de la personalitat del noi/a i el seu procés de soci-
alització.

Quan sigui necessari col·laborar i/o realitzar intervencions en crisis i en fa el 
seguiment posterior.

Assessorar i orientar, quan sigui necessari, a d’altres professionals sobre les inter-
vencions que requereixen una actuació especial relacionada amb la salut psíquica 
dels infants i/o les seves famílies.

1.2) PEDAGOGS
- Conèixer la xarxa de recursos educatius existent en el medi del nen/a, i en el 

territori .
- Informar i analitzar, des de la vessant pedagògica, sobre el model educatiu de 

la família i sobre la situació personal i social del noi/a; posar èmfasi en les poten-
cialitats educatives i els aprenentatges socials. Es basa en les pròpies exploracions 
i en les que puguin aportar d’altres professionals.

- Analitzar el procés educatiu seguit pel nen contemplat el desenvolupament dels 
seus aprenentatges i habilitats adquirides, tant pel que fa a hàbits com a capacitats 
relacionals i aprenentatges escolars i assenyalar les possibles dificultats.

- Informar sobre les necessitats educatives de l’infant a l’àmbit escolar, suport 
extraescolar, educació especialitzada,lleure i pre-laboral.

- Orientar el projecte educatiu que es portarà a terme amb el noi/a, i proporcionar 
pautes educatives a la família.

- Vetllar per l’adequat seguiment i coordinació de les intervencions educatives i 
fer el seguiment dels casos que li són encomanats.

- Assessorar des de la seva perspectiva professional a serveis i institucions que 
intervinguin en una situació concreta del noi/a i elabora estratègies d´informació i 
sensibilització sobre aspectes educatius de caràcter comunitari.
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2.- FUNCIONS PRINCIPALS DEL PSICÒLEG I EL NIVELLS D’INTERVEN-
CIÓ EN EL MARC DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS

El psicòleg te dues funcions bàsiques:
2.1.- SUPORT I ASSESSORAMENT TÈCNIC
2.1.1.- L’assessorament psicològic és una pràctica de suport tècnic als diferents pro-

fessionals socials (treballadors socials, educadors socials, treballadors familiars...)
aporten un altre visió en la comprensió del cas; ampliant, i complementant el 

diagnòstic psicosocial i el pla d’intervenció,
fent una funció de contenció i suport als professionals exposats al desgast i a 

l’impacta emocional que comporta l’atenció continua als serveis socials.
2.1.2.- El suport tècnic basat en l’orientació metodològica i l’aportació d’elements 

i eines de treball relatius als processos d’estudi, disseny, implementació i avaluació 
dels projectes d’intervenció, siguin grupals o comunitaris.

2.2.- L’ ATENCIÓ DIRECTA
2.2.1.- Atenció individual/familiar: Els psicòlegs realitzen entre altres funcions, 

l’avaluació diagnòstica, l’orientació i el tractament de les problemàtiques que es 
detecten als centres de serveis socials, així com la derivació a altres serveis en cas 
que la situació ho requereixi.

2.2.2.- Atenció grupal: En general són grups de tractament psicosocial o psicoe-
ducatiu, en els quals la participació del psicòleg és important tant en el seu disseny 
com en la seva implementació.

2.2.3.- Atenció comunitària: El psicòleg participa en les accions comunitàries 
tant en l’estudi de les situacions o fenòmens psicosocials que es donen en un 
territori(com en el disseny de projectes, en la seva implementació i en l’avaluació 
dels mateixos.

El perfil del psicòleg de Serveis socials Bàsics
Experiència i coneixement
Coneixedor del treball en contexts socials.
Psicòleg polivalent amb un perfil per atendre i dona suport tècnic als tres nivells: 

individual i familiar, grupal i comunitàri.
Es important que el psicòleg conegui la clínica i la psicopatologia, preferentment 

ha de ser psicoterapeuta
Ha de tenir formació en atenció i conducció grupal
Formació i/o experiència en psicologia social i comunitària.
Formació o coneixement de la metodologia de treball en xarxa
Competències bàsiques
Capacitat d’anàlisi i enfocament de les situacions individuals familiars , grupals 

i comunitàries des d’una mirada psicosocial (sigui quin sigui el seu marc teòric o 
especialitat)

La metodologia de treball oberta i flexible. No rígida.
Capacitat per posicionar-se en una relació d’assessorament i suport tècnic des de 

la proximitat es a dir d’ajuda i complementació. Ha de ser accessible i entenedor
Capacitat per treballar amb equip interdisciplinar i encaixar en les dinàmiques 

de relació professional des d’una posició complementaria.
2.3.- CONDICIONS DE TREBALL
Categoria: Tècnic Superior d’Educació i Psicologia
Règim de treball: Interinatges administratius, segons necessitats de l’organit-

zació.
Jornada: 37,5 hores setmanals.
Sou: 2.691,72 euros bruts/mes (15 pagues)

3. REQUISITS BÀSICS DELS CANDIDATS
3.1. Tenir 16 anys complerts i no superar l’edat establerta per a la jubilació 

forçosa.
3.2 Estar en possessió d’alguna de les següents titulacions acadèmiques:
a) Psicologia: Títol de llicenciatura en Psicologia, o llicenciatura en Filosofia i 

Lletres, secció Psicologia.
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b) Pedagogia:Títol de llicenciatura en Pedagogia o Ciències de l’Educació, o 
llicenciatura en Filosofia i Lletres, secció Pedagogia o Ciències de l’Educació.

Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar, en la data límit per a la 
presentació d’instàncies, de la credencial que acrediti la seva homologació emesa 
pel ministeri d’Educació i Ciència.

3.3. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la Unió 
Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits 
per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de 
treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del còn-
juge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de 
la Unió Europea, o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits 
per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de 
treballadors, independentment de la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no 
estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o 
més grans d’aquesta edat però que visquin a càrrec dels seus progenitors, d’acord 
amb el que estableixen els articles 2 i 4 del Reial decret 766/1992 de 26 de juny 
sobre l’entrada i permanència a Espanya de nacionals d’estats membres de la Unió 
Europea i d’altres estats que han estat part en l’Acord sobre l’espai econòmic europeu, 
signada a Porto el 2 de maig de 1992, i ratificat per Espanya el 26 de novembre de 
1993, modificat posteriorment pel Reial decret 737/1995 de 5 de maig.

En qualsevol cas, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han 
d’acreditar documentalment la seva nacionalitat.

3.4. No haver estat inhabilitat per a l’exercici de la Funció Pública per sentència 
judicial ferma, ni haver estat separat del servei per expedient disciplinari ferm en 
cap Administració Pública.

3.5. Tots els requisits s’han de complir el darrer dia del termini de presentació 
de sol·licituds.

4. NORMES GENERALS
4.1.  Les persones que desitgin participar en aquesta borsa hauran de presen-

tar, a qualsevol dels Registres Municipals (Annex 2), la instància, segons model 
normalitzat, acompanyada del Currículum Vitae, degudament documentat, dins 
l’improrrogable termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació 
de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La instància 
també podrà ser presentada en la forma que determina l’article 38 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre. En el currícúlum vitae s’haurà de fer constar com a mínim els 
següents apartats: Experiència professional i la Formació postgraduada relacionada 
amb els continguts funcionals de descrits a la base 1.

4.2. Cal manifestar expressament a la instància que es reuneixen tots els requisits 
exigits per a participar en la convocatòria.

4.3. Cal manifestar i acreditar, quan sigui el cas, estar exempt de la realització de 
la prova de català, en els termes previstos a l’apartat 5.2. del procés de selecció.

4.4. Els aspirants admesos en el procés selectiu que no tinguin nacionalitat es-
panyola han d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l’expressió 
oral com en l’escrita, en el grau adequat a l’exercici de les funcions pròpies de la 
categoria. En aquests casos cal que els interessats manifestin i acreditin, quan sigui 
el cas, estar exempts de la realització de la prova de castellà en els termes previstos 
a l’apartat 5.3 del procés de selecció.

4.5. Els candidats amb discapacitat hauran de presentar el corresponent dictamen 
dels equips multiprofessionals a que es refereix l’article 4.3. del Decret 66/1999, 
de 9 de març de la Generalitat de Catalunya sobre l’accés a la funció pública de les 
persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional (Annex 1).

4.6.  Els aspirants donen el seu consentiment 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.
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4.7.  La llista d’aspirants admesos i exclosos, així com els successius anuncis de 
la convocatòria, s’exposaran al Tauler de Concursos i Oposicions de la Corporació 
(Pl. Sant Miquel, 4) i es publicaran també a la web de l’Ajuntament de Barcelona 
(www.bcn.cat). Als efectes d’admissió dels aspirants, es tindran en compte les da-
des que aquests facin constar a la sol·licitud, i serà responsabilitat seva la veracitat 
d’aquestes dades.

4.8.  La Comissió de Selecció podrà determinar la realització d’un o més 
exercicis en una sola sessió; en aquest cas, la correcció de l’exercici posterior 
quedarà condicionada a la superació de tots els anteriors quan aquests siguin 
eliminatoris.

4.9.  La Comissió de Selecció podrà disposar la incorporació als seus treballs 
d’assessors especialistes, per a totes o algunes de les proves. Els esmentats assessors 
es limitaran a l’exercici de les especialitats tècniques, en base exclusivament a les 
quals col•laboraran amb la Comissió.

4.10 Acabada la qualificació dels aspirants, la Comissió publicarà, una llista amb 
la relació d’aspirants que hagin superat el procés selectiu, per ordre de puntuació. 
La Borsa constituïda es regularà d’acord amb els criteris establerts per a la Gestió 
de les Borses de l’Ajuntament de Barcelona.

4.11. Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d’anar 
acompanyada de la corresponent traducció jurada.

5. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
El procés selectiu podrà constar de les següents proves:
5.1  PROVA APTITUDINAL
La Comissió de Selecció podrà convocar els/les candidats/tes per a la realització 

d’una o varies proves psicotècniques aptitudinals.
En cas de realitzar-se, aquesta prova serà obligatòria per a tots els aspirants i 

eliminatòria, i es valorarà fins a un màxim de 8 punts. La Comissió de Selecció 
amb caràcter previ a la realització de la prova determinarà el criteri en vistes a la 
superació de la mateixa. En qualsevol cas, independentment del criteri emprat, la 
puntuació mínima per superar l’exercici no serà inferior a 4 punts dins l’escala de 
8 punts.

5.2  PROVA DE CONEIXEMENTS DE CATALÀ
Quedaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que acreditin estar en 

possessió del certificat de coneixements mitjans de llengua catalana (Certificat C) 
emès per la Junta Permanent de Català, o titulació equivalent o superior, d’acord 
amb els criteris fixats pel Consorci de Normalització Lingüística.

Per superar la prova els aspirants hauran de demostrar un nivell de coneixements 
similar al que caldria per l’obtenció del certificat esmentat al paràgraf anterior. 
Els aspirants seran qualificats com a APTE o NO APTE, quedant aquests darrers 
eliminats del procediment selectiu.

5.3 PROVA DE CONEIXEMENTS DE CASTELLÀ
Exercici obligatori i eliminatori pels aspirants que no tinguin nacionalitat es-

panyola.
Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar documental-

ment davant el Tribunal que estan en possessió d’un certificat conforme han cursat 
la primària, secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol; del diploma d’espanyol 
(nivell superior) que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equiva-
lent, 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.

Per superar la prova els/les aspirants hauran de demostrar un nivell de coneixe-
ments equivalent al que caldria per l’obtenció del certificat esmentat al paràgraf 
anterior.

Els /les aspirants seran qualificats com a APTE o NO APTE quedant aquests 
darrers eliminats del procediment selectiu.
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5.4. EXERCICI DE CARÀCTER PRÀCTIC:
La Comissió de Selecció podrà convocar als aspirants per a la realització d’un 

exercici de caràcter pràctic que consistirà en la resolució d’un seguit de qüestions 
o supòsits pràctics relacionats amb el contingut funcional de la categoria de refe-
rència.

L’exercici es qualificarà fins a un màxim de 12 punts, essent eliminats del procés 
els aspirants que no obtinguin un mínim de 6 punts.

5.5 PROVA DE CARACTERISTIQUES PERSONALS
La Comissió de Selecció podrà convocar els aspirants per a l’avaluació de les 

característiques personals requerides per al lloc de treball.
La Comissió de Selecció podrà utilitzar els sistemes d’avaluació que consideri més 

adequats (com entrevistes individuals, qüestionaris i/o tests). L’entrevista personal 
analitzarà , a més, la trajectòria professional de l’aspirant en relació als continguts 
funcionals descrits a la base 1.

En cas de realitzar-se, aquesta prova serà obligatòria per a tots els aspirants, i 
es valorarà fins a un màxim de 10 punts, quedant eliminats els aspirants que no 
aconsegueixin un mínim de 5 punts.

5.6 VALORACIO DE MERITS
La Comissió de Selecció valorarà els postgraus, màsters i titulacions aportats pels 

candidats que hagin superat totes les proves realitzades anteriorment, i només en els 
casos en que el contingut dels quals tinguin una relació directa amb els continguts 
funcionals descrits a la base 1.

La Valoració de Mèrits es puntuarà fins a 5 punts, i no té caràcter eliminatori.
Per tal de dur a terme l’esmentada valoració, els/les candidats/es hauran de pre-

sentar el seu Curriculum Vitae acompanyat de la documentació que acrediti els 
mèrits que proposin ser valorats per part de la Comissió de Selecció.

6. AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL
La Comissió de Selecció classificarà els candidats/es que superin el procés selectiu 

per ordre de puntuació.
A partir d’aquesta convocatòria l’Ajuntament constituirà una ampliació de la seva 

Borsa de treball en la categoria de Tècnic Superior d’Educació i Psicologia per a 
interinatges administratius, segons necessitats de l’organització municipal.

Aquesta ampliació de borsa se situarà a continuació de la Borsa ja existent pel 
que fa a l’ordre de contractació dels seus aspirants, que es regularà d’acord amb els 
criteris establerts per a la gestió de les Borses de Contractació.

7. COMISSIÓ DE SELECCIÓ
La Comissió de Selecció la composen els següents membres:
President:
Sr. Jordi Sanchez Masip o persona en qui delegui.
Vocals:
Sr. Claudia Raya Ruiz o persona en qui delegui.
Sr. Carmina Catala o persona en qui delegui.
Sr. José M. Martínez de Eulate Garralda, o persona en qui delegui.
Un observador sindical designat per la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa.

ANNEx 1

ADRECES DEL CENTRES D’ATENCIÓ AL DISMINUÏT DEPENDENTS DE 
L’ INSTITUT CATALÀ D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS

EVO laboral de Barcelona. Adreça: Avinguda Paral·lel 145, 2ª planta 08004.-
Barcelona. Tel. 93.424.82.04 Fax: 93.424.52.06. Zona d’influència: Totes les co-
marques de Barcelona (inclòs el Vallès Occidental, Bages i Berguedà)

Centre d’atenció a persones disminuïdes (CAD Girona). Adreça: Emili Grahit, 
2, tel. 972.48.60.60. Per a Girona ciutat i comarques.
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Centre d’atenció a persones disminuïdes (CAD Lleida). Adreça: Av. Del Segre, 
5, tel. 973.70.36.00. Per a Lleida ciutat i comarques.

Centre d’atenció a persones disminuïdes (CAD Tarragona). Adreça: Av. Andorra,9, 
baixos. Tel. 977.21.34.71. Per a Tarragona ciutat i comarques (excepte les comarques 
del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta).

Centre d’atenció a persones disminuïdes (CAD Terres de l’Ebre). Adreça: C/ Ruiz 
de Alda 33 (Amposta). Tel. 977.70.65.34. Per a Comarques del Baix Ebre, Montsià, 
Ribera d’Ebre i Terra Alta.

ANNEx 2

REGISTRES D’INFORMACIÓ I PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES

Oficines d’Atenció al Ciutadà:
Horari general: de dilluns a divendres de 8:30 a 17:30 hores.
Horari estiu (del 24 de juny al 24 de setembre): de dilluns a divendres de 8:15 a 

14:15 hores.
Oficina d’Atenció al Ciutadà Pl. Sant Miquel, Pl. Sant Miquel núm. 4 (Aquesta 

oficina també atén els dissabtes de 9 a 14 hores)
Oficina d’Atenció al Ciutadà de Ciutat Vella, C/ Ramalleres, 17
Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de l’Eixample, C/ Aragó, 328
Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de Sants-Montjuïc, C/ Creu Coberta, 

104
Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de Les Corts, Pl. Comas, 18
Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, C/ Anglí, 31
Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de Gràcia, C/ Francisco Giner, 46
Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte d’Horta-Guinardó, Rda. Guinardó, 49
Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de Nou Barris, C/ Dr. Pi i Molist, 133
Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de Sant Andreu, Pl. Orfila, 1
Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de Sant Martí , Pl. Valentí Almirall, 1
Oficina d’Atenció al Ciutadà La Marina, Pg. Zona Franca,185-219
Oficina d’Atenció al Ciutadà Zona Nord, Av. Rasos Peguera, 25
Oficina d’Atenció al Ciutadà de Garcilaso, C/ Juan de Garay,116*118.

NOMÉS INFORMACIÓ

www.bcn.cat
Telèfon d’Informació “010” (Establiment: 0,45 €. Cost/min: 0,06 €. Tarifat per 

segons. IVA inclòs)
Telèfon 807 117 700, per a trucades des de fora àrea metropolitana de Barcelona 

(Preu màxim: 0,46 € minut tarifat per segons).
Telèfon 934 860 098 Per a persones amb discapacitat auditiva.

PG-255658 (09.321.014)
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BORRASSÀ

EDICTE
de l’Ajuntament de Borrassà, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres.

Atès que no s’han presentat al·legacions en el termini d’informació pública realitza-
da mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
227 de 25 de novembre de 2008, i en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament.

La Junta de Govern Local de Borrassà, va acordar en sessió del dia 10 de novem-
bre de 2009, aprovar definitivament el projecte “Millora del Cementiri Municipal”, 
amb un pressupost d’execució de 60.090’22 €.

Contra l’acord anterior, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar 
recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte.

O bé, directament es pot interposar recurs contenciós - administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Girona, en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de l’acord anterior.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre que es consideri convenient.

Borrassà, 10 de novembre de 2009

fERRAN ROqUER I pADROSA

Alcalde

PG-255320 (09.317.088)
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BORRASSÀ

EDICTE
de l’Ajuntament de Borrassà, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres.

Atès que no s’han presentat al·legacions en el termini d’informació pública rea-
litzada mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 117 de 19 de juny de 2009, i en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament.

La Junta de Govern Local de Borrassà, va acordar en sessió del dia 10 de no-
vembre de 2009, aprovar definitivament el projecte “Construcció d’un magatzem 
per a la brigada municipal i hotel d’entitats”, amb un pressupost d’execució de 
170.861’27 €.

Contra l’acord anterior, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar 
recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte.

O bé, directament es pot interposar recurs contenciós - administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Girona, en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de l’acord anterior.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre que es consideri convenient.

Borrassà, 10 de novembre de 2009

fERRAN ROqUER I pADROSA

Alcalde

PG-255319 (09.317.087)
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CASTELLÓ DE FARFANYA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Castelló de Farfanya, sobre licitació d’un contracte d’obres.

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Castelló de Farfanya, en sessió ordinària 
del dia 10 de novembre de 2009 ha aprovat el plec de clàusules que han de regir la 
contractació per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos 
criteris d’adjudicació de l’obra que es detalla a continuació. De conformitat amb 
l’article 277 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya s’exposa al públic 
per termini de vint dies hàbils, a l’efecte de presentació d’al·legacions.

Simultàniament s’anuncia la licitació del contracte d’obres, si bé la licitació s’ajor-
narà en cas que es presentin reclamacions contra el plec de clàusules el contingut 
del qual és el següent:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Castelló de Farfanya
b) Dependència que tramita l’expedient: secretaria
c) Número d’expedient: A2/72/2009

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: “Substitució parcial i ampliació de la xarxa d’aigua 

potable i dotació d’enllumenat públic i voreres a l’Avinguda de Francesc Macià fins 
a la Bàscula municipal”

b) Divisió per lots i número: no s’escau.
c) Lloc d’execució: Castelló de Farfanya
d) Termini d’execució: 6 mesos.
3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert, diversos criteris.

4. Pressupost base de licitació.

Import total: 223.144,56 euros, i 35.703,13 euros corresponents a l’IVA.

5. Garanties
Definitiva: 5% sobre l’import d’adjudicació, iva exclòs.

6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Castelló de Farfanya
b) Domicili: Plaça Major, 1
c) Localitat i codi postal: Castelló de Farfanya 25136
d) Telèfon: 973428007
e) Telefax: 973428150
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: dos dies abans de finalitzar 

el termini de presentació d’ofertes.

7. Requisits específics del contractista.
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional mitjançant 

els documents previstos al plec de clàusules.

8. Criteris de valoració de les ofertes
a) Oferta econòmica.
a) Obres fetes de similars característiques.
b) Programa d’obres i reducció del termini.
c) Qualificació professional del tècnic delegat de l’empresa, amb dedicació 

exclusiva.
d) Millores addicionals.
e) Altres.

La puntuació d’acord amb el previst al plec de clàusules.
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9. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals posteriors al de l’última 

publicació d’aquest anunci al BOP i al DOGC. Si aquest dia és dissabte o festiu, es 
trasllada al primer dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: la prevista al plec de clàusules.
c) Lloc de presentació: el que s’indica a l’apartat sis.

10. Obertura de les ofertes.
Tindrà lloc al despatx de l’Alcaldia a les 16 hores del dia assenyalat a la clàusu-

la dotzena del plec de clàusules, que serà comunicat als licitadors amb suficient 
antelació.

11. Despeses d’anuncis.
Són a càrrec de l’adjudicatari.

12. Perfil de contractant on figuren les informacions relatives a la convocatòria 
i on poden obtenir-se els plecs: http://www.ccnoguera.cat/castellofarfanya/

Castelló de Farfanya, 11 de novembre de 2009

MANEL MEDà I CALELLA

Alcalde

PG-255294 (09.317.063)
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CASTELLTERÇOL

ANUNCI
de l’Ajuntament de Castellterçol, sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres.

La Junta de Govern Local extraordinària de data 7 d’octubre de 2009 va adop-
tar l’acord d’aprovació inicial del projecte de rehabilitació de la Poua núm. 3 de 
la Ginebreda, redactat pel Sr. Pep Padrós Oriol, arquitecte, per import (PEC) de 
188.286,43 euros (16% IVA inclòs). L’esmentat acord i el seu expedient s’han sotmès 
a informació pública de forma reglamentària sense que contra el mateix s’hagin 
formulat ni presentat al·legacions. En conseqüència l’acord d’aprovació inicial 
quedat elevat a definitiu a tots els efectes, sense més tràmit, considerant-se també 
definitiu el projecte.

Castellterçol, 10 de novembre de 2009

MANEL VILA VALLS

Alcalde

PG-255318 (09.317.085)
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CENTELLES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Centelles, sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres.

Mitjançant Resolució de l’Alcaldia número 243, de data 21 de setembre de 2009, 
es va aprovar inicialment el Projecte executiu de les millores estructurals i equipa-
ments auxiliars a la deixalleria municipal de Centelles, fase 2, redactat pels Serveis 
tècnics municipals.

El Projecte ha estat exposat a informació pública per un termini de 30 dies al 
BOP número 231, de data 26 de setembre de 2009; al DOGC número 5474, de data 
30 de setembre de 2009 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, no havent-se produït 
cap reclamació ni suggeriment durant l’esmentat termini d’informació pública. Per 
tant, es dóna per aprovat definitivament, per la qual cosa es fa pública l’aprovació 
definitiva del Projecte executiu de les millores estructurals i equipaments auxi-
liars a la deixalleria municipal de Centelles, fase 2, redactat pels Serveis tècnics 
municipals.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en la via administrativa, podeu 
interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini 
d’UN MES a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci.

Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició esmentat 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos 
Administratius de la província de Barcelona, en el termini de DOS MESOS a comptar 
des de l’endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta 
sigui formulada de forma expressa, o en el termini de SIS MESOS a comptar des 
de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat 
de forma presumpta.

Centelles, 10 de novembre de 2009

MIqUEL ARISA COMA

Alcalde

PG-255297 (09.317.068)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5509 – 19.11.200987178

Administració local

GAVÀ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Gavà, sobre licitació d’un contracte de pòlisses d’asseguran
ces.

En el Diari Oficial de les Comunitats Europees de data 28-10-2009 s’anuncia lici-
tació relativa al “Contracte de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat patrimonial 
i civil, i de la pòlissa de danys i/o pèrdues materials a béns immobles de titularitat 
municipal”, essent el darrer dia per a presentar ofertes el dia 7 de desembre de 2009, 
a les 14:00 hores, al departament de Secretaria General de l’Ajuntament de Gavà. 
Plaça Jaume Balmes, s/n, 1a. planta. Tel: 932-639-100 ext. 9302.

Anunci DOUE: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299281-2009:TEXT:
ES:HTML

Perfil del contratcant: http://www.gavaciutat.net/cat/asp/perfilcontractant.asp

Gavà, 9 de novembre de 2009

p.O. de l’alcalde

gUILLERMO DE pRADA bENgOA

Secretari general

PG-255203 (09.315.151)
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GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, sobre aprovació de plecs de clàusu
les.

Anunci d’aprovació inicial dels Plecs de clàusules administratives generals de 
contractació de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, adequat a la Llei 30/2007, 
de contractes del sector públic.

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en data 5 de 
novembre de 2.009, ha adoptat els següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment els Plecs de clàusules administratives generals de 
contractació de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, adequats a la Llei estatal 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, aplicables als tipus de 
contractes que s’indicaran.

Segon.- El text d’aquests Plecs és el mateix que apareix publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) núm. 15, de 17 de gener de 2.009, en 
referència als tipus de contractes següents:

- Contractes de serveis i subministraments, a altres contractes administratius i als 
privats elaborats per la Diputació de Barcelona (PCGA SEA, annex I, p. 14 a 30);

- Contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública elaborats per 
la Diputació de Barcelona (PCGA SEA, annex II, p. 30 a 51);

Tercer.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels 
possibles interessats, per un període de trenta dies hàbils, als efectes de presentació 
de reclamacions i suggeriments, comptats a partir de l’endemà de la publicació de 
l’anunci en el BOPB.

Quart.- Publicar sengles referències dels acords adoptats i de l’anunci publicat 
al BOPB, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un mitjà de comu-
nicació escrita diària.

Cinquè.- En el cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, trametre els 
referits Plecs amb la resta de l’expedient tramitat a la Comissió Jurídica Assessora 
per al seu informe preceptiu, per mitjà de la Consellera de Governació i Admi-
nistracions Públiques, tot això d’acord amb el que disposen els articles 278 del 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 8.3m) i 10.3 d el Llei 5/2005, de 2 de maig, de la 
Comissió Jurídica Assessora”.

L’anunci relatius als acords adoptats ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 271, de data 12 de novembre de 2.009.

L’expedient podrà ser consultat per qualsevol persona interessada a la Secretaria 
General de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, durant el qual es podran formular 
al·legacions, reclamacions i suggeriments, fins al dia 18 de desembre de 2.009.

Guardiola de Berguedà, 12 de novembre de 2009

MONTSERRAT RIbERA I pUIg

Alcaldessa

PG-255343 (09.317.104)
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

EDICTE
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, sobre aprovació inicial d’un projecte 
d’obres.

Per Acord de Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2009, s’aprovà 
inicialment el Projecte per a “projecte modificat del projecte d’adequació i millora 
de la pavimentció del carrer Xipreret (entre carrer Major i c. Barcelona) (O-74/09) 
(FEIL)” (exp. O-159/2009), per un pressupost d’execució de contracte de 281.516,67 
euros més 45.042,64 euros d’IVA, la qual cosa es fa pública per a general conei-
xement. La documentació que integra l’esmentat Projecte es podrà examinar en 
la Secció de Serveis Jurídics Administratius i Contractació d’aquesta Secretaria, 
durant el termini de 30 dies, en hores hàbils d’oficina, a partir del dia següent de 
la inserció d’aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del 
que disposa l’article 235.2.c) 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.

Les persones naturals o jurídiques que es considerin afectades podran presentar, 
dins d’aquest termini i per triplicat, les reclamacions i documents que les justifiquin, 
sobre qualsevol dels extrems de l’esmentat Projecte.

Cas de no presentar-se al·legacions, el Projecte restarà aprovat definitivament, 
donant-se, en aquest acte, per complimentat allò que disposa l’article 39 del Decret 
179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis 
dels ens locals.

L’Hospitalet de Llobregat, 5 de novembre de 2009

El Regidor de Serveis Municipals

p. D. (Decret 8055/2008, de 5 de novembre)

SOLEDAT COLOMé COCA

Cap de secció de Contractació

PG-255284 (09.316.131)
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

EDICTE
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, sobre aprovació d’un projecte 
d’obres.

Per Acord de Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2009, s’aprovà 
inicialment el Projecte per a “projecte modificat del projecte d’adequació i millora 
de la pavimentació del carrer Cinca (O-40/09) (FEIL)” (exp. O-157/2009), per un 
pressupost d’execució de contracte de 121.366,89 euros més 19.418,70 euros d’IVA, 
la qual cosa es fa pública per a general coneixement. La documentació que integra 
l’esmentat Projecte es podrà examinar en la Secció de Serveis Jurídics Adminis-
tratius i Contractació d’aquesta Secretaria, durant el termini de 30 dies, en hores 
hàbils d’oficina, a partir del dia següent de la inserció d’aquest Edicte en el Butlletí 
Oficial de la Província, en compliment del que disposa l’article 235.2.c) 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.

Les persones naturals o jurídiques que es considerin afectades podran presentar, 
dins d’aquest termini i per triplicat, les reclamacions i documents que les justifiquin, 
sobre qualsevol dels extrems de l’esmentat Projecte.

Cas de no presentar-se al·legacions, el Projecte restarà aprovat definitivament, 
donant-se, en aquest acte, per complimentat allò que disposa l’article 39 del Decret 
179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis 
dels ens locals.

L’Hospitalet de Llobregat, 5 de novembre de 2009

El Regidor de Serveis Municipals

p.D. (Decret 8055/2008 de 5 de novembre)

SOLEDAT COLOMé COCA

Cap de Secció de Contractació

PG-255232 (09.316.094)
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

EDICTE
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, sobre aprovació d’un projecte 
d’obres.

Per Acord de Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2009, s’aprovà 
inicialment el Projecte per a “projecte modificat del projecte d’adequació i millora 
de la pavimentació del carrer Rossend Arús (O-93/09) (FEIL)” (exp. O-156/2009), 
per un pressupost d’execució de contracte de 53.935,00 euros més 8.629,60 euros 
d’IVA, la qual cosa es fa pública per a general coneixement. La documentació que 
integra l’esmentat Projecte es podrà examinar en la Secció de Serveis Jurídics 
Administratius i Contractació d’aquesta Secretaria, durant el termini de 30 dies, 
en hores hàbils d’oficina, a partir del dia següent de la inserció d’aquest Edicte en 
el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l’article 235.2.c) 
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.

Les persones naturals o jurídiques que es considerin afectades podran presentar, 
dins d’aquest termini i per triplicat, les reclamacions i documents que les justifiquin, 
sobre qualsevol dels extrems de l’esmentat Projecte.

Cas de no presentar-se al·legacions, el Projecte restarà aprovat definitivament, 
donant-se, en aquest acte, per complimentat allò que disposa l’article 39 del Decret 
179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis 
dels ens locals.

L’Hospitalet de Llobregat, 5 de novembre de 2009

El Regidor de Serveis Municipals

p.D. (Decret 8055/2008 de 5 de novembre)

SOLEDAT COLOMé COCA

Cap de Secció de Contractació

PG-255236 (09.316.103)
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

EDICTE
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, sobre aprovació d’un projecte 
d’obres.

Per Acord de Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2009, s’aprovà 
inicialment el Projecte per a “projecte modificat del projecte d’adequació i millora 
de la pavimentacíó del carrer París (O-41/09) (FEIL)” (exp. O-158/2009), per un 
pressupost d’execució de contracte de 462.604,05 euros més 74.016,65 euros d’IVA, 
la qual cosa es fa pública per a general coneixement. La documentació que integra 
l’esmentat Projecte es podrà examinar en la Secció de Serveis Jurídics Adminis-
tratius i Contractació d’aquesta Secretaria, durant el termini de 30 dies, en hores 
hàbils d’oficina, a partir del dia següent de la inserció d’aquest Edicte en el Butlletí 
Oficial de la Província, en compliment del que disposa l’article 235.2.c) 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.

Les persones naturals o jurídiques que es considerin afectades podran presentar, 
dins d’aquest termini i per triplicat, les reclamacions i documents que les justifiquin, 
sobre qualsevol dels extrems de l’esmentat Projecte.

Cas de no presentar-se al·legacions, el Projecte restarà aprovat definitivament, 
donant-se, en aquest acte, per complimentat allò que disposa l’article 39 del Decret 
179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis 
dels ens locals.

L’Hospitalet de Llobregat, 5 de novembre de 2009

El Regidor de Serveis Municipals

p.D. (Decret 8055/2008, de 5 de novembre)

SOLEDAT COLOMé COCA

Cap de Secció de Contractació

PG-255235 (09.316.079)
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, sobre adjudicació d’un contracte 
d’obres (O-130/2009).

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de contractació.
c) Número d’expedient: O-130/2009.

2.- Objecte del contracte:
a) Tipus de Contracte: Contracte d’Obra.
b) Descripció de l’objecte: contractació conjunta de les obres de: millora del 

clavegueram de l’àmbit comprés entre els carrers Famades, Major i Francesc Mo-
ragas i Renovació del clavegueram dels carrers Sant Roc i Santa Rosa O-130/09 i 
O-131/09.

c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
B.O.P.: núm. 162, de 8 de juliol de 2009
D.O.G.C.: núm. 5416, de 8 de juliol de 2009

3.- Tramitació, Procediment i Forma d’Adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: Valoració per només un criteri (preu)

4.- Pressupost base de licitació.
Valor estimat: 1.289.658,21 euros.

5.- Adjudicació:
a) Data: 6 d’octubre de 2009
b) Contractista: GESTIÓN INGENIERIA DE CONSTRUCCION DE LA 

COSTA DORADA, SA.
c) Nacionalitat: ESP
d) Import o cànon d’adjudicació: 795.767,67 euros IVA exclòs.

Aquesta obra està cofinançada en un 80%, mitjançant el Fons de Cohesió de la 
Unió Europea, contribuint a reduir les disparitats socials i econòmiques entre els 
ciutadans de la Unió.

L’Hospitalet de Llobregat, 12 de novembre de 2009

La tinenta d’alcalde d’Economia i Hisenda

p.D. (Decret 7884/2008, de 29 d’octubre)

SOLEDAT COLOMé COCA

Cap de secció de Contractació

PG-255311 (09.317.077)
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, sobre adjudicació d’un contracte de 
subministraments (SU-15/2009).

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-15/2009.

2.- Objecte del contracte:
a) Tipus de Contracte: Contracte de Subministrament.
b) Descripció de l’objecte: subministrament i instal·lació de mobiliari de la bibli-

oteca a l’edifici d’equipaments de l’àmbit 1 de millora urbana de la plaça Europa.
c) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
B.O.P.: núm. 147, de 20 de juny de 2009
D.O.G.C.: núm. 5406, de 23 de juny de 2009
DOEU: 12 de juny de 2009.

3.- Tramitació, Procediment i Forma d’Adjudicació:
a) Tramitació: Urgent
b) Procediment: obert
c) Forma: Valoració per més d’un criteri (preu i altres)

4.- Pressupost base de licitació:
Valor estimat: 265.967,72 euros

5.- Adjudicació definitiva:
a) Data: 10 de novembre de 2009
b) Contractista: BIBLIOTECAS BCI S.A.
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import màxim d’adjudicació: 187.543,48 IVA exclòs.

L’Hospitalet de Llobregat, 12 de novembre de 2009

La tinenta d’alcalde d’Economia i Hisenda

p.D. (Decret 7884/2008, de 29 d’octubre)

SOLEDAT COLOMé COCA

Cap de secció de Contractació

PG-255310 (09.317.076)
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LLAGOSTERA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Llagostera, sobre adjudicació d’un contracte de serveis.

Anunci d’adjudicació del contracte del servei de la neteja dels edificis i els equi-
paments municipals de Llagostera.

Complint l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de la Llei de contractes 
del sector públic, es fa pública l’adjudicació d’un contracte administratiu:

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Llagostera
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 2008/0960

2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Neteja dels edificis i els equipaments municipals
b) Publicacions dels anuncis de licitació: DOUE núm. 286525-2008, de 5 de 

novembre de 2008, BOE núm. 284 de 25 de novembre de 2008, DOGC núm. 5255 
d’11 de novembre de 2008 i BOP núm. 220 de 14 de novembre de 2008.

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: Oferta més avantatjosa

4.- Pressupost base de licitació:
a) Prestació de serveis: 136.000,00 €/any (IVA no inclòs)

5.- Adjudicació:
a) Data: Acord de Junta de Govern Local de 24 de març de 2009
b) Contractista: NETEGES MARESME,S.L.
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import d’adjudicació: 135.573,32 € /any (IVA no inclòs)
e) Durada del contracte: 2 anys prorrogables fins a 4.

Llagostera, 6 de novembre de 2009

fERMí SANTAMARIA MOLERO

Alcalde

PG-255298 (09.317.069)
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MALGRAT DE MAR

ANUNCI
de correcció d’errades a l’Anunci de l’Ajuntament de Malgrat de Mar publicat al 
DOGC núm. 5507, de 17.11.2009.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5507, de 17.11.2009, 
s’han publicat la licitació de les obres incloses al projecte “Rehabilitació de Can 
Serra”. A l’apartat de l’anunci, l’anunci, on diu 9) Presentació de propostes a.- Data 
límit de presentació: “Quan hagin transcorregut els terminis de publicació en els 
diaris oficials: Cal que digui: “Dins dels 26 dies naturals, comptats des l’endemà 
de la publicació de l’anunci de licitació (o de la present correcció) en el darrer diari 
oficial”.

La qual cosa us fa públic pel general coneixement.

Malgrat de Mar, 16 de novembre de 2009

CONxITA CAMpOy I MARTí

Alcaldessa

PG-255679 (09.321.042)
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MANRESA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Manresa, sobre aprovació definitiva d’unes bases.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 18 de maig de 2009, va aprovar inici-
alment les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a l’escolarització i ajuts 
individualitzats de menjador, les quals s’han sotmès a informació pública durant 
un termini de 20 dies mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província 
núm. 131 de data 2 de juny de 2009 i al tauler d’anuncis de la Corporació pel període 
comprès entre el 3 i el 26 de juny de 2009. No havent-se rebut durant el termini 
d’informació pública cap reclamació o al·legació, l’esmentat acord d’aprovació inicial 
esdevé definitiu, publicant-se el text íntegre de les esmentades bases reguladores 
de la concessió d’ajuts individualitzats de menjador a les llars d’infants municipals 
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 131 de data 2 de juny de 2009.

Manresa, 23 de setembre de 2009

JOSEp CAMpRUbí I DUOCASTELLA

Alcalde

PG-251894 (09.320.066)
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MANRESA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Manresa, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres.

Aprovat definitivament per l’Ajuntament de Manresa, amb efectes des del dia 
28 de setembre de 2009, el Projecte d’obra ordinària d’Urbanització del passatge 
Burés, que té un pressupost de 228.401,24 € (inclòs l’IVA), es fa pública l’esmentada 
aprovació per al general coneixement, en compliment d’allò que disposa l’article 
38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 
de juny.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa i sense perjudici 
que es consideri oportú plantejar altres recursos, es pot interposar, potestativa-
ment recurs de reposició davant de l’Alcalde o bé recurs jurisdiccional contenciós 
administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona. Si s’opta pel 
recurs de reposició, no es pot presentar el recurs contenciós administratiu fins que 
s’hagi resolt el primer o bé hagi transcorregut un mes des de la seva presentació i 
no s’hagi obtingut resposta.

Si s’opta pel recurs de reposició, el termini per interposar-lo és d’un mes; si el 
recurs que es vol interposar és directament el contenciós administratiu, el termini 
que es té és de dos mesos. En ambdós casos, el termini compta des de l’endemà del 
dia de la publicació d’aquest anunci en l’últim dels diaris oficials, Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona o Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La interposició de recursos no suspèn l’execució dels actes administratius.

Manresa, 6 d’octubre de 2009

JOSEp CAMpRUbí I DUOCASTELLA

Alcalde president

PG-253006 (09.320.067)
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MONTORNÈS DEL VALLÈS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, sobre provisió de places.

Per fer constar que el 13 de novembre de 2009 l’alcalde ha dictat la següent 
resolució:

“DECRET NÚM. D20090001001582. Finalitzat el termini de presentació de 
sol·licituds i de conformitat amb el que s’estableix a les bases reguladores de la 
convocatòria per a la provisió d’una plaça d’auxiliar d’administració enquadrada en 
l’escala d’Administració General, subescala Auxiliar, del grup de classificació C2, 
pel procediment de concurs oposició, vacant a la plantilla de personal funcionari 
d’aquesta corporació i inclosa a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2007.

En ús de les atribucions que tinc conferides, RESOLC:

Primer. Aprovar la següent llista d’aspirants admesos i exclosos a les esmentades 
proves:

ADMESOS

NUM. REGISTRE ENTRADA
 1. E2009009847
 2. E2009009878
 3. E2009009886
 4. E2009009887
 5. E2009009944
 6. E2009009983
 7. E2009010004
 8. E2009010019
 9. E2009010028
10. E2009010053
11. E2009010088
12. E2009010103
13. E2009010114
14. E2009010159
15. E2009010175
16. E2009010199
17. E2009010208
18. E2009010218
19. E2009010226
20. E2009010271
21. E2009010304
22. E2009010324
23. E2009010328
24. E2009010330
25. E2009010334
26. E2009010340
27. E2009010353
28. E2009010383
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NUM. REGISTRE ENTRADA
29. E2009010392
30. E2009010395
31. E2009010398
32. E2009010399
33. E2009010402
34. E2009010404
35. E2009010405
36. E2009010409
37. E2009010414
38. E2009010416
39. E2009010422
40. E2009010424
41. E2009010433
42. E2009010447
43. E2009010458
44. E2009010468
45. E2009010469
46. E2009010471
47. E2009010473
48. E2009010476
49. E2009010483
50. E2009010485
51. E2009010491
52. E2009010517
53. E2009010518
54. E2009010520
55. E2009010521
56. E2009010523
57. E2009010530
58. E2009010561
59. E2009010562
60. E2009010566
61. E2009010569
62. E2009010571
63. E2009010572
64. E2009010575
65. E2009010576
66. E2009010579
67. E2009010582
68. E2009010584
69. E2009010588
70. E2009010600
71. E2009010607
72. E2009010635
73. E2009010682
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ASPIRANTS EXCLOSOS

NUM. REGISTRE ENTRADA CAUSA
1. E2009010472 Manca aportar titulació requerida (base 2)

Segon. Es convoca a tots els aspirants admesos per a l’inici del procés selectiu el 
dia 15 de desembre de 2009, a les 9:00 hores, a l’edifici de l’Ajuntament, havent-se 
de presentar amb el Document Nacional d’Identitat.

Tercer. L’òrgan de selecció estarà format pels membres següents:
- President
Titular: Pilar Casilla Solé
Suplent:Josefa Martínez Sánchez
- Vocals:
Tècnic designat per l’Ajuntament: Eduard Tomás García
Suplent: J. Mari López Conejo
Tècnic designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, Esther 

Sistach Manen.
Suplent: Immaculada Crusats Comaposada
Vocal designat per l’Ajuntament: Sílvia Suárez Chaves
Suplent: Eduard Colás Aldea
Vocal designat per l’Ajuntament: Sònia Román Vàzquez
Suplent: Maria Florido Pérez
- Secretari
Titular: M. Júlia Cid Barrio
Suplent: Estanislao Arman Sáez
Actuarà com assessor de l’òrgan de selecció el psicòleg de la corporació, senyor 

Alexandre Santigosa Almendros.

Quart. Notificar aquesta resolució als aspirants i als membres de l’òrgan de 
selecció.”

Montornès del Vallès, 16 de novembre de 2009

DANIEL CORTéS MARTíN

Alcalde

PG-255652 (09.321.006)
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NAVÀS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Navàs, sobre aprovació inicial d’un reglament.

El Ple de l’Ajuntament de Navàs, en la sessió de data 4 de novembre de 2009, va 
adoptar l’acord d’aprovar inicialment el Reglament de règim intern de la Residència 
d’Avis de Navàs, sotmetre’l a informació pública per un període de trenta dies i 
concedir audiència a les persones interessades durant el mateix termini.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text del 
Reglament es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre 
les 8’00 i les 14’00 hores, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació 
del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix Anunci es 
publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al diari Regió 7.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre 
del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, el Reglament esdevindrà aprovat 
definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com dis-
posen l’article 178.1.c) 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 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb 
l’article 66 del ROAS.

Recursos procedents contra l’acte:
L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no és susceptible d’impug-

nació separada. Tanmateix, es podrà interposar qualsevol recurs que es consideri 
ajustat a dret.

Navàs, 9 de novembre de 2009

JOSEp OLIVA I SANTIVERI

Alcalde

PG-255333 (09.317.095)
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OLESA DE MONTSERRAT

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, sobre provisió de places.

Pel qual es fa públic que, per Decret d’alcaldia de data 13 d’octubre de 2009 s’ha 
aprovat la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de cinc places vacants 
sobrevingudes d’agents de la policia local corresponents a l’Oferta d’Ocupació 
Pública per a l’any 2008, segons Bases Generals exposades al DOGC núm. 5249, 
de 3 de novembre de 2008, i segons les Bases específiques exposades al DOGC 
5280, del dia 24 de novembre de 2008.

Olesa de Montserrat, 19 d’octubre de 2009

JAUME MONNé DUEñAS

Alcalde

PG-255300 (09.317.071)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5509 – 19.11.2009 87195

Administració local

PALAFOLLS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Palafolls, sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres.

Per Decret d’Alcaldia, de data 15 de setembre de 2009, es va aprovar inicialment 
el projecte d’obres de nova pavimentació de l’Avinguda del Mar, complementari 
al de millora de l’accessibilitat, amb un pressupost d’execució per contracte de 
60.380,71 euros, IVA inclòs.

Havent estat exposat al públic pel termini de 30 dies mitjançant anunci al BOP 
i al tauler d’anuncis sense que s’hagin formulat al·legacions, s’entén aprovat defi-
nitivament.

La qual cosa es fa pública d’acord amb l’article 38.2 ROAS.

Palafolls, 9 de novembre de 2009

VALENTí AgUSTí I bASSA

Alcalde

PG-255315 (09.317.082)
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PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Palausolità i Plegamans, sobre nomenament de personal.

Anunci de nomenament temporal per contractació directa amb caràcter de mà-
xima urgència, per la categoria de professor de música.

L’Alcaldessa de la Corporació, Sra. M. Mercè Pla i Blagé, mitjançant Resolució 
de data 9 d’octubre de 2009, ha nomenat al Sr. ALBERT BURCET DEL VISO, a 
l’empara dels articles 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, municipal 
i de règim local de Catalunya, i 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, per ocupar la plaça 
de professor de música per portar a terme les tasques pròpies del departament, amb 
efectes del dia 13 d’octubre de 2009 i fins a la finalització del curs escolar 2009/2010 
o bé si es produeix la renúncia de la reducció de jornada de la Sra. Elisabeth Caro 
Ugarriza abans de la finalització dels curs escolar 2009/2010.

Palau-solità i Plegamans, 9 d’octubre de 2009

M. MERCè pLA I bLAgé

Alcaldessa

PG-255331 (09.317.092)
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PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Palausolità i Plegamans, sobre provisió de places.

Anunci sobre provisió per concurs-oposició torn lliure, d’ 1 PLAÇA D’AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/VA adscrita a la Policia Local.

En data 11 de novembre de 2009 l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans ha dictat resolució en la que es resol aprovar i fer públiques les bases i 
la convocatòria per concurs-oposició torn lliure, d’una plaça D’AUXILIAR AD-
MINISTRATIU/VA adscrita a la Policia Local de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans, d’acord amb les següents:

BASES DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA 
D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA ADSCRITA A LA POLICIA LOCAL EN 
RÈGIM LABORAL INDEFINIT DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS.

Primera.- Objecte de la convocatòria.
És objecte de la present convocatòria la provisió en propietat, pel procediment de 

concurs oposició lliure, d’una plaça de personal laboral fix d’auxiliar administratiu/va 
adscrita a la Policia Local de l’Ajuntament, incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació 
corresponent a l’any 2009, segons es detalla:

Nom de la plaça: Auxiliar administratiu/va.
Nombre de places: 1
Sistema de selecció: concurs oposició lliure.
Grup de classificació: C, subgrup C2 (antic D)
La plaça està dotada amb les retribucions corresponents a l’esmentat grup i la 

resta que corresponguin conforme a la legislació en vigor i els acords adoptats per 
la Corporació. La dedicació horària serà la prevista a la fitxa descriptiva del lloc 
de treball.

Segona.- Condicions o requeriments que deuen reunir o complir els aspirants.
Per ser admès a les proves selectives d’accés a les places assenyalades serà 

necessari:
1. Ser ciutadà de la CEE, en els termes previstos a la Llei 17/1993, i els estrangers 

en els termes que estableix l’article 10 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, no 
modificat per la Llei orgànica 14/2003 de 20 de novembre.

2. Tenir 16 anys complerts i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de ju-
bilació.

3. No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic, que impedeixi l’exercici de les 
funcions. L’Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar, de la Inspecció mèdica mu-
nicipal, una revisió de l’estat de l’aspirant en el moment que ho cregui oportú.

4. No estar inhabilitat/ada per sentència ferma per a l’exercici de les funcions 
públiques ni haver estat separat/ada, per resolució disciplinària ferma, del servei 
de cap administració pública.

5. Estar en possessió, o en condicions d’obtenir-lo, en la data en que acabi el termini 
de presentació de sol·licituds, el títol oficial de Graduat Escolar, Formació Professional 
de 1er. grau o equivalent.

6. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Estat, 
les Comunitats Autònomes o Entitats Locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici 
de funcions públiques.

7. No tenir antecedents penals.
8. No estar sotmès a cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat.
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Tercera.- Publicitat
Disposar la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Pro

víncia, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el taulell d’edictes 
de l’Ajuntament.

Quarta.- Presentació de sol·licituds.
Les instàncies per a prendre part en els processos selectius es presentaran, en 

model normalitzat facilitat per l’Ajuntament, en el Registre general, en horari 
d’oficina, en el termini de 20 dies naturals des del següent al de la seva publicació 
al DOGC. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a 
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu comú.

A les sol·licituds per prendre part en aquest procés selectiu, que s’adreçaran a 
l’alcaldessa-presidenta, els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes 
i cadascuna de les condicions exigides per a les places d’auxiliar administratiu, 
acompanyant a la instància fotocòpia del DNI, currículum professional, així com 
la documentació degudament compulsada que justifiqui els mèrits que s’addueixen. 
Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats.

Les instàncies podran ser trameses mitjançant correu certificat, a través de 
les oficines de correus. En aquest cas hauran d’anar segellades pel funcionari de 
correus dins del termini esmentat que serà el vàlid als efectes del còmput citat al 
paràgraf anterior.

Els drets d’examen es fixen en la quantitat de 16’64€, d’acord amb el disposat a 
l’Ordenança Fiscal núm. 8, “TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMI-
NISTRATIUS”, article 7, epígraf 4.

Els aspirants queden vinculats a les dades que facin constar en les sol·licituds, 
podran modificar-les mitjançant escrit motivat dins del termini establert per a la 
seva presentació. Transcorregut aquest termini no s’admetrà cap petició d’aquesta 
naturalesa, excepte quan hi hagi causa sobrevinguda i justificada, apreciada per 
aquest Ajuntament.

Si en alguna de les sol·licituds hi hagués qualsevol defecte esmenable, es reque-
riria a l’interessat/da perquè en un termini de deu dies soluciones la deficiència o 
presentés els documents preceptius, amb l’advertència que si no ho fes s’arxivaria 
la instància.

Cinquena.- Admissió d’aspirants.
Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, i prèvia comprovació 

dels requisits exigits l’Alcaldia Presidència dictarà resolució declarant aprovada la 
llista d’admesos i exclosos. En l’esmentada resolució s’indicarà el lloc en què es 
troba exposada al públic la llista complerta certificada d’aspirants admesos i ex-
closos, amb indicació en aquest últim supòsit de la causa de no admissió, així com 
la data, hora, lloc de les proves, l’ordre d’actuació dels aspirants i la composició 
del Tribunal qualificador.

L’esmentada resolució es publicarà al DOGC o en el BOP i es concedirà un termini 
de deu dies per a esmenes i possibles reclamacions. No obstant això, l’esmentada 
publicació podrà ser substituïda per qualsevol dels sistemes de notificació o comu-
nicació que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú.

Si no es presenten reclamacions, es considerarà elevada a definitiva la llista d’as-
pirants admesos i exclosos sense necessitat de nova publicació. Si se’n produeixen, 
l’Alcaldia resoldrà estimar-les, en el termini dels deu dies següents a la finalització 
del termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entenen desestimades. 
Contra l’acord que exclogui definitivament a algun aspirant podrà interposar-se 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona en el termini de dos mesos a partir del dia següent al de 
la seva comunicació.
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Sisena.- Tribunal qualificador.
1. Composició: L’òrgan de selecció es composarà dels següents membres:
a) President/a: Cap de Serveis Jurídics i de Recursos Humans de l’Ajuntament 

de Palau-solità i Plegamans o funcionari en qui delegui.
b) Secretari, que serà la Secretària de la Corporació o funcionari en qui dele-

gui.
c) Vocals :
c.1) Un/a Tècnic/a de Serveis Jurídics de l’Ajuntament. 
c.2) El Cap de la Policia Local o funcionari en qui delegui.
c.3) Un/a vocal designat/da per l’Ajuntament a proposta del Departament de 

Governació de la Generalitat de Catalunya.
c.4) Un/a vocal designat/da per l’Ajuntament a proposta de l’Escola d’Adminis-

tració Pública de la Generalitat de Catalunya.
La secretària actuarà amb veu però sense vot.
2. Absència i recusació: Els aspirants podran recusar el Tribunal quan concorrin 

les circumstàncies assenyalades per l’article 28 de la Llei 30/92.
La designació del Tribunal inclourà la dels respectius suplents.
3. Constitució i actuació: El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’as-

sistència, com a mínim, de tres dels seus membres titulars o suplents. Les decisions 
es prendran per majoria de vots. En cas d’empat, resoldrà el vot del President.

4. Vinculació de les resolucions del Tribunal: El President resoldrà d’acord amb 
la proposta del Tribunal, que tindrà caràcter vinculant.

Setena.- Calendari de realització de les proves.
1. El lloc de les proves, data i hora, es fixarà en la resolució de l’Alcaldia on es 

declari l’admissió i exclusió d’aspirants.
2. L’ordre d’actuació, en aquells exercicis que no puguin realitzar-se conjunta-

ment, serà l’alfabètic, començant per l’aspirant el primer cognom del qual comenci 
per la lletra que resulti del sorteig prèviament realitzat pel tribunal.

3. Els aspirants seran convocats previstos de DNI per a cada exercici en crida 
única i tret de casos de força major justificats, la no presentació d’ells a qualsevol 
dels exercicis obligatoris en el moment de ser cridat, determinarà la pèrdua del dret 
a la participació i per tant, quedarà exclòs del procés selectiu.

4. Un cop començades les proves, no serà obligatori el publicar els successius 
anuncis de celebració dels exercicis. Els anuncis es faran públics pel Tribunal a 
l’Ajuntament i vitrines municipals.

Vuitena.- Procediment de selecció.
El procés selectiu serà la modalitat de concurs-oposició lliure, i constarà de les 

següents fases:
A) FASE D’OPOSICIÓ
1a. PROVA ELIMINATÒRIA: Coneixement del temari
Es realitzarà una prova eliminatòria de caràcter personal i propi de l’Administració 

Local, prenent com a base el temari que s’assenyala en Annex, que consistirà en contestar 
20 preguntes tipus test, amb quatre alternatives de resposta, de les quals només una 
serà la correcta. El temps màxim per desenvolupar aquesta prova serà de 15 minuts. 
La prova es puntuarà amb 0’50 punts per cada resposta correcta i es deduirà 0’25 
punts per cada resposta incorrecta; les preguntes sense resposta no puntuaran ni 
positivament ni negativament. La puntuació final de la prova serà de 0 a 10 punts 
i per superar-la caldrà obtenir la puntuació mínima de 5 punts.

2a. PROVA ELIMINATÒRIA: Coneixement del temari
Desenvolupar per escrit una pregunta oberta a escollir d’entre dues, aquesta 

prova tindrà caràcter eliminatori. El temps màxim per desenvolupar aquesta prova 
serà de 60 minuts.

Aquesta prova es puntuarà de 0 a 10 punts, havent d’assolir la puntuació mínima 
de 5 punts per superar-la i poder passar a la realització de la següent prova.
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3ª PROVA ELIMINATÒRIA: Coneixement de la llengua catalana:
És condició necessària que el aspirants acreditin coneixements de català en els 

termes previstos a la legislació autonòmica, i en concret d’acord amb el que disposa 
el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del català en els processos 
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions 
públiques de Catalunya, en el seu article 12.c) que disposa que el personal del 
grup C2 (antic D) ha de tenir coneixements de català equivalent al nivell B de la 
Junta Permanent.

En el cas que els aspirants no comptin amb el certificat o títols esmentats o equi-
valents, es realitzarà una prova de llengua catalana de caràcter obligatori. Aquesta 
prova consistirà en un exercici oral i un altre de caràcter escrit, equivalents al nivell 
B de la Junta Permanent.

La prova es qualificarà com a apte, donant dret a l’aspirant a la realització del 
següent exercici, o bé com a no apte, cosa que comportarà que l’aspirant ja no sigui 
cridat per a la realització del següents exercicis.

El Tribunal Qualificador demanarà l’assistència i assessorament del Consorci de 
Normalització Lingüística per a la realització d’aquesta prova.

Estan exemptes d’acreditar coneixements de llengua catalana, d’acord amb el 
que disposa l’article 5 del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del 
català en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de 
les administracions públiques de Catalunya, tenint en compte els nivells que preveu 
l’article 12 de l’esmentat Decret, les següents persones:

a)Les persones aspirants que amb la possessió del títol exigit com a requisit 
específic de participació a la convocatòria acreditin, amb aquest mateix títol, que 
tenen el nivell de coneixements exigit o superior, tenint en compte la disposició 
addicional 1 i el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

b)Les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteri-
ors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués 
establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la 
prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació.

4a. PROVA ELIMINATÒRIA: Coneixements informàtics:
Es realitzarà una prova eliminatòria de caràcter pràctic, l’objectiu de la qual és 

valorarà els coneixements informàtics de l’aspirant. Aquesta prova implicarà l’ús 
d’ordinador amb els programes de tractament de text “Microsoft Word”, full de càlcul 
“Microsoft Excel”. La duració de la prova l’establirà el Tribunal Qualificador en el 
dia que aquesta es realitzi en funció de la seva dificultat o complexitat.

En aquesta prova es valorarà, pel que fa al programa de tractament de text 
“Word”, els coneixements sobre edició de text, utilitzar fonts i caràcters especials, 
inserir elements gràfics en els documents, taules, gràfics i columnes, combinar 
correspondència, sobres i etiquetes, estils i plantilles, encapçalaments, peus, notes 
al peu i notes al final, així com la velocitat d’escriptura.

En aquesta prova es valorarà, pel que fa al full de càlcul “Excel”, els coneixements 
sobre utilitzar els fulls de càlcul, utilitzar fórmules, funcions i macros, treballar 
amb dades, assistents i plantilles, opcions d’impressió, crear gràfics i mapes amb 
les dades, les funcions d’Excel.

La puntuació màxima a obtenir en aquesta prova és de 10 punts i el mínim exigit 
per a superar-la són 5 punts.

Si el Tribunal ho considera convenient, podrà demanar l’assistència de personal 
tècnic especialitzat.

5a. PROVA NO ELIMINATÒRIA: Entrevista personal:
Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions 

vinculades a les funcions pròpies del lloc de treball i a l’experiència professional de 
l’aspirant, podent-se efectuar preguntes sobre el seu nivell de formació.

La puntuació màxima que es pot atorgar en aquesta prova no podrà en cap cas, 
superar els tres punts.
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6a. PROVA ELIMINATÒRIA: test psicotècnic.
Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa 

i fiabilitat i hagin estat baremats, estandaritzats i tipificats en una àmplia mostra de 
població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.

Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de 
personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions de la plaça 
de la qual es convoca concurs-oposició.

A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista 
personal dels aspirants, a fi d’integrar tots els elements explorats anteriorment. En 
aquest cas, a les entrevistes hi ha d’estar present, com a mínim, un membre del 
tribunal.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de 
persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques.

La prova es qualificarà com a apte, donant dret a l’aspirant a continuar la següent 
fase, o bé com a no apte, cosa que comportarà que l’aspirant/a sigui definitivament 
exclòs/a del procés selectiu.

B) FASE DE CONCURS
Consistirà en la valoració de mèrits d’acord amb la documentació acreditativa 

aportada en el moment de la presentació d’instàncies.
La valoració serà dels mèrits al·legats, segons el barem següent:
1) Experiència professional en un lloc de treball igual o similar al de la plaça 

convocada, en l’administració pública o en el sector privat. : 0,20 punts per cada 
mes treballat fins a un màxim de 2 punts.

2) Per titulació superior a la requerida. 1 Punt per titulació no universitària. 1,5 
punts per titulació universitària nivell A2 (diplomats o enginyeries tècniques). 2 
punts per titulació universitària nivell A1 (llicenciats o enginyers).

3) Per cursos d’interès, relacionats amb la plaça a cobrir, a valorar pel Tribunal. 
Puntuació: fins a un màxim de 2 punts, establint-se el criteri d’atribuir 0,10 punts 
per cada 10 hores de curs/curset realitzat. En el supòsit que el document acreditatiu 
de la realització del curs o curset no determini el nombre d’hores que ha durat, se 
li atribuirà 0,05 punts.

4) Altres mèrits d’apreciació discrecional del Tribunal a la vista del currículum 
i/o expedient personal, fins un màxim d’un punt.

La puntuació màxima a assolir en la fase de concurs no podrà superar els 5 
punts.

Novena.- Llistat d’aprovats
1.- El Tribunal qualificador confeccionarà un llistat ordenat dels aspirants 

on s’assenyalarà la relació final del concurs-oposició lliure amb la puntuació 
obtinguda resultant de sumar els punts de les proves pràctiques, prova informà-
tica, valoració del currículum i entrevista personal i la proposta dels aspirants 
que hagin superat el procés que en cap cas podrà ser superior al número de 
places convocades.

La relació final del concurs-oposició lliure es farà pública al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

El Tribunal elevarà a l’Alcaldia Presidència de la Corporació la proposta de 
candidats per tal que formalitzi el contracte corresponent.

2.- Els aspirants proposats hauran de presentar a la Secretaria de l’Ajuntament en el 
termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de l’exposició de la llista d’aprovats, 
i sense previ requeriment, els documents acreditatius de les condicions de capacitat 
i dels requisits exigits que es detallen a la base 10ª. de les presents Bases.

3.- Els aspirants que dins el termini fixat, excepte casos de força major, no pre-
sentin la documentació, o de l’examen de la qual es comprovi que no compleixen 
algun dels requisits assenyalats a la base general segona, no podran ser nomenats 
i s’anul·laran les seves actuacions sens perjudici de la responsabilitat en què hagin 
incorregut.
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Desena.- Presentació de documents.
1. Els aspirants proposats aportaran dintre del termini de vint dies naturals des 

de què es facin públiques les relacions d’aprovats, els documents acreditatius per 
aquest concurs i que s’exigeixen a la base segona:

a) Fotocòpia DNI.
b) Còpia autenticada o fotocòpia compulsada del títol.
c) Certificat acreditatiu de no patir malaltia o defecte físic que no permeti el 

normal desenvolupament del treball.
d) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat per procediment disci-

plinari, ni estar inhabilitat per al treball.
2. Quins tingueren la condició de funcionaris públics, estaran exempts de justificar 

documentalment les condicions i requisits ja demostrats per altres nomenaments, 
presentant certificació de l’Administració.

Onzena.- Formalització del contracte.
1.- Exhaurit el termini de presentació de documents, l’Alcaldessa-Presidenta de 

l’Ajuntament nomenarà com a treballadors fixos els aspirants proposats pel tribunal 
en el termini d’un mes. Aquest nomenament serà notificat a l’interessat i publicat 
al Butlletí Oficial de la Província.

2.- Una vegada efectuada aquesta notificació l’aspirant nomenat haurà d’incor-
porar-se al servei de la Corporació en el moment en què hi sigui requerit.

3.- L’aspirant que injustificadament no s’incorpori al servei de la Corporació 
perdrà tots els drets derivats del procés de selecció i del nomenament subsegüent 
com a treballador laboral fix.

Dotzena.- Borsa de Treball
Els/Les aspirants/es que no hagin assolit plaça però que hagin superat les proves 

a les que se’ls hagués convocat passaran a formar part d’una borsa de treball per 
cobrir les necessitats que tingui l’ajuntament per cobrir la plaça convocada en cas 
de necessitat o bé d’altres places similars per a la realització de substitucions de 
baixes, permisos i llicències, cridant-se als aspirants en funció de l’ordre en que 
haguessin quedat en el procés selectiu.

Tretzena.- Disposició addicional.
a) Incompatibilitats
En l’exercici de les tasques atribuïdes a aquestes places, serà aplicable la normativa 

vigent sobre règim d’incompatibilitats en el sector públic.
Pel que fa a la determinació i adscripció a llocs de treball, comeses, règim horari 

i de jornada, el treballador nomenat se subjectarà als acords i les resolucions que 
adopti l’Ajuntament.

b) Incidències
Les llistes definitives de persones admeses i excloses, les convocatòries i les bases, 

d’acord amb la Llei 3’/1992, de 26 de novembre, poden ser objecte d’impugnació 
mitjançant la interposició de recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes. 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició o bé directament, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar 
des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província o en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Els nomenaments com a personal laboral fix, d’acords amb la Llei de procediment 
laboral, poden ser objecte d’impugnació mitjançant la interposició de reclamació 
prèvia en el termini d’un mes.

En els actes i les resolucions del tribunal qualificador s’han d’ajustar als criteris 
que estableix l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

El tribunal està facultat per resoldre els dubtes i les discrepàncies que s’originin 
durant el desenvolupament del procés de selecció.

En tot allò que no estigui previst a les bases, es procedirà segons el que determina 
el Decret 214/1990, de 30 de juliol, i la resta de disposicions aplicables.
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c) Recursos
Contra la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos els/les interessats/des 

poden interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldia. Contra la convo-
catòria i contra les bases els/les interessats/des poden interposar recurs potestatiu 
de reposició davant l’Alcaldia, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà 
de la seva publicació al BOPB, d’acord amb el que estableix l’article 116 i següents 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener; o bé interposar directament recurs jurisdiccional contenciós ad-
ministratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva 
publicació el BOPB, davant el Jutjat contenciós administratiu de la província de 
Barcelona, en els termes regulats als articles 25.1, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. En cas que es 
formuli recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar el recurs contenciós-
administratiu fins que sigui resolt expressament o es produeixi la desestimació 
presumpta del recurs interposat, la qual es produirà pel transcurs d’un mes a comptar 
des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució, 
sent llavors el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu de 
sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat.

Palau-solità i Plegamans, 11 de novembre de 2009

M. MERCè pLA I bLAgé

Alcaldessa

ANNEx

Programa de temes
1.- La Constitució espanyola de 1978. Principis generals
2.- El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.
3.- Organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes i els seus es-

tatuts.
4.- L’Estatut d’autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus 

òrgans de govern.
5.- La província en el règim local. Organització provincial. Competències.
6.- El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament.
7.- Organització municipal. Classes d’òrgans. Competències.
8.- Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. 

Actes i certificats dels acords.
9.- Organització i funcionament de l’Ajuntament. El Reglament Orgànic Mu-

nicipal.
10.- Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. Comarques. Entitats 

d’àmbit territorial inferior al municipi.
11.- Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d’ela-

boració i d’aprovació.
12.- La funció pública local. Drets i deures.
13.- La funció pública local. Règim d’incompatibilitats.
14.- La funció pública local. Règim disciplinari.
15.- Els béns de les entitats locals.
16.- Els contractes administratius en l’àmbit local. La selecció dels contractis-

tes.
17.- Les hisendes locals. Els pressupostos locals.
18.- L’acte administratiu. Concepte. Classes. Eficàcia.
19.- El procediment administratiu. L’expedient. Fases del procediment. Recur-

sos.
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20.- Concepte i contingut dels documents propis de l’Administració: dictàmens, 
decrets, propostes de resolució, comunicacions, notificacions, informes.

Palau-solità i Plegamans, 11 de novembre de 2009

M. Mercè Pla i Blagé
Alcaldessa

PG-255543 (09.321.035)
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PINEDA DE MAR

EDICTE
de l’Ajuntament de Pineda de Mar, sobre adopció d’un acord.

L’Ajuntament en Ple reunit en sessió ordinària de data 29 d’octubre de 2009, va 
adoptar, entre d’altres, el següent acord, la part dispositiva del qual és del següent 
tenor literal:

“Primer. Adjudicar a l’empresa VISOREN RENTA SL, el contracte de constitució 
d’un dret de superfície sobre sòl municipal ubicat als carrers Colom i Progrés, per un 
termini de 36 anys i 10 mesos, per un canon –preu- de zero euros i un valor residual 
de l’edificació, transcorregut el període de cessió del dret de superfície, de 356.702.92 
euros, en comptes dels 320.099,82 euros de la valoració inicial, segons l’informe de 
l’arquitecte municipal de 14.10.2009. Tot això de conformitat amb l’informe emès 
per la tècnica gestora de l’Oficina de Promoció i Gestió d’Habitatge de la GSHUA, 
l’informe de l’Arquitecte Municipal i sota les condicions que estableixen el plec 
de prescripcions Tècniques, el quadre de característiques i el plec de condicions 
Administratives que el complementa, la proposta presentada per l’adjudicatari, i 
d’altres normatives que li siguin d’aplicació. Segon. Requerir a l’adjudicatari per 
que , en el termini de deu dies naturals, després de la notificació de l’adjudicació, 
procedeixi a la signatura del corresponent contracte administratiu, previ dipòsit de 
l’import de la garantia definitiva que ascendeix a la quantitat de 97.831,54 euros, que 
representa el 4% de l’import d’execució material de l’obra situada al carrer Progrés 
que ascendeix a 580.949,68 euros i del de l’obra situada al carrer Colom cantonada 
Sant Jordi que ascendeix a 1.864.838,58 euros. Tercer. Requerir a l’adjudicatari per 
que, en el termini màxim de 10 dies des de la signatura del contracte, faci efectiva 
la despesa de redacció de l’estudi geotècnic per un import de 6.429,426 euros i la 
despesa de redacció del projecte per un import de 87.985,62 euros, de conformitat 
amb la clàusula 2.2 –Règim de pagament- del Quadre de Característiques del con-
tracte de constitució del dret de superfície. Quart. Procedir de conformitat amb 
l’art. 78 del RDL 2/2000, de 16 de juny, a la publicació de l’adjudicació al BOPB i 
al DOGC. ”

Pineda de Mar, 4 de novembre de 2009

xAVIER AMOR I MARTíN

Alcalde president

PG-255351 (09.317.109)
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LA POBLA DE MAFUMET

ANUNCI
de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, sobre aprovació definitiva d’un projecte 
d’obres.

La Junta de Govern de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, en la sessió extra-
ordinària celebrada el dia 27 de juliol de 2009, va aprovar inicialment el projecte 
que porta per títol “Implantació d’àrees d’aportació selectiva soterrada” amb un 
pressupost de 333.171,29 € més IVA, redactat pel Sr. Jordi Granell March, tècnic 
del Consell Comarcal del Tarragonès. Aquest projecte també incorpora, signat pel 
mateix tècnic, el corresponent estudi de seguretat i salut, que també s’ha aprovat i 
es sotmet a informació pública.

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. 179, 
de data4 d’agost de 2009, així com al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 5444, de data 17 d’agost de 2009, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament per 
un període de 30 dies, 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 9 de novembre 
2009, 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, i 107 i concordants de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova la llei de contractes del sector públic, 
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, 10 de novembre de 2009

JOAN MARIA SARDà I pADRELL

Alcalde

PG-255286 (09.316.133)
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PUIGCERDÀ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Puigcerdà, sobre tramitació d’un expedient de llicència am
biental.

Per part de ELISABETH BALLESTEROS COTONAT, ha estat presentada 
l’oportuna sol·licitud de llicencia ambiental per a la ampliació de l’activitat existent 
de perruqueria amb la de TATUAGTES I PIERCING, a l’immoble situat a la Plaça 
dels Bombers, número 13, local D d’aquest municipi, per la qual cosa, d’acord amb 
el que estableix l’article 44 del Reglament de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 
de febrer de la intervenció integral de l’Administració ambiental, s’exposa al públic 
per un termini de vint dies hàbils perquè es puguin presentar reclamacions.

L’expedient es pot consultar al Negociat d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, els 
dies laborables de les 9’30 a les 14’00 hores.

Puigcerdà, 12 de novembre de 2009

JOAN pLANELLA CASASAyAS

Alcalde

PG-255316 (09.317.083)
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PUIGCERDÀ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Puigcerdà, sobre tramitació d’un expedient de llicència am
biental.

Per part de ANGEL GUTIERREZ SESTELO, ha estat presentada l’oportuna 
sol·licitud de llicencia ambiental per al funcionament d’una instal·lació solar tèrmica 
(a.c.s. i calefacció) per a un habitatge unifamiliar, a l’immoble situat a la Ronda 
Joan Maragall, número 11 d’aquest municipi, per la qual cosa, d’acord amb el que 
estableix l’article 12 del Reglament regulador de les lliciencies municipals d’ober-
tura d’establiments per a acitivats i/o instal·lacions incloses a l’Annex III de la Llei 
3/1998, de 27 de febrer de la intervenció integral de l’Administració ambiental, 
s’exposa al públic per un termini de deu dies naturals perquè es puguin presentar 
reclamacions.

L’expedient es pot consultar al Negociat d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, els 
dies laborables de les 9’30 a les 14’00 hores.

Puigcerdà, 12 de novembre de 2009

JOAN pLANELLA CASASAyAS

Alcalde

PG-255325 (09.317.091)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5509 – 19.11.2009 87209

Administració local

ROCAFORT DE QUERALT

ANUNCI
de l’Ajuntament de Rocafort de Queralt, sobre aprovació inicial d’un projecte 
d’obres.

Per Decret d’Alcaldia de data 11 de novembre de 2009, es va aprovar, inicialment, 
el projecte constructiu d’un nou dipòsit i d’una estació potabilitzadora i renovació 
de canonades en alta T. M. Rocafort de Queralt.

El projecte esmentat es sotmet a informació pública, per un termini de trenta dies 
a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci a l’efecte que sigui examinat 
i s’hi puguin formular reclamacions i al·legacions.

El projecte està a disposició de qualsevol persona que el vulgui consultar a la 
secretaria de l’Ajuntament de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Rocafort de Queralt, 11 de novembre de 2009

VALENTí gUAL VILà

Alcalde president

PG-255335 (09.317.097)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5509 – 19.11.200987210

Administració local

RODA DE BARÀ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Roda de Barà, sobre aprovació de plecs de clàusules.

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 21 de juliol de 2009 es van 
aprovar inicialment els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de 
prescripcions tècniques del contracte de servei de neteja dels edificis i equipaments 
municipals, subjecte a regulació harmonitzada, sotmesos a informació pública de 
vint dies mitjançant publicacions en el BOP núm. 179 de 4 d’agost de 2009 i DOGC 
núm. 5438 de 7 d’agost de 2009.

Contra els plecs de clàusules s’han presentat al·legacions que han estat desesti-
mades per acord de la Junta de Govern Local de 5 de novembre de 2009, en el que 
s’aproven definitivament els plecs de clàusules.

Contra l’acord d’aprovació definitiva dels plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques es pot interposar recurs especial en matèria de 
contractació en el termini de deu dies hàbils des de la que sigui darrera publicació 
en el BOP de Tarragona o el DOGC.

Roda de Barà, 6 de novembre de 2009

M. TERESA HUERTA HORTELANO

Alcaldessa

PG-255295 (09.317.065)
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SALOU

ANUNCI
de l’Ajuntament de Salou, sobre modificació puntual d’un pla urbanístic.

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària duta a terme el dia 28 d’octubre de 2009, 
va adoptar entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Salou referent a l’ampliació de l’àmbit 
del PMU-05 per la inclusió de la finca Ref. Cadastral 5970105 i part de les finques 
ref. cadastral 5670701 i 6368604.

L’esmentada modificació puntual del POUM se sotmet a informació pública durant 
el termini d’un mes, comptador des del dia següent en que aparegui la publicació 
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, prenent com a referència l’última d’aquestes publicaci-
ons, per tal que es puguin formular al·legacions que es tinguin per convenients. La 
documentació administrativa podrà examinar-se, dins l’horari d’atenció al públic 
(de 9.00 h. a 14.00 h.) a la Casa Consistorial (Serveis Administratius Territorials 
– SAT, Pg del 30 d’octubre, 4), al tauler d’edictes de la Corporació i a la web mu-
nicipal www.salou.org.

Salou, 11 de novembre de 2009

fRANCISCO ALIJO MOyANO

Secretari

PG-255354 (09.320.062)
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SALOU

ANUNCI
de l’Ajuntament de Salou, sobre modificació puntual d’un pla urbanístic.

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària duta a terme el dia 28 d’octubre de 
2009, va adoptar entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Salou referent a l’ajust de límits i al 
canvi de diversos paràmetres urbanístics de l’article 326.8 del POUM, Sector-03.

L’esmentada modificació puntual del POUM se sotmet a informació pública durant 
el termini d’un mes, comptador des del dia següent en que aparegui la publicació 
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, prenent com a referència l’última d’aquestes publicaci-
ons, per tal que es puguin formular al·legacions que es tinguin per convenients. La 
documentació administrativa podrà examinar-se, dins l’horari d’atenció al públic 
(de 9.00 h. a 14.00 h.) a la Casa Consistorial (Serveis Administratius Territorials 
– SAT, Pg del 30 d’octubre, 4), al tauler d’edictes de la Corporació i a la web mu-
nicipal www.salou.org.

Salou, 11 de novembre de 2009

fRANCISCO ALIJO MOyANO

Secretari

PG-255355 (09.320.063)
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SANT CARLES DE LA RÀPITA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, sobre aprovació inicial d’un projec
te.

Per acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de data 12 
de Novembre de 2009, s’ha aprovat el “Projecte peatonalització carrer Cinta”

S’obre un termini de quinze dies, a comptar des de l’endemà de la darrera pu-
blicació del present anunci al DOGC o al BOPT, per tal que s’hi puguin presentar 
al·legacions i reclamacions, a la Secretaria de l’Ajuntament, en dies feiners de 9 
a 14 hores, considerant-se definitivament aprovat si durant aquest termini no s’hi 
formula cap al·legació.

Sant Carles de la Ràpita, 13 de novembre de 2009

MIqUEL ALONSO I HERRERA

Alcalde

PG-255534 (09.321.004)
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SANT FELIU DE CODINES

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, sobre aprovació inicial d’un projecte 
d’obres.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 10 de novembre de 2009, va 
aprovar inicialment el projecte bàsic per a la nova construcció dels serveis annexes 
al Museu Municipal de Sant Feliu de Codines, situat al Passatge Marina núm. 5, 
redactat per Carla Torres Soler, per un preu total de contracte aproximat (PEC) que 
ascendeix a 263.373,74€ més 42.138,80€ d’IVA.

S’obre un termini d’exposició pública de trenta dies, comptadors des de la darrera 
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. En aquest termini l’expedient resta a disposició del 
públic, a la Secretaria de l’Ajuntament, per tal de què es pugui consultar en hores 
d’oficina, i presentar, si s’escau, reclamacions i/o suggeriments.

En cas de no presentar-se cap al·legació restarà definitivament aprovat el projecte 
sense necessitat d’acord posterior, sempre que es compleixin les condicions fixades 
al mateix acord.

Sant Feliu de Codines, 11 de novembre de 2009

pERE pLADEVALL VALLCORbA

Alcalde

PG-255296 (09.317.067)
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SANT FRUITÓS DE BAGES

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, sobre modificació d’ordenances.

Per mitjà d’aquest anunci es fa avinent que al Butlletí Oficial de la Província núm. 
274 de data 16.11.09, apareix publicat l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages, en sessió celebrada el dia 11 de novembre de 2009, pel qual 
s’aprova provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals per a l’exercici 2010, així com el seu text íntegre.

Sant Fruitós de Bages, 16 de novembre de 2009

JOSEp RAfART CORTéS

Alcalde

PG-255677 (09.321.041)
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SANT JAUME DELS DOMENYS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, sobre adjudicació definitiva d’un 
contracte de gestió d’un servei.

Per Decret d’Alcaldia núm. 158/2009, posteriorment ratificat per acord de la 
Junta de Govern de data 14 de setembre de 2009, es va adjudicar definitivament el 
contracte de gestió de la llar d’infants municipal Els Petits Arcs, fet que es publica 
als efectes de l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 154/2009

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: concessió de la gestió de la llar d’infants municipal 

Els Petits Arcs.
b) Butlletí o Diari Oficial i Perfil de contractant, data de publicació de l’anunci 

de licitació: BOP núm. 139 de data 17-06-2009, DOGC 5404 de data 19-06-2009.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert

4. Preu del contracte.
Preu: 162.078,44 € (IVA inclós)

5. Adjudicació Definitiva:
a) Data: 31/8/2009 (decret 158/2009), 14/9/2009 (ratificació decret Junta Go-

vern)
b) Concessionari: Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL
c) Nacionalitat:Espanyola
d) Import d’adjudicació: 139.722,79 € més 22.355,65 € (IVA). Import total: 

162.078,43 €

Sant Jaume dels Domenys, 11 de novembre de 2009

MARTí VENTURA CALAf

Alcalde

PG-255312 (09.317.080)
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SANT QUIRZE SAFAJA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, sobre exposició pública d’un projecte 
d’obres.

Havent-se presentat sol·licitud de llicència per a la construcció d’un centre de 
telecomunicacions al paratge Puig d’Olena, parcel·la 58-c, polígon 4, del terme 
municipal de Sant Quirze Safaja per part del Sr. Josep Lluís Checa López en nom i 
representació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació del 
la Generalitat de Catalunya, que ha estat informada favorablement per els serveis 
tècnics municipals quedant justificada la finalitat del projecte i la compatibilitat 
de l’actuació amb el planejament urbanístic sectorial, d’acord amb el que preveu 
l’article 57 del Decret 305/2006 de 18 de juliol per el que s’aprova el reglament de 
la llei d’urbanisme, l’expedient i el projecte es sotmeten a informació publica per 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació del present anunci al 
B.O. de la província de Barcelona, D.O.de la Generalitat de Catalunya i al Diari 
El 9 Nou segons sigui el darrer en aparèixer, als efectes que les persones que s’hi 
considerin interessades puguin presentar les reclamacions o al·legacions que con-
siderin escaients.

Sant Quirze Safaja, 12 de novembre de 2009

RAMON bANúS CRUSELLAS

Alcalde

PG-255687 (09.321.044)
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SANT SADURNÍ D’ANOIA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, sobre aprovació de l’establiment d’un 
servei públic.

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, en la sessió de data 
28 d’octubre de 2009, va adoptar l’acord d’aprovar l’establiment del servei públic 
del Patronat de la Ràdio Sant Sadurní i el seu reglament regulador, i sotmetre’ls 
a informació pública per un període de trenta dies per presentar al·legacions, per 
qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, des 
de l’ultima publicació efectuada a qualsevol de les següents publicacions: Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Sant Sadurní d’Anoia, 10 de novembre de 2009

JOAN AMAT I SOLé

Alcalde

PG-255036 (09.317.073)
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SANT SADURNÍ D’ANOIA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, sobre provisió de places.

Per Resolució d’Alcaldia número 1615/2009, de 16 de novembre de 2009, s’acorda 
el següent:

“Per acord de Junta de Govern Local de data 28 de setembre de 2009, es van 
aprovar les bases per a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, d’una plaça 
d’Auxiliar Administratiu/va adscrit/a a Governació de 10 hores setmanals, de 
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, i posteriorment es van publicar al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, número 242 de data 9 d’octubre de 2009 i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament,

Atès que ha transcorregut el termini de 20 dies naturals per a la presentació de 
sol·licituds des de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, concretament al número 5487 de 20 d’octubre de 2009, i que s’ha 
examinat la documentació presentada pels interessats i d’acord amb el que disposen 
les bases de la convocatòria,

En virtut de les atribucions que legalment tinc conferides, resolc:

PRIMER.- Declarar admesos els aspirants següents:
Azuaza Liarte, Javier
Bonet Borràs, Núria
Canals Bonastre, Francisca
Carrillo Ibáñez, Susana
Casals López, Montserrat
Chia Martin, Asunción
Fernandez Repullo, Sara
Fornieles López, Clàudia
Granados Guillamot, Norma
Masana Llimona, Glòria
Masana Llimona, Roger
Orgué Gassol, Alba
Raventós Jové, Maria Montserrat
Rodriguez Valera, Sheila
Roy Viladrich, Marta
Vegas Sabio, Ana Maria
Vendrell González, Irene

SEGON.- Declarar exclosa l’aspirant següent per no acreditar el requisit previst 
a l’apartat base 4 de les bases específiques “Titulació acadèmica: Graduat Escolar, 
ESO, FP primer grau o cicle formatiu de grau mitjà”

Cascales Rodriguez, Mireia Aurora

TERCER.- Determinar que la composició del tribunal qualificador de les proves, 
que està classificat de categoria tercera segons el RD 462/2002, de 24 de maig, sobre 
indemnitzacions per raó del servei, serà la següent:

PRESIDENT
Titular.- Imma Márquez Márquez
Suplent.- Judit Socias Meya

SECRETARI
Titular.- Mònica González Serra
Suplent.- Pedro Vizuete Mendoza

VOCALS
Titular.- Joan Josep Garcia López
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Suplent.- Juan Bautista Oporto Chaparro
Titular.- Cristina Rimbau Rosell
Suplent.- Montserrat Batalla Fuertes
Representants de l’EAPC
Titular.- José Luis Rodriguez Garcia
Suplent.- Josep Esteve Claramunt

El tribunal comptarà, segons s’estableix a la base 5.7 de les bases generals regula-
dores dels processos selectius de personal de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, 
amb la incorporació de tècnics especialistes per a les següents proves:

ASSESSORS
Representant del Consorci de Normalització Lingüística per a les proves de 

català.

QUART.- Es convoca als aspirants que no han acreditat el nivell de català exigit 
a les bases per al proper 2 de desembre de 2009 a les 9:00 hores a l’Ajuntament de 
Sant Sadurní d’Anoia (2 a planta) per tal de realitzar la prova específica.

Azuaza Liarte, Javier
Canals Bonastre, Francisca
Chia Martín, Asunción
Granados Guillamot, Norma
Vendrell Gonzalez, Irene

CINQUÈ.- Es convoca al tribunal qualificador i a la resta d’aspirants per al proper 
9 de desembre de 2009 a les 9:00 hores a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, 
per tal de realitzar la resta de proves.

SISÈ.- Determinar que aquesta resolució es farà pública al tauler d’anuncis de la 
corporació i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.”

Sant Sadurní d’Anoia, 16 de novembre de 2009

JOAN AMAT I SOLé

Alcalde

PG-255668 (09.321.040)
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SANTA COLOMA DE GRAMENET

ANUNCI
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, sobre incoació d’un expedient.

Vist que en data 21 de setembre de 2005, l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet va signar un conveni de cessió d’us a precari de l’habitatge de propietat 
municipal situat al carrer Santiago Rossinyol núm. 61, 1º 1ª, amb l’entitat “El Far” 
Servei Social Evangèlic, amb una vigència de tres anys.

Vist que en data 2 de març de 2009, la senyora Carmen Sánchez Pérez, en re-
presentació de l’entitat “El Far” Servei Social Evangèlic, ha sol·licitat mitjançant 
instància amb registre d’entrada general en aquest Ajuntament núm. 10.073, la 
renovació del conveni, abans esmentat.

Vist que en abril de 2009 l’entitat “El Far” va adjuntar documentació comple-
mentària relativa a la memòria explicativa de l’activitat desenvolupada en el període 
2005-2008, així com el projecte de treball a desenvolupar des d’ara.

Vist que la cessió d’us a precari d’aquesta finca té com a finalitat continuar amb 
la prestació d’un servei d’acolliment i d’atenció als toxicòmans, on els destinataris 
dels serveis utilitzen l’habitatge de manera temporal amb règim d’autogestió com 
a eina socialitzadora, proporcionant a les persones dependents de diferents toxico-
manies en el seu procés de rehabilitació, l’acolliment, la cura i el suport per a una 
inserció laboral favorable.

Vist l’informe emès pel cap del Departament de Projectes Sectorials amb el vis-
tiplau de la directora adjunta de Benestar Social, en el qual es proposa la signatura 
de l’esmentat conveni, amb una durada màxima de 5 anys.

Vist que l’immoble de propietat municipal, que ha d’ésser objecte de cessió d’ús a 
precari a favor de l’entitat “El Far” Servei Social Evangèlic, té la següent descripció 
registral:

“DEPARTAMENT NÚMERO CINCO: PISO PRIMERO, PUERTA PRIMERA 
sito en la cuarta planta del cuerpo del edificio núm. 83, hoy 61, de la casa núms. 
83 y 85, hoy 61-63, de la calle Santiago Rusiñol y chaflán formado por ésta y la 
Avda. Anselmo de Riu, de Santa Coloma de Gramenet. Se compone de recibidor, 
comedor, cocina, galería con lavadero, aseo y tres dormitorios y mide una super-
ficie de 48,90 metros cuadrados. LINDA: al frente, rellano escalera donde tiene su 
puerta de entrada y piso 1º 1ª, escalera 85 y patio de luces; derecha entrando, finca 
de D. Antonio Bonet; izquierda, piso 1º2ª y caja escalera y patio de luces; fondo, 
torrente; encima, piso 2º 1ª, y debajo, piso entlo. 1ª. Le corresponde una cuota de 
DOS POR CIENTO en los elementos comunes del total inmueble.Se halla inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Santa Coloma de Gramenet, tomo 344, 
libro 265, folio 169, finca 16.533.”

Vist que l’immoble en qüestió està qualificat jurídicament com a bé patrimonial 
segons el vigent inventari del patrimoni immobiliari municipal.

Atès que, de conformitat amb l’article 88 del la Llei 30/1992, Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, aquestes 
podran celebrar acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret 
públic com privat, sempre que no siguin contraris a l’Ordenament Jurídic ni facin 
referència a matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer 
l’interès públic que tenen encomanada.

Atès l’article 49.1 i 75 del Decret Legislatiu 336/88, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, estableix que els ens locals 
poden cedir gratuïtament els béns patrimonials a entitats privades sense ànim de 
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lucre que els hagin de destinar a fins d’utilitat pública o d’interès social, sempre que 
compleixin o contribueixin al compliment d’interessos de caràcter local.

Atès que l’entitat “El Far” Servei Social Evangèlic, és una associació inscrita 
al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 18.312 i al 
Registre d’Associacions i d’Entitats Ciutadanes amb el núm. 215, amb NIF núm. 
G-61095006 i domicili social al carrer Roger de Llúria núm. 59 d’aquesta ciutat.

Atès que és competència de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, com 
a Àrea Bàsica de Serveis Socials, coordinar les diferents accions, tant públiques 
com privades, que en matèria de serveis socials es produeixin al seu territori. I que 
és voluntat de l’ajuntament promoure sinèrgia entre les polítiques públiques i les 
provinents de la iniciativa social, mitjançant la concertació social.

Atès que, l’ article 41.1, 49 i 73 del Reglament del patrimoni dels els ens locals, 
estableixen que l’acord de cessió de béns ha de ser acordada pel Ple de la Corporació, 
i que abans que el ple aprovi la cessió, l’expedient s’ha de sotmetre a informació 
pública per un període mínim de 30 dies, durant el qual es poden formular recla-
macions o al·legacions, i se n’ha de donar compte al Departament de Governació 
de la Generalitat.

Atès que per Decret d’Alcaldia d’aquesta ajuntament de data 10 de juliol de 2007 
(núm. 3596), els acords de cessions d’ús a precari dels béns patrimonials corresponen 
a la Junta de Govern Local.

Per tot això, resolc:

PRIMER.- Incoar expedient per tal de dur a terme la cessió d’ús a precari de 
l’habitatge municipal del carrer Santiago Rossinyol núm. 61, 1º 1ª , amb la descripció 
registral senyalada més amunt, a favor de l’entitat “El Far” Servei Social Evangèlic, 
amb la finalitat de prestar un servei d’acolliment i d’atenció als toxicòmans.

SEGON.- Obrir un tràmit d’informació pública de trenta dies, mitjançant la pu-
blicació dels corresponents edictes en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la corporació, per 
que els interessats puguin formular les al·legacions que estimin convenients.

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya, i a la propera sessió de la Junta de Govern Local.

QUART.- Notificar aquest acord a l’entitat “El far” Servei Social Evangèlic, i al 
Departament de patrimoni de l’ajuntament.

Santa Coloma de Gramenet, 3 de novembre de 2009

JOAN CARLES MAS I bASSA

Tinent alcalde executiu de l’Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica

En dono fe,

fRANCISCO JAVIER EzqUIAgA TERRAzAS

Secretari general

PG-255570 (09.321.039)
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SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Santa Llogaia d’Àlguema, sobre aprovació d’un projecte ur
banístic.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2009 va 
prendre l’acord d’aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació voluntària del 
polígon d’actuació núm. 4 del sector 1 del Cs2.

La qual cosa es fa publica per a general coneixement i als efectes oportuns.

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar de 
manera alternativa recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, davant La Junta de Govern 
Local d’aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei de 
Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, o recurs contenciós administratiu, 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent a la recepció de la present notificació, d’acord amb el 
que estableix l’article 46 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
En el supòsit d’interposar recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu fins que el primer es resolgui expressament o sigui 
desestimat per silenci. Tot això, sense perjudici d’exercitar qualsevol altre recurs 
que s’estimi convenient.

Santa Llogaia d’Àlguema, 11 de novembre de 2009

DAVID bAHI I SERRA

Alcalde president

PG-255299 (09.317.070)
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SEVA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Seva, sobre aprovació inicial d’una ordenança reguladora.

El Ple de l’Ajuntament de Seva, en la sessió del dia 5 de novembre de 2009, ha 
adoptat els acords següents:

“Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança reguladora sobre la incorporació de 
sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica al terme municipal de Seva, que 
s’annexa a aquest acord.

Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de la Orde-
nança pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions 
i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial 
de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari Avui i al 
tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública, l’ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà 
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació.”

L’expedient podrà consultar-se a la Secretaria de l’Ajuntament durant el termini de 
trenta dies hàbils, a comptar des del següent a la data en què es produeixi la darrera 
publicació oficial d’aquest anunci de les dues previstes: al BOPB i al DOGC.

Seva, 11 de novembre de 2009

JOSEp pALMAROLA I NOgUé

Alcalde

PG-255287 (09.316.134)
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TARRAGONA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Tarragona, sobre provisió de places.

La consellera delegada en matèria de Recursos Humans i Gestió de Personal, per 
Decret de 12-11-09, ha aprovat les bases i la convocatòria lliure per a la selecció de 
personal interí, pel sistema de concurs, per a disposar d’una borsa d’arquitectes.

CONDICIONS QUE HAURAN DE REUNIR ELS ASPIRANTS

Per prendre part en el concurs oposició són requisits necessaris:
a) Tenir complerts 16 anys d’edat.
b) Tenir coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana.
c) Estar en possessió del títol universitari de grau en arquitectura o de llicenciat 

o llicenciada en arquitectura.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: El termini de presentació 
d’instàncies finalitzarà transcorreguts 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà 
de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Diari oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Les bases complertes de la referida convocatòria es troben exposades íntegrament 
en el tauler d’edictes de la corporació i a la pàgina web municipal.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Tarragona, 12 de novembre de 2009

gEMMA ARANzAzU ROS bRUN

Secretària general per delegació

PG-255079 (09.321.034)
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TORROELLA DE MONTGRÍ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, sobre contractacions i nomenaments de 
personal.

Per decret d’1 d’octubre de 2009, el regidor delegat de Recursos Humans va 
acordar la contractació per màxima urgència de la Sra. Laia Bruguera Bahí com a 
mestra de l’Escola d’Adults en règim laboral temporal.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i efectes.

Torroella de Montgrí, 10 de novembre de 2009

JOSEp MARIA RUfí I pAgèS

Alcalde

PG-255309 (09.317.075)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5509 – 19.11.2009 87227

Administració local

VACARISSES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Vacarisses, sobre contractació de personal.

Per Decret d’Alcaldia número 207/2009 de data 27 d’octubre de 2009 s’ha procedit 
a contractar com professores de l’escola de música municipal, dins la plantilla de 
personal laboral temporal, grup de titulació A2, la senyora Anna Gonzalez Albalà, 
en l’especialitat de cant, per substituir la senyora Mercedes Sayas Ramirez, des del 
28 d’octubre de 2009 i fins a la seva reincorporació, i a la senyora Núria Garcia 
Durán, en l’especialitat de violí, des del 29 d’octubre de 2009 i fins la reincorporació 
de la senyora Maria Perera Arguedas, fins a la seva reincorporació.

La qual cosa es fa pública en compliment de 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.

Contra el present acte, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar 
els següents recursos:

a) Potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat 
l’acte, a presentar en el termini d’ 1 mes a comptar des de l’endemà de la recepció 
de la present notificació (art. 107.1 LRJPA, de 26 de novembre de 1992)

b) Recurs contenciós administratiu, a presentar en el termini de 2 mesos a 
comptar des de l’endemà de la recepció de la present notificació, davant els jutjats 
del contenciós administratiu de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar qualsevol altre recurs o reclamació que estimeu 
oportú.

Si decidiu interposar recurs de reposició, no podreu interposar recurs contenciós 
administratiu fins que aquell es resolgui expressament o presumptament (art. 116,2 
LRJPA, de 26 de novembre de 1992)

Vacarisses, 27 d’octubre de 2009

CARLES CANONgIA I gERONA

Alcalde

PG-255317 (09.317.084)
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VALLMOLL

ANUNCI
de l’Ajuntament de Vallmoll, sobre aprovació definitiva d’un projecte.

Per Resolució de l’Alcaldia de data 12 de novembre de 2009 es va resoldre aprovar 
definitivament el Projecte d’implantació d’una unitat de desnitrificació per a una 
planta potabilitzadora d’aigua.

La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.

Vallmoll, 12 de novembre de 2009

JOSEp LLUíS CUSIDÓ I pRATS

Alcalde

PG-255342 (09.317.103)
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VALLS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Valls, sobre licitació de la permuta de diverses finques muni
cipals.

De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern del dia 27.10.2009 s’anun-
cia la licitació de la permuta de diverses finques municipals per obra futura en 
l’execució de les obres d’urbanització i construcció d’una biblioteca previstes al 
polígon d’actuació urbanística ARI Ca Creus Nord del PMU del Barri Antic de 
Valls i definides al PMU d’ordenació volumètrica de l’esmentat polígon, amb les 
següents condicions:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Valls
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: permuta de diverses finques municipals per obra futura 

en l’execució de les obres d’urbanització i construcció d’una biblioteca previstes 
al polígon d’actuació urbanística ARI Ca Creus Nord del PMU del Barri Antic de 
Valls i definides al PMU d’ordenació volumètrica de l’esmentat polígon

b) Divisió per lots i nombre: Les finques a permutar són les següents:
Finca núm 1:
Solar destinat a habitatges
NATURALESA: Urbana procedent de l’agrupació i divisió horitzontal de di-

verses finques
de propietat municipal.
SITUACIÓ: ARI Ca Creus Nord del PMU del Barri antic de Valls
SUPERFÍCIE: 266 m2. De forma irregular.
USOS: Habitatges i locals comercials en planta baixa
SOSTRE MÀXIM EDIFICABLE:1064 m2; 931m2 d’ús habitatge i 133 d’ús 

comercial
CÀRREGUES: lliure de càrregues
Finca núm 2:
Aparcament en construcció
NATURALESA: Urbana procedent de l’agrupació i divisió horitzontal de di-

verses finques
de propietat municipal.
SITUACIÓ: Subsòl de l’ARI Ca Creus Nord del PMU del Barri antic de Valls
SUPERFÍCIE: 623’53 m2.
USOS: aparcament
CÀRREGUES: lliure de càrregues
Finca núm. 3:
Solar destinat a usos industrials
NATURALESA: Urbana
SITUACIÓ: Parcel·la núm 83 del projecte de reparcel·lació de la UA28 del polígon 

Industrial de Valls.
SUPERFÍCIE: 10.594,43 m2
USOS: Industrial (Clau 18a2.)
EDIFICABILITAT: 1’15 m2 sostre/m2 sòl.
SOSTRE MÀXIM EDIFICABLE: 12.183,59 m2
CÀRREGUES: lliure de càrregues
c) L’obra futura a entregar a l’Ajuntament de Valls és la següent:
1. L’obra futura s’ajustarà a les determinacions del projecte aprovat per la Junta 

de Govern Local de l’Ajuntament de Valls el dia 27 d’abril (BOPT 11.05.2009).
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2. El preu de l’obra futura es fixa en 3.119.812,58 - € (IVA inclòs) dels quals 
2.635.501,51 referent a la construcció de la biblioteca, 273.311,07€ de la urbanit-
zació dels entorns, 175.000€ d’una vivenda i 36.000 € de dos aparcaments,segons 
informe de valoració dels serveis tècnics municipals. El mateix informe valora el 
conjunt de les finques municipals a permutar en 1.632.506,24- €, (IVA inclòs), a 
raó de finca d’aparcament i solar destinat a habitatges 518.041’13 € ( IVA inclòs) i 
finca al polígon industrial valorat en 1.114.465,11€(IVA inclòs), circumstància que 
comporta que la diferència de valors a permutar aboqui un saldo desfavorable a 
l’Ajuntament de Valls de 1.487.306,34 €.( IVA inclòs).

d) Lloc d’execució: Valls
e) Termini d’execució: El termini d’execució de l’obra serà de:
- 13 mesos, per executar les obres d’urbanització de l’espai lliure comprés a l’ARI 

Ca Creus Nord i les de construcció de la biblioteca comarcal .
- 16 mesos, per a la construcció de l’edifici de vivendes i les obres construcció 

de l’aparcament situat al subsòl de l’ARI Ca Creus Nord.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: oferta econòmicament més avantatjosa atenent a diversos criteris 

(clàusula 7a. del plec de clàusules administratives particulars.)

4. Pressupost base de licitació.
Import total: 1.632.506,24 euros (IVA inclòs), el qual podrà ésser millorat a 

l’alça.

5. Garantia provisional: 48.975,19 euros.

6. Obtenció de documentació i d’informació.
a) Entitat: Ajuntament de Valls
b) Domicili: Plaça del Blat núm. 1
c) Localitat i codi postal: Valls - 43800
d) Telèfon: 977 63 60 02
e) Fax: 977 60 10 97
f) a l’adreça electrònica www.valls.cat perfil del contractant de Valls
g) Data límit d’obtenció de documentació i d’informació: El dia hàbil anterior a 

la data límit de presentació d’ofertes.

7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publi-

cació del darrer anunci de licitació. Si l’últim dia de presentació de pliques coincideix 
en dissabte o festiu, es traslladarà el termini al primer dia hàbil següent.

b) Documentació que cal presentar: Descrita a la clàusula 9à del plec de clàusules 
administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Valls
Horari: De 9:00 a 14.00 hores
2. Domicili: Plaça del Blat núm. 1
3. Localitat i codi postal: Valls 43800
d) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: 

3 mesos.
e) Admissió de variants: Es podran introduir variants o millores d’acord amb els 

serveis tècnics municipals i l’article 216.3 d) sense que en cap cas això representi 
una variació en el preu.

8. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: Ajuntament de Valls
b) Domicili: Plaça del Blat núm. 1
c) Localitat: Valls
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d) Data: El 4t dia hàbil següent al de finalització del termini de presentació 
d’ofertes.

e) Hora: 12 hores.

9. Despeses d’anuncis. Seran a càrrec de l’adjudicatari, fins a un màxim de 
1.000 €.

La despesa de formalització del contracte en escriptura pública serà a càrrec 
del licitador.

10. Lloc web on figuren informacions relatives a la convocatòria o on poden 
obtenirse els plecs: www.valls.cat i https://pdc.diputaciodetarragona.cat/valls/pdc 
(perfil del contractant)

Valls, 10 de novembre de 2009

JERÓNIMO RIVAS gÓMEz

Secretari en funcions

PG-255304 (09.317.072)
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LES VALLS DE VALIRA

ANUNCI
de l’Ajuntament de les Valls de Valira, sobre aprovació definitiva d’unes memòries 
tècniques.

Dins del termini d’exposició al públic de l’acord inicial d’aprovació de les memòries 
tècniques de les actuacions titulades “URBANITZACIÓ DEL CAMÍ D’ACCÉS 
AL CEMENTIRI DEL POBLE D’ANSERALL”; “LOCAL SOCIAL I OFICINES 
MUNICIPALS A BESCARAN, 4A FASE”; MILLORES EN LA IL·LUMINACIO 
DEL POBLE D’ANSERALL i del projecte de l’actuació titulada “MILLORES 
EN LA CAPTACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L’AIGUA POTABLE AL POBLE DE 
CALBINYÀ”, no s’han presentat reclamacions, i per acord del Ple de l’Ajuntament 
de data 27 d’octubre de 2009 s’aproven definitivament.

De conformitat amb l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es procedeix 
a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província , en el Diari 
Oficial de la Generalitat i s’insereix en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament per a 
coneixement general.

La Seu d’Urgell, 5 de novembre de 2009

pERE ARTIgUES ALRICH

Alcalde

PG-255332 (09.317.094)
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VILADASENS

EDICTE
de l’Ajuntament de Viladasens, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres.

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada en data 20 d’octubre de 2009 va 
adoptar l’acord següent:

Aprovar definitivament el projecte d’arranjament del camí d’accés al nucli de 
Fellines, redactat per Martí Sels i Pagès, Enginyer de camins, canals i ports.

Contra el present acord, que és definitiu en la via administrativa, es pot inter-
posar, potestativament, recurs de reposició davant del Ple de l’Ajuntament en el 
termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la última publicació d’aquest 
edicte que es farà al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. Si transcorre un mes des de la interposició del 
recurs sense ser notificat un acord exprés, s’entendrà desestimat i en aquest cas 
es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent 
al que s’hagi d’entendre presumptament desestimat, sense perjudici d’interposar 
qualsevol altre recurs que es cregui oportú. No es pot interposar el recurs contenciós 
administratiu fins que sigui resolt expressament el recurs de reposició o es pugui 
entendre presumptament desestimat.

Viladasens, 5 de novembre de 2009

ALfONS SOLER I pOU

Alcalde

PG-255352 (09.320.060)
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VILADECANS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Viladecans, sobre provisió de places.

Per decret del tinent d’alcalde, Sr. Joaquin Guerrero García de data 23 d’octubre 
de 2009, s’aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la provisió 
definitiva de quatre places d’Agent de Policia de la plantilla de personal funcionari 
de l’Ajuntament de Viladecans.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors 
a partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ 
DE 4 PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE LA PLANTILLA DE 
FUNCIONARIS DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS, segons l’oferta pública 
d’ocupació de l’exercici 2009 d’aquest ajuntament.

Base 1a.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.
L’objecte d’aquesta convocatòria es la provisió de quatre places que resten va-

cants i pressupostades, d’agent de la Policia Local de Viladecans, corresponents 
a l’aplicació de l’augment d’un 10% de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’exercici 
2009, segons i enquadrades dins l’escala d’administració especial, subescala serveis 
especials, classe policia local i categoria d’agent de l’escala bàsica, dotades amb un 
sou anual corresponent al subgrup C2, amb pagues extraordinàries, triennis i altres 
emoluments establerts per la legislació vigent, mitjançant el sistema de selecció de 
concurs oposició lliure.

L’Ajuntament podrà augmentar el nombre de places objecte de la convocatòria 
si es produeixen noves vacants, abans del començament de les proves selectives, 
mitjançant un decret del president de la Corporació.

Base 2a.- CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS.
Podran prendre part al present concurs oposició les persones aspirants que reu-

neixin els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
b) Haver complert els 18 anys d’edat i no haver complert els 35 anys en la data 

de finalització del termini de presentació d’instàncies.
c) No haver estat separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qual-

sevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris 
de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per 
a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de 
funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del 
personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional 
d’un altre Estat, no ha de 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, accedir a l’ocupació pública.

d) Tenir la capacitat funcional per exercir les funcions que els puguin ésser 
encomanades, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les 
disposicions que la despleguin i el Reglament del cossos de policia local.

e) Tenir una alçada mínima d’1,65 m per a les dones i d’1,70 m per als homes.
f) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B i del certi-

ficat acreditatiu de tenir els coneixements específics per poder conduir vehicles 
prioritaris (BTP).

g) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària, Graduat Escolar, 
tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a 



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5509 – 19.11.2009 87235

Administració local

formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior. Si es tracta 
d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del 
Ministeri d’educació.

h) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.
Totes aquestes condicions s’han de reunir en el moment de presentar la sol·licitud, 

tret de la certificació per poder conduir vehicles prioritats, (BTP) que s’ha de pre-
sentar un cop superat el curs selectiu i abans de començar el període de pràctiques 
al municipi.

Base 3a.- INSTÀNCIES I ADMISSIÓ.
3.1. Les persones que desitgin prendre part a les proves selectives hauran de 

sol·licitar-ho mitjançant instància formalitzada d’aquest Ajuntament, dirigida a l’Il.
lm. Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Viladecans, en la qual faran constar el 
següent: Plaça a la qual es presenten i manifestaran en aquest document que reunei-
xen totes i cada una de les condicions exigides en la base segona i es comprometen 
a prestar jurament o promesa tal com estableix l’article 6 de la Llei 16/1991, de 10 
de juliol, de les policies locals.

3.2. Les instàncies es presentaran a qualsevol Registre de l’ajuntament de 
Viladecans o en les formes establertes en l’art. 38.4 de la Llei 30/92 de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment 
Administratiu Comú, dins del termini de vint dies naturals, comptats a partir de 
l’endemà de la publicació de la convocatòria respectiva al Diari Oficial de la Ge
neralitat de Catalunya.

3.3 Les persones aspirants que no presentin la documentació al Registre de 
l’Ajuntament i escollin com a forma de presentació de la instància qualsevol de 
les formes de les establertes en l’art. 38. 4 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu 
Comú, tindran que comunicar aquest fet enviant còpia de la instància a l’adreça 
de correu electrònic rrhh@viladecans.cat o bé al número de fax 936 370 481, 
com a molt tard el dia següent al de la finalització del termini de presentació 
d’instàncies.

Es publicaran les bases íntegres al BOP (Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona) i al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) i l’extracte 
de la convocatòria al BOE (Boletin Oficial del Estado).

Les instàncies aniran acompanyades de la documentació que es relaciona se-
guidament:

- Currículum vitae de la persona aspirant que es presentarà segons model estan-
darditzat pel departament d’Organització i Recursos Humans publicat a la pàgina 
web (www.viladecans.cat).

- Fotocòpia del DNI.
- Fotocòpia del títol acadèmic.
- Fotocòpia documentació acreditativa dels mèrits al·legats a la fase de con-

curs.
- Fotocòpia si s’escau, del certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direc-

ció General de Política lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya o equivalent o superior.

- Per a les persones aspirants que acreditin tenir aprovat el curs de Formació 
Bàsica de Policies Locals, impartit per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
fotocòpia del mateix.

En presentar la instància, les persones aspirants hauran de satisfer els drets 
d’examen per prendre part en les proves selectives, que es fixen en la quantitat de 
15.- Euros. El pagament d’aquest import es farà efectiu mitjançant transferència 
bancària al compte 2100 - 0280 -12–0200238536 de La Caixa d’Estalvis i Pensions 
de Barcelona, o bé per gir postal o telegràfic. En tots els casos, es presentarà amb 
la instància la còpia del resguard acreditatiu de l’ingrés, i en el cas dels girs postals, 
es farà constar el nom de la persona aspirant, data i número del gir.
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Gaudiran d’una bonificació en el pagament de la taxa dels drets d’examen les 
persones que reuneixin els requisits i amb els límits indicats a continuació.

Percentatge de bonificació
Persones en situació legal d’atur: 100 %
Persones més grans de 45 anys: 50 %
Persones amb discapacitat superior al 33 %: 50 %
L’acreditació de la situació legal d’atur es farà mitjançant la presentació d’un 

Informe de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social, expedit 
durant el període de presentació d’instàncies, acreditatiu de no estar donat d’alta 
en qualsevol Règim de la Seguretat Social (general o especial).

L’acreditació del grau de discapacitat es farà a través del certificat de l’organisme 
oficial competent.

Base 4a.- LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS.
Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el President de la corporació 

o el regidor delegat, dictarà resolució en el termini màxim d’un mes, per la qual es 
declararà aprovada la relació de les persones aspirants admeses i excloses. Aquesta 
resolució es publicarà al Tauler d’anuncis d’aquesta corporació i a la pàgina web 
(www.viladecans.cat), concedint un termini de 10 dies hàbils per presentar esmenes 
i possibles reclamacions que es resoldran en el termini de 30 dies hàbils següents 
a comptar des que es van presentar. Si transcorregut aquest termini no s’ha dictat 
cap resolució, les al·legacions s’entendran desestimades i es considerarà elevada 
a definitiva llista de persones aspirants admeses i excloses i no caldrà tornar-la a 
publicar. La data de publicació al Tauler d’anuncis serà indicativa dels terminis als 
efectes de possibles impugnacions.

Base 5a.- ÒRGAN DE SELECCIÓ.
L’òrgan de selecció estarà constituït d’acord amb el que estableix l’article 60 de 

la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic i en relació amb 
el que disposen l’article 32.1 de la Llei 16/1991, de Policies Locals, i l’article 8 del 
Decret 233/2002, de 25 de setembre, Reglament d’accés, promoció i mobilitat de 
les policies locals. Es constituirà de la següent manera:

Presidenta: La cap del departament d’Organització i Recursos Humans de l’Àrea 
d’Economia i Gestió Interna i com a suplent persona en qui delegui.

Vocals:  Un representat i un suplent designat per l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya.

Un representant i un suplent designat per la Direcció General de Seguretat 
Ciutadana.

Un comandament del cos de Policia Local de l’Ajuntament de Viladecans i un 
suplent .

Un tècnic designat per la corporació i un suplent.
Un funcionari/a del cos de la Policia Local de l’Ajuntament de Viladecans amb 

una categoria superior a la de la plaça objecte de la convocatòria.
Un funcionari/a de l’Ajuntament de Viladecans que reuneixi els requisits de ti-

tulació, professionalitat i imparcialitat, designat a proposta dels representants dels 
treballadors i treballadores, sense perjudici que hi hagi d’actuar a títol individual i 
en cap cas en representació de l’òrgan que l’ha proposat.

Secretaria: - Un/a funcionari/a del Departament d’Organització i Recursos Hu-
mans, i com a suplent un/a funcionari/a del departament d’Organització i Recursos 
Humans.

La persona que ostenti la funció de secretaria, actuarà amb veu però sense vot.
L’òrgan de selecció ha d’estar integrat, a més, pels membres suplents respectius 

que han de ser designats conjuntament amb els titulars.
La designació nominal dels membres dels tribunals inclourà la dels respectius 

suplents, i es farà per resolució de l’Alcaldia o del Regidor en qui hagi delegat, la 
qual es farà pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web 
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municipal (www.viladecans.cat), conjuntament amb la llista de persones aspirants 
admeses i excloses, així com la data d’inici del procés de selecció.

L’òrgan de selecció no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la 
meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president 
o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que els substitueixin.

L’òrgan de selecció pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i 
tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb 
veu però sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls 
sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indem-
nitzacions per raó del servei (BOE 30/05/02), l’òrgan de selecció és classifica en la 
categoria tercera.

Base 6a.- INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ.
El procediment de selecció serà el de concurs oposició i s’iniciarà amb la convoca-

tòria, que correspon al president de la corporació o persona en qui hagi delegat.
El dia, l’hora i el lloc d’inici de les proves es publicarà juntament amb la llista de 

persones aspirants admeses i excloses, així com l’ordre d’actuació de les persones 
aspirants, per aquells exercicis que no puguin celebrar-se conjuntament, al tauler 
d’anuncis i a la pàgina web municipal (www.viladecans.cat).

Les persones aspirants seran convocades per a cada exercici en crida única. Les 
persones aspirants que no compareguin, en la data, hora i lloc assenyalats, fins i 
tot per raons de força major, seran definitivament excloses del procés selectiu. A 
efectes d’identificació, les persones aspirants hauran de concórrer a cada exercici 
amb el DNI.

L’ordre de realització dels exercicis serà determinat per l’òrgan de selecció que 
podrà determinar la realització de dos o més exercicis en una sola sessió. En el cas 
que es determini la realització de dos o més exercicis en una sola sessió la correc-
ció de l’exercici que es faci a posteriori restarà condicionada a la superació dels 
exercicis anteriors.

Base 7a.- FASE D’OPOSICIÓ:
L’oposició constarà de les proves que s’indiquen seguidament, les quals, seran 

totes elles de caràcter obligatori i eliminatori.
Un cop iniciada la fase d’oposició, la data, l’hora i el lloc de realització dels se-

güents exercicis serà determinat per l’òrgan de selecció i se’n donarà publicitat a la 
pàgina web municipal (www.viladecans.cat) i al tauler d’anuncis, juntament amb 
els resultats de la prova anterior, i per qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessari, 
per tal de facilitar-ne la màxima divulgació. Amb aquesta publicació es considerarà 
realitzada l’oportuna notificació a les persones interessades.

1r. Exercici:
De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en contestar per escrit un qües-

tionari de 40 preguntes amb respostes alternatives sobre el contingut de la relació 
de temes de l’annex 1 d’aquestes bases. El temps de realització d’aquesta prova no 
pot ser superior a 60 minuts.

La qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 15 punts. Seran eliminades les per-
sones aspirants que no obtinguin una puntuació igual o superior a 7.5 punts.

2n. Exercici:
De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en desenvolupar per escrit, en un 

període màxim d’una hora i trenta minuts, un supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc de treball objecte de la convocatòria, a escollir d’entre dos 
supòsits proposats per l’òrgan de selecció.

La qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 15 punts distribuïts segons el barem 
següent: 5 punts per la resolució escrita i 10 punts per la defensa del mateix. Seran 
eliminades les persones aspirants que no obtinguin una puntuació igual o superior 
a 7.5 punts.
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Un cop finalitzat el temps de realització de l’exercici escrit, el tribunal es reunirà 
i farà la correcció del mateix (es valorarà la resolució proposada, l’expressió escrita 
i la presentació) atorgant la qualificació de la resolució escrita del supòsit.

Seguidament, convocarà per a la defensa oral de l’exercici a aquelles persones 
aspirants que hagin obtingut una puntuació igual o superior a 2.5 punts, s’avaluarà 
les habilitats de la persona aspirant en l’exposició de la resolució plantejada, comu-
nicació i el tribunal podrà fer preguntes relacionades amb el cas tal d’aprofundir en 
el mateix, si ho considera necessari.

La convocatòria per la defensa es publicarà al lloc de realització de l’exercici 
escrit i a la pàgina web municipal.

Finalitzada la defensa per part de totes les persones convocades, el tribunal 
atorgarà la qualificació final del present exercici.

3r. exercici. Prova coneixements del català:
Prova de coneixement de la llengua catalana. Consistirà en traduir un text del 

català al castellà i un altre del castellà al català, sense ajut del diccionari, en el temps 
màxim de 30 minuts.

Restaran exemptes d’aquest exercici les persones aspirants que hagin acreditat 
el nivell intermedi (B) o equivalent de català, amb la presentació del certificat 
esmentat a la base 3a., apartat 2).

Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova les persones aspirants 
que, en algun procés de provisió de places de personal funcionari públic, hagin 
superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix 
nivell o superior a l’esmentat, sempre i quan aportin la documentació que acrediti 
aquesta circumstància.

4rt. exercici. Prova d’aptitud física.
De caràcter obligatori i eliminatori. Aquesta prova té per objecte comprovar, 

entre d’altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència de les persones 
aspirants.

Per a la realització d’aquesta prova les persones aspirants han de lliurar a l’òrgan de 
selecció un certificat mèdic en el qual es faci constar que es reuneixen les condicions 
físiques necessàries per a realitzar les proves físiques d’aquesta convocatòria. La 
no presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió automàtica de les persones 
aspirants del procés selectiu. Aquest certificat es presentarà com a molt tard el dia 
de realització de les proves físiques.

Per realitzar aquestes proves, l’òrgan de selecció comptarà amb l’assessorament 
de persones tècniques especialitzades.

Aquest exercici constarà de les proves que a continuació s’especifiquen i serà 
necessari superar totes elles, per obtenir la qualificació d’apte/a. S’admetrà només 
un error en alguna de les proves.

L’Òrgan de Selecció podrà realitzar un control antidòping.
A continuació es detallen les esmentades proves:
- PROVA 1 : RESISTÈNCIA ( CURS NAVET)
Córrer durant el màxim de temps que es pugui en un traçat d’anada i tornada 

de 20m., seguint la velocitat que s’imposa i que augmenta cada minut, mitjançant 
una banda magnètica que emet sons a intervals regulars i que indica al subjecte el 
moment en què s’ha de trobar a un extrem o en l’altre del traçat.

APTE: A PARTIR DE 7 paliers PER A HOMES
A PARTIR DE 6 paliers PER A DONES
- PROVA 2: SALT
Saltar simultàniament amb els peus, tan lluny com pugui.
La distància es mesurarà des de la part anterior de la línia de batuda fins la marca 

més posterior feta pel saltador.
Les persones aspirants podran fer dos intents i es comptarà la millor dels dos 

intents permesos.
APTE:A PARTIR DE 2 m. per a homes
A PARTIR DE 1,8 m. per a dones
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- PROVA 3 : FORÇA DE BRAÇOS
Des de la posició dempeus, i sense impuls previ, llançar la pilota medicinal tant 

lluny com es pugui per damunt del cap.
La pilota medicinal serà de 3 kgs. per les noies i de 5 kgs. pels nois.
Les persones aspirants podran fer dos intents i es comptarà la millor dels dos 

intents permesos.
APTE: A partir de 6 M per a homes.
A partir de 5,5 M per a dones
- PROVA 4 : AGILITAT
Des del punt de sortida i, al senyal, iniciar la prova, córrer fins els cons i fer una 

tombarella endavant sobre la màrfega; dirigir-se a la dreta de la tanca (1), girar cap 
a l’esquerra, passar per sota la tanca, córrer cap al plintong i passar per sobre lliu-
rament. A continuació dirigir-se cap a la tanca (2), passar la tanca per sota i anar a 
la tanca (1) , que haurà de saltar.

Calaixos plintong: nois, 5 calaixos, i noies 4 calaixos.
Alçada tanques: nois = 0,9 m. i noies = 0,8 m.
APTE: FINS A 13 “ per a homes
FINS A 15 ” per a dones
Penalització en el cas de llançar una tanca o no executar alguna habilitat.
Les persones aspirants podran fer només un intent.
- PROVA 5: NATACIÓ: 50 metres
APTE: FINS A 50’’ per a homes
FINS A 1’ per a dones
Les persones aspirants podran fer només un intent.
5è. exercici. Prova psicotècnica:
De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en contestar per escrit una bateria 

de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat 
baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti 
garantir la confiança en els resultats obtinguts.

Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de 
personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials.

A criteri de l’òrgan seleccionador, es podrà complementar aquest exercici amb 
una entrevista personal de les persones aspirants, a fi d’integrar tots els elements 
explorats anteriorment. En aquest cas, a les entrevistes hi ha d’estar present, com 
a mínim, un membre del tribunal.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de 
persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques.

La falsedat demostrada en les respostes comportarà l’eliminació de les persones 
aspirants.

6è. Exercici. Prova mèdica:
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, 

per comprovar que no es detecta en les persones aspirants l’existència de cap de les 
exclusions mèdiques establertes en l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

Base 8a. FASE DE CONCURS:
El tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment per les persones 

aspirants, mitjançant fotocòpies compulsades, d’acord amb el barem següent:
A) Antiguitat:
A.1 Per haver exercit com agent de la policia local, per cada mes complert : 0,2 

punts, fins a un màxim de 2,5.
A.2 Antiguitat en altres cossos policials:
per cada mes complert : 0,1 punts, fins a un màxim d’1,5.
B) Recompenses i distincions:
Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o 

de la resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les 
funcions de la categoria d’agent. Fins a un màxim d’1 punt.
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C) Titulacions acadèmiques:
C.1 Batxillerat superior o equivalent: 0,5 punts.
C.2 Diplomatura universitària o equivalent: 0,75 punts.
C.3 Llicenciatura universitària: 1 punt.
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació. Es valoraran quan siguin 

rellevants per al lloc de treball objecte de la present convocatòria.
D) Formació professional:
D.1 Per cursos relacionats amb les funcions i perfil del lloc de treball objecte 

de la convocatòria, sense que pugui comptabilitzar-se el Curs de Formació Bàsica, 
fins a un màxim de 3 punts:

- Per cursos de durada inferior a 25 hores:
per cada un: 0,15 punts.
- Per cursos de 26 a 50 hores:
per cada un: 0,25 punts
- Per cursos de 51 a 100 hores:
per cada un : 0’4 punts
- Per cursos de durada superior a 100 hores:
per cada un: 0,5 punts.
Les persones aspirants han d’acreditar documentalment la durada, en hores, dels 

cursos al·legats. Si no ho fan així és computaran com cursos de durada inferior a 
25 hores.

E) Nivell de coneixement de la llengua catalana:
Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B) de la Direcció 

General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, 
fins a un màxim d’1 punt.

F) Experiència en treballs similars:
Per l’experiència adquirida en l’exercici de funcions de vigilant, segons l’article 

1.2 i 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals: per cada any complet 
0,5 punts, fins a un màxim de 1,5 punts.

Base 9a. Entrevista personal
El Tribunal convocarà a les persones aspirants que hagin superat totes les proves 

de la fase d’oposició per tal de mantenir una entrevista personal per determinar i 
aclarir els valors personals aportats, aspectes curriculars, coneixements específics i 
aptituds, habilitats, actituds i altres competències específiques per al lloc de treball 
i, especialment, la seva ubicació adequada dins l’organització municipal.

La qualificació d’aquest entrevista serà de zero a cinc punts.
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 15 

punts.

Base 10a.- QUALIFICACIONS I PROPOSTA DE NOMENAMENT COM A 
FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris. El primer i segon exercici, pun-
tuaran entre 0 i 15 punts cadascun d’ells. Seran eliminats les persones aspirants 
que obtinguin una puntuació inferior a 7.5 punts en cada una de les esmentades 
proves.

Els exercicis tercer, quart, cinquè i sisè, seran obligatoris i eliminatoris. La pun-
tuació, per a cada un d’ells, serà d’apte/a o no apte/a. En l’exercici cinquè (prova 
mèdica) els professionals mèdics lliuraran al Tribunal un informe de cada una de 
les persones aspirants, d’acord amb allò disposat a l’Annex II.

La puntuació total del procés de selecció serà el resultat de sumar les puntuacions 
obtingudes a la fase d’oposició, la fase de concurs i l’entrevista. En cas d’empat en les 
puntuacions, l’ordre s’establirà a favor de les persones aspirants que hagi obtingut 
la puntuació més alta a la fase d’oposició.

L’òrgan de selecció farà pública la llista definitiva de qualificacions i proposarà 
a l’Alcaldia el nomenament com a funcionaris en pràctiques amb la categoria 
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d’Agent de Policia, als/les persones aspirants amb la puntuació total més alta. Les 
persones aspirants proposades, hauran de presentar al departament d’Organització 
i Recursos Humans, en el termini màxim de vint dies naturals des de la publicació 
de la llista definitiva, els documents originals acreditatius del compliment de les 
condicions que s’exigeixen en la base 2a. per prendre part en les proves selectives, 
així com els originals, per a la seva compulsa, dels mèrits al·legats per a la fase de 
concurs, els quals són:

- Declaració jurada adquirint el compromís de portar armes.
- Declaració jurada de no estar afectat per cap causa d’incapacitat i incompati-

bilitat.
- Declaració jurada de no haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabi-

litat per a l’exercici de les funcions públiques, ni separat mitjançant el corresponent 
document oficial que acrediti el benefici de la rehabilitació.

-  Documenta Nacional d’Identitat i carnet de conduir.
- Títol acadèmic.
- De la documentació acreditativa dels mèrits al·legats a la fase de concurs.
- Si s’escau, del certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció General 

de Política lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
o equivalent o superior.

- Per a les persones aspirants que acreditin tenir aprovat el curs de Formació 
Bàsica de Policies Locals, impartit per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
fotocòpia del mateix.

Presentada aquesta documentació al departament d’Organització i Recursos 
Humans, es farà la compulsa de tot l’expedient pel departament de Secretaria 
d’aquest ajuntament.

Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, les persones aspirants 
proposades no presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no 
podran ser nomenades funcionàries de l’Ajuntament de Viladecans i quedaran anul-
lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin 
haver incorregut per falsedat.

Base 11a.- SUPERACIÓ DE CURS SELECTIU DE FORMACIÓ BÀSICA i PE-
RÍODE DE PRÀCTIQUES.

Les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques hauran de superar 
el curs de formació policial bàsic que organitza l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya. Quedarà exempt de la realització d’aquest curs, les persones aspirants 
que acreditin haver-lo superat amb anterioritat i ho hagi acreditat amb l’aportació 
del Diploma acreditatiu, segons s’indica a la base tercera.

La qualificació d’aquest curs serà d’apte/a o no apte/a. Si la persona seleccionada 
és declarada no apte/a quedarà exclosa del procés selectiu. Durant el curs selectiu 
les persones aspirants seleccionades seran nomenades funcionaries en pràctiques 
i han de percebre les retribucions que per aquest personal funcionari estableix la 
normativa vigent.

Durant la seva estada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya l’alumnat 
resta sotmès al Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de règim interior de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, sens perjudici de 
la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa.

Finalitzat el curs de Formació Bàsica, les persones aspirants presentaran al de-
partament d’Organització i Recursos Humans de la Corporació, el títol acreditatiu 
d’haver-lo, juntament amb la possessió dels permisos de conduir assenyalats a la 
base segona. Si no ho fan quedaran eliminats del procés de selecció.

Les persones aspirants hauran de superar, una vegada fet el Curs de Formació 
Bàsica, un període de pràctiques de sis mesos, al municipi de Viladecans.

Període de pràctiques:
Les pràctiques són obligatòries i eliminatòries i es valoraran basant-se en dos 

informes independents de diferents comandaments de la Policia Local d’acord 
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amb la funció d’assessorament del tribunal qualificador prevista a l’article 29.4 del 
que preveu el decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

L’òrgan de selecció emetrà una la qualificació final que serà d’apte o no apte. Si la 
persona seleccionada és declarada no apte/a quedarà exclosa del procés selectiu.

Els informes dels comandaments a què fa referència l’apartat anterior han de 
considerar diversos factors conductuals de cada persona aspirant, bàsicament: els 
coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de 
les ordres i la disciplina, la disposició personal envers la feina, la responsabilitat, 
l’adaptació a l’organització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic 
i l’autocontrol.

La superació del curs selectiu i del període de pràctiques són condicions indis-
pensables per poder ser nomenat funcionari de carrera. Les persones aspirants que 
siguin considerades no aptes en alguna d’aquestes proves quedaran eliminades del 
procés selectiu.

Base 12a.- LLISTA APROVATS I PROPOSTA NOMENAMENT FUNCIONARI 
DE CARRERA.

Finalitzat el període de pràctiques que s’indica a la base 9a. les persones aspirants 
que l’hagin superat seran proposades a l’Alcaldia per ser nomenades funcionaris de 
carrera, amb la categoria d’Agent de la Policia Local, i hauran de prendre possessió 
del seu càrrec en el termini de 30 dies hàbils a comptar des del dia següent en què 
se’ls notifiqui el nomenament.

Base 13a.- BORSA DE TREBALL.
Tret de la convocatòria de les quatre places d’agent de Policia objecte de la present 

convocatòria i a l’efecte del que preveu el decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, l’Ajuntament 
podrà considerar les persones aspirants d’aquesta convocatòria, per a la provisió amb 
caràcter interí de les situacions establertes en l’article 31.2 de l’esmentat decret així 
com per les suplències que es derivin de situacions d’Incapacitat Temporal o per les 
derivades de la conciliació de la vida personal, familiar i professional, sempre que es 
reuneixin i s’acompleixin els requisits mínims de superació de prova psicotècnica, 
prova física i revisió mèdica. En cada nomenament de funcionari interí s’establiran 
les circumstàncies de cessament i en tot cas el període de durada de l’interinatge 
en els supòsits previstos en l’article 31.2, apartats b) c) i d).

Base 14a. INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DE SERVEI.
En l’exercici de la funció pública atribuïda a la plaça per a la qual es nomeni el 

funcionari, serà aplicable la normativa vigent sobre règim d’incompatibilitats en 
el sector públic en general, i de les policies locals en particular. Pel que fa a la de-
terminació i adscripció al lloc de treball, comeses i règim horari i de jornada, els 
funcionaris nomenats s’atindran als acords i les resolucions, que respectivament, 
adopti el Ple de la corporació o el seu president, o per delegació expressa, els mem-
bres de la corporació.

Base 15a. INCIDÈNCIES.
Les llistes definitives de persones admeses i excloses, la convocatòria i les bases, 

i altres documents que es derivin d’aquest procés, podran ser objecte d’impugnació, 
d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, mitjançant la interposició de recurs 
potestatiu de reposició en el termini d’un mes. Contra la desestimació expressa del 
recurs de reposició o bé directament, es pot interposar recurs contenciós adminis-
tratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació 
en els diferents diaris oficials.

Els actes i les resolucions de l’òrgan seleccionador s’han d’ajustar als criteris que 
estableix l’article 114 de la llei 30/1992, de 26 de novembre.
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L’òrgan seleccionador està facultat per resoldre els dubtes i les discrepàncies que 
s’originin durant el desenvolupament del procés de selecció, per tal de garantir el 
funcionament correcte del procés selectiu.

ANNEx I

Tema 1.- Coneixements de la ciutat de Viladecans: Nuclis urbans. Principals 
carrers i places, comunicacions, edificis oficials, centres d’interès i sanitaris.

Tema 2.- Àrees de gestió municipal: Serveis que presta cada àrea de l’Ajuntament 
de Viladecans als seus ciutadans.

Tema 3.- Atenció al Públic. Normes d’atenció personalitzada. Consultes, propostes 
i queixes. Drets i deures dels ciutadans i del veïns.

Tema 4.-  La protecció de dades de caràcter personal. Obligació del seu com-
pliment.

Tema 5.-  La Constitució Espanyola: principis generals, drets i deures fonamentals 
dels ciutadans.

Tema 6.-  L’Organització territorial de l’Estat.

Tema 7.-  L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: Disposicions generals. La Gene-
ralitat, el Parlament i el Consell Executiu.

Tema 8.- Competències de la Generalitat en matèria de seguretat.

Tema 9.-  La Llei Municipal de Règim Local: L’organització municipal. Compe-
tències dels ajuntaments. El personal al servei dels ens locals.

Tema 10.-  Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat: Concepte, missió i 
objectius de la policia. Normes bàsiques d’actuació.

Tema 11.- Els diferents cossos policials a l’Estat espanyol.

Tema 12.-  Llei de les Policies Locals: Disposicions generals. Principis d’actuació 
i funcions.

Tema 13.- La coordinació de les policies locals i la col·laboració amb els altres 
cossos policials.

Tema 14.- Estructura i organització de la policia local. Règim disciplinari.

Tema 15.- El Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals 
(D233/2002, de 25 de setembre): adquisició i pèrdua de la condició de funcionari.

Tema 16.- El Codi Penal: Garanties penals i aplicació de la Llei. Concepte de 
delicte i de falta. Persones responsables. Les penes.

Tema 17.-  Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària: 
Normes generals de circulació.

Tema 18.- Senyalització. Permisos i llicències de conduir. Condicions dels ve-
hicles per poder circular.

Tema 19.-  Les ordenances i els bans: Concepte. Aprovació. Persones a qui obli-
guen. Control del seu compliment.

Tema 20.-  Policia assistencial. Concepte i funcions.

ANNEx II: pROVES MèDIqUES

Les causes d’exclusió mèdica son les següents:
1.- Talla mínima: Dones: 1,65 m. Homes: 1,70 m.
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2.- Les persones aspirants han d’estar exemptes de tota malaltia orgànica, de 
tota seqüela d’accident i de qualsevol deficiència o anomalia física o psíquica que 
pugui constituir una dificultat en la pràctica professional, tenint com a base els 
criteris següents:

A) Exclusions circumstancials:
Malalties o lesions agudes de solució mèdica o quirúrgica actives en el moment 

del reconeixement, que potencialment puguin produir seqüeles capaces de dificultar, 
limitar o impedir el desenvolupament de les funcions exigides per al lloc de treball 
sol·licitat. En aquest cas el Tribunal qualificador de l’oposició, amb el degut assesso-
rament, podrà fixar un nou termini per comprovar l’estat de les persones aspirants. 
Finalitzat aquest termini l’assessoria metge valorarà si persisteix la situació, si resten 
seqüeles o si han desaparegut els motius d’exclusió circumstancial.

B) Exclusions definitives de caràcter general:
Defectes físics congènits o adquirits de qualsevol tipus i localització que dis-

minueixin o dificultin la funció pública i les realitzacions específiques del lloc de 
treball per al qual opten, encara que sigui parcialment.

Malalties agudes o cròniques de qualsevol aparell o sistema amb possible re-
percussió sobre les realitzacions específiques del lloc de treball per al qual opten, 
encara que sigui parcialment.

C) Exclusions definitives de caràcter específic:
C.1.- Alteracions de l’aparell locomotor que limitin o dificultin la realització del 

servei encomanat i puguin agreujar-se a judici del Tribunal mèdic, amb el desenvolu-
pament del lloc de treball (amputació de mà o peu o els dits; retraccions o limitacions 
funcionals de causa muscular òssia o articular; peu pla i els seus defectes, deficiències 
en l’estàtica de la columna vertebral, prescindint de la seva intensitat).

C.2.- Dismorfies en general, defectes o pèrdues totals o parcial congènites o 
adquirides de qualsevol part del cos que alterant la morfologia normal confereixin 
un aspecte inadequat, tal com cicatrius, anquilosis o un altre tipus d’afeccions que 
tinguin repercussió sobre l’estat general.

C.3.- Anormal desenvolupament intel·lectual i haver patit malaltia o trastorns 
psíquics de qualsevol classe, o del sistema nerviós en general, que disminueixi o 
incapacitat per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.

C.4.- Sistema cardiovascular. La tensió arterial del candidat/a serà mesurada en 
descans i en posició asseguda no havent de ser superior a:

Pressió sistòlica= 145 mm Hg i pressió diastòlica=80 mm Hg.
Les variacions que puguin existir respecte a aquestes xifres es valoraran atenent 

criteris clínics, psiconeurològics o personal de les persones aspirants.
Varius o insuficiència venosa perifèrica, prescindint de la seva intensitat. Es 

realitzarà ECG, si la clínica o auscultació de l’interessat ho requereixen.
C.5.- Aparell respiratori. Anomalies o patologia d’aquestes, tant des del punt de 

data clínic com radioscòpic o radiològic. Es valorarà l’espirometria.
C.6.- Audició. No acusar patent disminució de l’audició no sentint una veu normal 

a quatre metres de distància, així com pèrdues auditives accentuades, tartamudesa 
exagerada o trastorn de l’equilibri. No s’admetrà audiòfon.

En el cas de comprovació per audiometria serà objecte d’exclusió una agudesa 
auditiva que suposi una pèrdua entre 1000 i 3000 hertzs a 35 decibels o de 4000 
hertzs a 45 decibels.

C.7.- Aparell digestiu: Hèrnies i eventracions no tractades o recidivats, hepato-
paties de qualsevol etiologia, pancreatitis cròniques o recidivats, malaltia intestinal 
i síndrome de mala absorció.

C.8.- Ull i visió:
Agudesa visual:
Sense correcció: no inferior a 0,3 en l’ull pitjor i 0,7 en el millor.Amb correcció: 

no inferior a 0,7 en l’ull pitjor i 1 en el millor.
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Nombre de diòptries admeses: miopia 2,50. Hipermetropia 4 i astigmatisme 3.
La correcció òptica s’admet amb lent corneal o ulleres de muntura i vidres ir-

rompibles.
Camp visual:
Binocular: no inferior a 140 graus Monocular: no inferior a 50 graus S’exclouen 

hemianòpsies temporal superior al 50%
Sentit cromàtic:
S’exclouen les cegueses absolutes per a un color
Estereopsis:
No s’admeten pèrdues de visió binocular (estereopsis), que tinguin menys d’un 

any d’evolució.
C.9.- Pell, fàneres i glàndules exocrines:
Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin com-

prometre la funció policial.
Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre a 

funció policial o facilitar la identificació.
Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció 

de policia.
Dermatosis generalitzades, èczemes o psoriasis. Altres alteracions dermatològiques 

que a judici del Tribunal limitin o dificultin l’exercici de la funció de policia.
Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.
La comprovació i valoració de les distintes exploracions a les que fa referència 

aquest quadre es farà única i exclusivament en el centre mèdic designat per la 
Comissió de Valoració i els seus resultats sempre han de referir-se al moment de 
l’exploració.

Viladecans, 5 de novembre de 2009

JOAqUIN gUERRERO gARCíA

Tinent d’alcalde per delegació

PG-255337 (09.317.100)
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VILADECANS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Viladecans, sobre aprovació d’un reglament.

En compliment del que disposa l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es fa 
públic que l’edicte d’aprovació definitiva i del text íntegre del Reglament regula-
dor del servei d’estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública per 
temps limitat i mitjançant control horari, ha estat publicat en el Butlletí Oficial de 
la Província (BOP), núm. 266, de data 6 de novembre de 2009.

La qual cosa es posa en coneixement general als efectes legals corresponents.

Viladecans, 9 de novembre de 2009

JOAqUIN gUERRERO gARCíA

Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Espai Públic

PG-255336 (09.317.098)
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VILANOVA I LA GELTRÚ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sobre alienació d’una parcel·la.

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 3 de novembre de 2009, 
va prendre, entre d’altres, l’acord següent:

“PRIMER.- Aprovar l’expedient administratiu per procedir a l’alienació, mit-
jançant concurs públic, de la parcel.la industrial resultant núm. 35 del projecte de 
reparcel.lació del sector 2.16 “Masia Notari” de Vilanova i la Geltrú, que actualment 
és propietat de l’Ajuntament.

SEGON.- Obrir el procediment de concurs per a l’alienació de la parcel·la resultant 
núm. 35 del Projecte de reparcel·lació del sector 2.16 “Masia Notari”, establint el 
tipus de licitació per a la venda en la quantitat de un milió vuit-cents mil nou-cents 
seixanta-quatre euros amb vint cèntims ( 1.800.964,20 € ), iva inclòs.

TERCER.- Recordar a totes aquelles persones interessades en prendre part en 
aquest concurs que les ofertes hauran de presentar-se a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana (OAC), a la Plaça de la Vila núm. 8, planta baixa, de 9h a 14h., en la forma 
que estableix el Plec de Condicions econòmico-administratives que regeix aquesta 
l’alienació, dins dels 20 dies naturals següents als de la darrera publicació de l’anunci 
de convocatòria de la licitació en els mitjans que legalment corresponguin.

QUART.- Anunciar el inici d’aquest procediment en Diari Oficial de la Genera
litat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Perfil 
del Contractant i en el Tauló d’edictes de l’Ajuntament.

CINQUÈ.- Donar compte al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, atès l’art. 40.1.c del Reglament de Patrimoni dels ens locals, Decret 
336/1988 de 17 d’octubre, als efectes de control de legalitat de l’alienació de béns 
immobles.

SISÈ.- Facultar a l’Il.ltre Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents 
necessaris per portar a terme aquesta alienació al licitador o licitadors que resultin 
adjudicataris.”

Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la via administrativa, no procedeix 
interposar cap recurs, sense perjudici de les al·legacions que pugueu fer i que seran 
considerades en la resolució que posi fi al procediment.

Vilanova i la Geltrú, 9 de novembre de 2009

JOAN MARTORELL I MASÓ

Regidor d’Urbanisme i Planejament

PG-255313 (09.317.081)

*
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CONSELLS
COMARCALS

OSONA

ANUNCI
del Consell Comarcal d’Osona, sobre adjudicació provisional d’un contracte de 
serveis (NEG-09/024).

En compliment del que estableix l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, mitjançant aquest edicte es fa pública l’adjudicació 
provisional de l’expedient de contractació que s’indica a continuació:

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Consell Comarcal d’Osona
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 16/2009

2.- Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: Serveis
b) Descripció: Servei d’Acollida i convivència
c) Divisió per lots i número: No
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: DOGC 

núm. 5468, de 21/09/2009

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma d’adjudicació: Amb més d’un criteri d’adjudicació

4.- Pressupost base de licitació:
269.853,18 euros, a raó de 89.951,06 euros/any:

5.- Adjudicació provisional:
a) Òrgan: Resolució de Presidència
b) Data: 10 de novembre de 2009
c) Contractista: Fundació Privada pel Suport Social Solidari
d) Nacionalitat: Espanyola
e) Import de l’adjudicació: 89.951,00 euros/any.

Vic, 11 de novembre de 2009

ANNA pORTET I CAbRAfIgA

Gerent

PG-255323 (09.317.090)
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RIBERA D’EBRE

EDICTE
del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, sobre adjudicació d’un contracte de 
subministrament.

Per donar compliment al que disposa l’article 138 de la Llei 30/2007 de contractes 
del sector públic, es publica l’adjudicació provisional del subministrament que a 
continuació es detalla, de conformitat amb els articles 76 i 77 RD 1098/2001, de 
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Consell Comarcal Ribera d’Ebre.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Subministrament.
b) Descripció de l’objecte: Adquisició d’equipaments per a la millora i gestió en 

el transport de persones amb mobilitat reduïda.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.

4. Pressupost base de licitació.
183.180,00 euros (IVA exclòs).

5. Adjudicació provisional.
a) Data: 28 d’octubre de 2009.
b) Contractista: TALLERES TARRAGONA AUTOLICA, SA.
c) NIF: A 08344079.
d) Nacionalitat: Espanyola.
e) Import d’adjudicació: 182.458,00 euros, IVA exclòs.

Móra d’Ebre, 11 de novembre de 2009

bERNAT pELLISA I SAbATé

President

PG-255321 (09.317.089)
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TARRAGONÈS

ANUNCI
del Consell Comarcal del Tarragonès, sobre provisió de places.

En relació a la convocatòria per a la provisió de dos places d’auxiliar administra-
tiu/iva funcionari, torn lliure, corresponent a l’Oferta pública d’ocupació de 2009, 
es fa públic el següent:

1. Per Decret de la Presidència de data 11 de novembre de 2009, s’aprovà la 
llista provisional d’admesos i exclosos per a la provisió de dos places d’auxiliar 
administratiu/iva funcionari, torn lliure, que restarà exposada al tauler d’anuncis 
d’aquest Consell Comarcal del Tarragonès (Carrer de les Coques, 3 de Tarragona) 
i a la pàgina web de la Corporació (www.tarragones.cat).

2. Es concedeix un termini de 10 dies hàbils, a partir del dia següent de la 
publicació al DOGC, per a esmenes i possibles reclamacions, així com possibles 
recusacions en la composició del Tribunal Qualificador.

3. Fer públic que la composició del Tribunal Qualificador, serà la següent:
- President: Josep Gómez Belluga
- President suplent: Antonio Rivas Riofrío
- Vocal primer: Míriam Teixidó Rodríguez designada per l’EAPC
- Vocal primer suplent: Ernest Olivé Curto designat per l’EAPC
- Vocal segon: M. Antònia Dengra Pérez
- Vocal segon suplent: Cecília Solé Piddy
- Vocal tercer: Miquel Viña Sabaté, com a delegat sindical del personal funcionari 

de la Corporació.
- Secretari: Antonio Rivas Riofrío
- Secretària suplent: Mónica Arilla Cubillo

3. Els/les aspirants que s’indiquen a continuació hauran de realitzar el primer 
exercici, la prova de coneixements mitjans de llengua catalana, que tindrà lloc 
el dia 25 de novembre de 2009 a les 9,00 hores a la seu del Consell Comarcal del 
Tarragonès, carrer de les Coques, 3, 43003 Tarragona.

DNI
39665386T
39706762E
39713529G
39721925M
39876513X
39886912J
40927278C
78578358P

4. Que el dia, hora i lloc d’inici del segon exercici, consistent en respondre per 
escrit un qüestionari tipus test amb respostes alternatives amb el contingut del 
temari, serà el següent:

a) Dimecres 9 de desembre de 2009 a les 9,00 hores, del DNI número 13298404B 
al 39884639V, ambdós inclosos.

b) Dimecres 9 de desembre de 2009 a les 10,30 hores, del DNI número 39885990B 
al 78578358P, ambdós inclosos.

A la base 7.a de les bases generals publicades al BOP núm. 94, de 22-04-2008, 
es determina que les proves son de caràcter eliminatori, per la qual cosa el tercer 
i quart exercici es concretaran i s’anunciaran als aspirants al tauló d’anuncis i a la 
web de la Corporació (www.tarragones.cat).

Totes les proves s’efectuaran a la seu del Consell Comarcal del Tarragonès, carrer 
de les Coques, 3, 43003 Tarragona, sent imprescindible la presentació de l’original 
del DNI, passaport o carnet de conduir.
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Tarragona, 11 de novembre de 2009

JOSEp gÓMEz bELLUgA

Secretari

PG-255293 (09.317.062)

*
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ALTRES
ORGANISMES

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA

ANUNCI
de correcció d’errades a l’Anunci de Transports de Barcelona, SA, publicat al 
DOGC núm. 5496, de 2.11.2009.

En relació a l’anunci publicat el 2 de novembre de 2009, del concurs convocat 
per procediment restringit per a la contractació del subministrament de filtres per 
a la flota de Bus.

On diu:
“4.- a) Naturalesa Subministrament de una quantitat aproximada de 522 filtres 

SCRT (combinació d’un filtre CRT –continuous regenerating trap- i un filtre SCR 
–selective catalytic reduction-) per a la flota actual d’autobusos de Transports de 
Barcelona durant l’any 2010”.

“10.- a) Data límit de la presentació de les sol·licituds de participació: a les 13 
hores del 20 de novembre de 2009”.
Hauria de dir:

“4.- a) Naturalesa Subministrament de una quantitat aproximada de 522 sistemes 
de filtratge per al sistema de gasos d’escapament dels autobusos de Transports de 
Barcelona. El sistema proposat ha de ser capaç de reduir la concentració al gas 
d’escapament, de partícules sòlides (PM) al menys en un 90% i d’òxids de nitrogen 
(NOx), al menys en un 60%.

El sistema proposat pot ser indistintament un únic filtre, o la combinació de dos 
filtres/catalitzadors muntats en sèrie al tub d’escapament.”

“10.- a) Data límit de la presentació de les sol·licituds de participació: a les 13 
hores del 11 de desembre de 2009.”

Barcelona, 16 de novembre de 2009

JOSEp MARIA LLIMÓS ARRESE

Director del Servei d’Aprovisionaments i Logística

PG-255552 (09.321.037)

*
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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. 219/2009).

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 ampliado el recurso 
nº 219/2009, interpuesto por D.DAVID THOMAS BAYLIFFE , contra resolucion 
de DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA de fecha 31-07-2007

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, 2 de octubre de 2009

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-252735 (09.316.138)

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. 386/2009).

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 trámite 
el recurso nº 386/2009, interpuesto por Dª.SARA GIL ORTEGA CONTRERAS , 
contra resolución de 21 de julio de 2009, de aprobación definitiva d ela modifica-
ción puntual del Plan General de Ordenación Urbana de las fincas situadas en la C. 
Terral, Brasil, Av. Alemania, Av. Argentina, Repòs, Mèxic, Av. Espanya y Comte 
Gómez de Orbaneja, en el término municipal de Calafell.

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, 3 de noviembre de 2009

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-255274 (09.317.055)
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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. 434/2009).

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha admitido a 
trámite el recurso nº 434/2009, interpuesto por ASOCIACIÓN DE GESTORES DE 
RESIDUOS ORGÁNICOS Y SUPRODUCTOS (AGROS), contra Decret 136/09 
de GENERALITAT DE CATALUNYA de fecha 1 de septiembre de 2009, de 
aprobación del programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables en relación 
con la contaminación de nitratos que proceden de fuentes agrarias de gestión de 
deyecciones ganaderas.

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, 6 de noviembre de 2009

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-255275 (09.317.056)
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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. 394/2009).

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha admitido a 
trámite el recurso nº 394/2009, interpuesto por ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE 
L’ESPELT, PEP SOLE VILANOVA y UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA, 
contra resolución de DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES 
PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de fecha 19 de diciembre 
de 2008, por la cual se aprueba el Pla director urbanístic de la Conca d’Òdena, en los 
téminos municipales de CAPELLADES, CARME, CASTELLOLÍ, IGUALADA, 
JORBA, ÒDENA, ORPÍ, La POBLA de CLARAMUT, SANTA MARGARIDA 
de MONTBUI, La TORRE de CLARAMUNT, VILANOVA del CAMÍ.

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, 9 de noviembre de 2009

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-255273 (09.317.053)
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AUDIÈNCIES PROVINCIALS

EDICTE
de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de 
judici de faltes (rotlle 52/2009).

En virtud de lo acordado por este Tribunal en resolución del día de la fecha dictada 
en el rollo de pelación faltas rápides nº 52/2009-MA, dimanante de Juicio de faltas 
nº 50/2009 del Juzgado Instrucción 13 Barcelona, seguido por un delito de Hurto, 
en el que se ha dictado la sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“FALLO : Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso de apelación 
interpuesto por Don Youness Razzak, contra la sentencia dictada en 23 de Enero 
del 2009 por el Juzgado de Instrucción nº. 13 de los de Barcelona en los autos de 
Juicio de Faltas Rápido núm. 50/09, y, en consecuencia, revocándola en parte, debo 
fijar y fijo en seis euros el importe de la cuota diaria de la pena de multa, debiendo 
confirmar y confirmando íntegramente la sentencia recurrida en todos sus demás 
pronunciamientos, declarando de oficio las costas procesales de esta alzada”.

Se expide el presente para que sirva de notificación en forma al/la D./Dª Youness 
Razzak, actualmente en paradero desconocido.

Barcelona, 6 de noviembre de 2009

El presidente, firma ilegible

El secretario, firma ilegible

PG-255256 (09.316.129)
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AUDIÈNCIES PROVINCIALS

EDICTE
de la Secció Quarta de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre apel·lació civil 
(rotlle 899/2008).

MARIA VERGÉ GRAU, Secretaria de la Sección CUARTA de la Audiencia 
Provincial de Barcelona,

HAGO SABER: Que en el rollo de apelación civil nº. 899/2008, dimanante de 
los autos de Juicio verbal nº. 487/2008 del Juzgado Primera Instancia 57 Barcelona 
promovidos a instancias de Jose Maria Barfaluy Sanchez, contra Clara Buil Fumanal 
, se ha dictado providencia del tenor literal siguiente:

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN CUARTA

Rollo de Apelación Civil nº. 899/2008-I
Autos de Juicio verbal nº. 487/2008
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 57 BARCELONA

Apelante: Jose Maria Barfaluy Sanchez
Apelado: Clara Buil Fumanal

PROVIDENCIA

Ilmo. Sr. Presidente:
DON VICENTE CONCA PEREZ

Ilmas. Sras. Magistradas:
DOÑA AMPARO RIERA FIOL
DOÑA MERCEDES HERNANDEZ RUIZ-OLALDE
DOÑA MIREIA RIOS ENRICH

En Barcelona, a dieciséis de octubre de dos mil nueve

Dada cuenta; conforme al artículo 16 LEC requiérase a la parte demandada para 
que comunique en el plazo de cinco días si conoce la identidad de posibles herederos 
de doña Clara Buil Fumanal, y su domicilio, notificándose también esta resolución 
en la vivienda litigiosa.

Así lo acuerda la Sala y firma el Ilmo. Magistrado Ponente Dª. AMPARO RIERA 
FIOL; doy fe.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN, en legal forma a los ignorados herederos 
de la apelada fallecida Dª. Clara Buil Fumanal libro y firmo el presente.

Barcelona, 11 de noviembre de 2009

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-255268 (09.317.050)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 25 de Barcelona, sobre procediment ordinari 
(exp. 199/2007).

Gibran Kalin Rivero, secretari del Jutjat de Primera Instància núm. 25 de 
Barcelona,

Es fa saber:
Que en el procediment de referència s’ha dictat la sentència l’encapçalament i la 

decisió de la qual són literalment els següents:

Sentència núm. 52/2009
Barcelona, 19 de març de 2009

Vistes per mi, Antonio Morales Adame, jutge del Jutjat de Primera Instància núm. 
25 d’aquesta ciutat, les presents actuacions de judici ordinari seguides davant aquest 
Jutjat amb núm. 199/2007, a instància de la Generalitat de Catalunya, representada 
i dirigida per l’advocat de la Generalitat, contra la Fundació Privada Si Da Vida, 
rebel en aquestes actuacions, essent l’objecte del present plet l’acció de dissolució 
de la demandada i les despeses.

Part dispositiva
Decideixo que, estimant en la seva integritat la demanda promoguda per la 

Generalitat de Catalunya contra la Fundació Privada Si Da Vida, he de declarar la 
dissolució de la Fundació Privada Si Da Vida i condemnar-la a acatar i sotmetre’s a 
l’anterior declaració, i ordeno la inscripció d’aquesta sentència, un cop sigui ferma, 
en el Registre de Fundacions, d’acord amb l’establert en l’article 26 de la Llei 5/2001, 
de fundacions. S’imposen a la demandada les costes processals.

Contra la present sentència es pot interposar recurs d’apel·lació davant l’Excma. 
Audiència Provincial de Barcelona en el termini de cinc dies a comptar de l’endemà 
de la seva notificació.

Així per aquesta meva sentència, de la qual s’ha d’expedir certificació per unir-la 
a les actuacions a què es refereix, jutjant definitivament en primera instància ho 
pronuncio, mano i signo.

I perquè serveixi de notificació a la Fundació Privada Si Da Vida, en parador 
desconegut, s’estén el present

Barcelona, 11 de maig de 2009

El secretari judicial, signatura il·legible

(09.306.087)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Sabadell, sobre actuacions de procedi
ment ordinari (exp. 1485/2004).

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 6 SABADELL (ANT.CI-8)
JUICIO 1485/2004; Procedimiento ordinario

PARTE DEMANDANTE MOISES NAVARRO GARCIA ( Presidente Comu-
nidad) y COMUNIDAD PROPIETARIOS FINCA C/ BERENGUER EL GRAN 
Nº 31 SBD

PARTE DEMANDADA GESLLOR, SL., EDIFICACIONES DEL VALLES OC-
CIDENTAL EVO, S.A., JOSE ARTURO CARRIEDO MOMPIN, CONSFRANC, 
S.L., ANGEL ANTONIO COLAS PAREJA, LUZCLARA, S.L., CARLOS PAS-
CUAL DEL POBIL CABRERA y CONSTRUCCIONES JOSA, S.A.

SOBRE Juicio Ordinario

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de los demanda-
dos rebeldes CONSTRUCCIONES JOSA, S.A., GESLLOR, S.L., CONSFRANC, 
S.L., EDIFICACIONES DEL VALLES OCCIDENTAL EVO, S.A. y LUZCLARA, 
S.L. por resolución del día de hoy la Magistrada Juez Doña Maria Cinta Saez Camó 
ha acordado de conformidad con lo establecido en el artículo 497.2º de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil la publicación del presente edicto a fin de llevar a cabo la 
diligencia de notificación de la sentencia de fecha 19 de diciembre de 2.008 a los 
citados demandados en situación de rebeldía procesal; resolución cuyo encabeza-
miento y fallo literal es el siguiente:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6
DE SABADELL (BARCELONA)

Procedimiento: Juicio Ordinario 1485/2004
Magistrado-Juez: D. Eugenio Alarcón Cabañero

SENTENCIA

En Sabadell, a 19 de diciembre de 2008

Vistos por mi, D. Eugenio Alarcón Cabañero, Magistrado-Juez titular del Juzga-
do de Primera Instancia nº 6 de Sabadell, los presentes autos de Juicio Ordinario, 
registrados con el número 1485 del año 2004, sobre acción de responsabilidad 
contractual, en el que constan como demandantes: “Comunidad de Propietarios 
de la finca sita en calle Berenguer El Gran, nº 31, de Sabadell (a través de su su 
presidente D. Moisés Navarro García), D. José Frías Sánchez y D. Rodrigo García 
Fernández, representados por la Procuradora Dª Carmen Gros Díaz y asistido por 
el Letrado D. Marcos Baleriola Crastre; y como demandados: D. José Arturo Car-
riedo Mompín, representado por el Procurador D. Francisco Ricart Tasies y asistido 
por el Letrado D. Rafael José Gómez de la Serna; D. Angel Antonio Colas Pareja, 
representado por el Procurador D. Javier Teruel Rosauro, y asistido por el Letrado 
D. José Antonio Sanz Cerra; D. Carlos Pascual del Pobil Cabrera, representado por 
la Procuradora Dª Mª Dolors Ribas Mercader y asistido por el Letrado D. Francesc 
Xavier Vilagut Sala; y “Construcciones Josa S.A.”, “Gesllor S.A.”, “Consfranc 
S.L.”, “Edificaciones del Vallés Occidental Evo S.A. - Evosa”, y “Luzclara S.L.”, 
todos ellos declarados en situación de rebeldía procesal.

FALLO

1.- ESTIMAR la demanda formulada por la representación procesal de la parte 
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actora ““Comunidad de Propietarios de la finca sita en calle Berenguer El Gran, 
nº 31, de Sabadell”, D. José Frías Sánchez y D. Rodrigo García Fernández, contra 
los demandados “Construcciones Josa S.A.”, “Gesllor S.A.”, “Consfranc S.L.”, 
“Edificaciones del Vallés Occidental Evo S.A. - Evosa”, y “Luzclara S.L.”, y en 
consecuencia, CONDENAR solidariamente a dichos demandados a realizar las 
obras necesarias para reparar los defectos de los elementos comunes y privativos 
ubicados en el edificio sito en calle Berenguer El Gran nº 31 de Sabadell, tal como 
se indican en el informe del perito D. Jaume Puig Vidiella; así como al pago de las 
costas procesales causadas.

2.- DESESTIMAR la demanda formulada por la representación procesal de la 
parte actora ““Comunidad de Propietarios de la finca sita en calle Berenguer El 
Gran, nº 31, de Sabadell”, D. José Frías Sánchez y D. Rodrigo García Fernández, 
contra los demandados D. Antonio Angel Colás Pareja, D. José Antonio Carriedo 
Mompín y D. Carlos Pascual de Pobil Cabrera; y en consecuencia, ABSOLVER a 
dichos demandados de las pretensiones formuladas contra ellos, y CONDENAR a 
la parte actora al pago de las costas procesales causadas con dichas pretensiones.

Llévese el original de esta sentencia a su Libro correspondiente, dejando testi-
monio de la misma unido a las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es 
firme y que contra ella pueden interponer Recurso de Apelación, ante este Juzgado, 
en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo, D. Eugenio Alarcón Cabañero, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Sabadell.

Y para que sirva de notificación a los demandados declarados en situación de 
rebeldía procesal a los efectos del artículo 497.2º de la LEC expido el presente 
edicto.

Sabadell, 18 de junio de 2009

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-245150 (09.320.065)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Tarragona, sobre actuacions de judici 
de procediment ordinari (exp. 336/2008).

Dª M. ISABEL ANTOLIN MARTIN, Secretaria Judicial del Juzgado de 1ª 
Instancia nº 6 de Tarragona, por el presente Edicto,

HACE SABER:

Que en Autos de Juicio de Procedimiento ordinario 336/2008-R, seguidos ante 
este Juzgado a instancias de CORPLA 2000 SL, representada por la Procuradora 
Sra. Mª ROSA ELIAS ARCALIS, contra EDUARDO PRYTZ RIBAS y ALBER-
TO LORENZO PRYTZ COMPANY, se dictó en fecha 1 de septiembre de 2008 la 
Sentencia, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

“FALLO:

Que estimando íntegramente la demanda presentada por la Procuradora Sra. 
Elias en nombre y representación de Corpla 2000, S.L., frente a D. Eduardo Prytz 
Ribas y D. Alberto Lorenzo Prytz Compañ declarados en rebeldía, debo condenar 
y condeno a los demandados a pagar conjunta y solidariamente a la actora de la 
cantidad de cinco mil trescientos sesenta y site euros con cincuenta y dos céntimos 
de euro (5.367,52 Euros) así como al pago de los intereses que se expresan en el 
Fundamento Tercero de la presente Resolución, se les condena asimismo al pago 
de las costas causadas en el presente procedimiento.

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 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.

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 a los demandados 
EDUARDO PRYTZ RIBAS y ALBERTO LORENZO PRYTZ COMPANY, actu-
almente en ignorado paradero, haciéndole saber que tiene a su disposición en este 
Juzgado copia de la anterior resolución, expido y firmo el presente.

Tarragona, 4 de septiembre de 2009

El secretario judicial, firma ilegible

PG-253635 (09.317.040)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 26 de Barcelona, sobre procediment de judici 
verbal (exp. 998/2009).

D/ña. Adolfo Tamara Velasco Secretario Judicial del Juzgado Primera Instancia 
26 Barcelona

HAGO SABER:

Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 998/2009 actuaciones de Juicio verbal 
(desahucio por falta de pago) a instancia de DALO INMOGROUP, S.L. representado 
por el Procurador/a Sr/a. RAFAEL ROS FERNANDEZ contra Manuel Ferreras 
Martínez, Yanet Rodríguez Blay y Paula Margarita Mateos Sánchez sobre en los 
que en resolución dictada el dia de la fecha se ha acordado notificar por edictos a 
Manuel Ferreras Martínez por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo encabeza-
miento y fallo es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA nº 131

En Barcelona, a trece de julio de dos mil nueve.

Vistos por mí, Javier Mauleón Alvarez de Linera, Magistrado Juez del Juzgado 
de Primera Instancia núm. 26 de Barcelona, los presentes autos de juicio verbal 
de desahucio por falta de pago y reclamación de rentas, seguidos con el número 
998/2009 promovidos a instancia de DALO INMOGROUP, S.L. representada por 
el procurador RAFAEL ROS FERNANDEZ y asistido por el letrado Javier Pas-
cual Franquesa, contara Manuel Ferreras Martínez, Yanet Rodríguez Blay y Paula 
Margarita Mateos Sánchez, en situación procesal de rebeldía.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por RAFAEL ROS FER-
NANDEZ en nombre y representación de DALO INMOGROUP, S.L., contra Manuel 
Ferreras Martínez, Yanet Rodríguez Blay y Paula Margarita Mateos Sánchez, 
debo declarar y declaro haber lugar al desahucio de Manuel Ferreras Martínez, 
Yanet Rodríguez Blay y Paula Margarita Mateos Sánchez de la vivienda sita en 
calle Llacuna, número 165-167, 3º 1ª, escalera A de Barcelona, apercibiéndole de 
lanzamiento si no la desaloja dentro del término establecido en la ley, y debo de 
condenar y condeno a la parte demandada al pago de la cantidad de 4.000 euros en 
concepto de rentas vencidas (rentas de abril a julio de 2009), así como al pago de 
las rentas que se vayan devengando hasta el día del lanzamiento.

Condenando a dicha parte demandada al pago de las costas del juicio.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN en ambos 
efectos ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, en el plazo de los cinco 
días siguientes a contar a partir de su notificación, con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 455 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo requisito 
para la admisión de dicho recurso de apelación a la parte demandada el acreditar 
tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar 
adelantadas o, en su caso, consignadas en este Juzgado.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- La sentencia anterior fue dada, leída y publicada por el Ma-
gistrado Juez que la dictó, en audiencia pública en el día de la fecha de lo cual yo, 
el Secretario judicial, doy fe.
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Y para que sirva de notificación al demandado Manuel Ferreras Martínez en 
ignorado paradero libro el presente.

Barcelona, 1 de octubre de 2009

El secretario judicial, firma ilegible

PG-253193 (09.320.069)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Vilanova i la Geltrú, sobre judici de 
faltes (exp. 192/2009).

JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 5 DE VILANOVA I LA GELTRU

La Secretaria Judicial hace saber: Que en este Juzgado se sigue el Juicio de Faltas 
número 192/2009, en el cual se ha dictado sentencia en fecha 26/3/09, cuyo fallo es 
del tenor literal siguiente:

FALLO
Condenar a Javier Hernández Ruiz como autor de una falta de incumplimiento 

de obligaciones familiares, prevista y penada en el artículo 618.2 del Código penal, 
a la pena de CUARENTA DÍAS de multa a razón de SEIS euros por cada uno de 
ellos, con responsabilidad subsidiaria caso de impago, condenándole igualmente 
al pago de las costas procesales.

 Llévese testimonio de esta resolución a los autos principales, dejando el original 
en el libro correspondiente.

 Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de apelación ante este 
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona dentro del plazo de 
cinco días siguientes a su notificación.

 Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
 Para que sirva de notificación en forma mediante Edictos a actualmente en 

paradero desconocido, expido este documento, que firmo.

Vilanova i la Geltrú, 13 de octubre de 2009

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-255278 (09.317.058)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Vilanova i la Geltrú, sobre judici de 
faltes (exp. 114/2009).

JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 5 DE VILANOVA I LA GEL-
TRU

La Secretaria Judicial hace saber: Que en este Juzgado se sigue el Juicio de Faltas 
número 114/2009, en el cual se ha dictado sentencia en fecha 17/2/09 , cuyo fallo 
es del tenor literal siguiente:

FALLO

Condenar a CRISTINA POPESCU como autora de una falta de hurto a la pena 
de multa de UN MES de multa, a razón de cuatro euros, por cada uno de dichos 
días, a abonar en el plazo de un mes desde que una vez firme la sentencia sean 
requeridos para su pago con responsabilidad subsidiaria caso de impago de un día 
de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, así como al pago de las 
costas procesales.

Procédase a la devolución de los objetos intervenidos a sus legítimos dueños.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos principales, dejando el original 
en el libro correspondiente.

Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de apelación ante este 
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona dentro del plazo de 
cinco días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Para que sirva de notificación en forma mediante Edictos a Cristina Popescu 
actualmente en paradero desconocido, expido este documento, que firmo.

Vilanova i la Geltrú, 13 de octubre de 2009

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-255277 (09.317.057)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Vilanova i la Geltrú, sobre judici de 
faltes (exp. 324/2008).

JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 5 DE VILANOVA I LA GEL-
TRU

La Secretaria Judicial hace saber: Que en este Juzgado se sigue el Juicio de Faltas 
número 324/2008, en el cual se ha dictado sentencia en fecha 21/5/09 , cuyo fallo 
es del tenor literal siguiente:

F A L L O

Condenar a Lucas González Montaño como autor de una falta de lesiones del 
art. 617.1 del Código Penal a la pena de de multa de CUARENTA DÍAS con una 
cuota diaria de 6 euros para cada uno de ellos, con responsabilidad personal sub-
sidiaria de conformidad con el art. 53 del Código Penal, así como a que indemnice 
al agente de la policía local de Sitges con número 113 en la cantidad de 250 euros 
por las lesiones sufridas por éste

Contra esta sentencia, cabe recurso de apelación en el plazo de los cinco días 
siguientes a su notificación.

Por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Para que sirva de notificación en forma mediante Edictos a Lucas González 
Montaño actualmente en paradero desconocido, expido este documento, que 
firmo.

Vilanova i la Geltrú, 13 de octubre de 2009

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-255279 (09.317.059)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Vilanova i la Geltrú, sobre judici de 
faltes (exp. 117/2009).

JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 5 DE VILANOVA I LA GELTRU

La Secretaria Judicial hace saber: Que en este Juzgado se sigue el Juicio de Faltas 
número 117/2009, en el cual se ha dictado sentencia en fecha 19/3/09 , cuyo fallo 
es del tenor literal siguiente:

FALLO

Condenar a DIANA MENDOZA HERRERA como autora de una falta de hurto 
a la pena de TREINTA Y CINCO DÍAS de multa, a razón de cuatro euros, por 
cada uno de dichos días, a abonar en el plazo de un mes desde que una vez firme 
la sentencia sean requeridos para su pago con responsabilidad subsidiaria caso de 
impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, así como 
al pago de las costas procesales.

Procédase a la devolución de los objetos intervenidos a sus legítimos dueños.

 Llévese testimonio de esta resolución a los autos principales, dejando el original 
en el libro correspondiente.

 Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de apelación ante este 
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona dentro del plazo de 
cinco días siguientes a su notificación.

 Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Para que sirva de notificación en forma mediante Edictos a Diana Mendoza Herrera 
actualmente en paradero desconocido, expido este documento, que firmo.

Vilanova i la Geltrú, 13 de octubre de 2009

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-255280 (09.317.061)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions 
de guarda i custòdia (exp. 205/2007).

D/ña. Dolors Vazquez Vazquez Secretaria en sustitución del Juzgado Primera 
Instancia 2 Vilanova i la Geltrú

HAGO SABER:
Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 205/2007 actuaciones de Guarda y 

custodia a instancia de SANDRA ITATI SAUCEDO representado por el Procura-
dor/a Sr/a. Mª ROSA COBO BRAVO contra MARCOS MANUEL CAPDEVILA 
SOSA sobre Guardia y Custodia en los que en resolución dictada el dia de la fecha 
se ha acordado notificar por edictos al demandado por ignorarse su paradero, la 
sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA 92/08

En Vilanova i la Geltrú, a 20 de julio de dos mil ocho.

Vistos los presentes autos de Guardia y Custodia nº 205/2007, por la Ilma. Sra. 
Dña. ANJU RANI DEB, Juez en sustitución del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción Nº 2 de los de Vilanova i la Geltrú y su partido judicial, seguidos 
a instancia de la Procuradora Dª ROSA COBO BRAVO, en representación de 
Dª ANDRA ITATI SAUCEDO, defendida por el letrado Manuel Galván Martín 
contra Dº MARCOS MANUEL CAPDEVILLA SOSA, declarado en situación 
de rebeldía procesal,

FALLO
Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda formulada por la Procuradora 

de los Tribunales Dª ROSA COBO BRAVO, en representación de Dª ANDRA 
ITATI SAUCEDO contra Dº MARCOS MANUEL CAPDEVILLA SOSA, y en 
consecuencia debo adoptar y adopto en beneficio de los menores las siguientes 
medidas civiles:

1.-La patria potestad sigue siendo compartida entre ambos progenitores; debiendo 
tomarse de común acuerdo cuantas decisiones afecten a su educación, formación 
integral, asistencia médica y cualquier otro de similar trascendencia.

La guarda y custodia de los menores se atribuya a la madre, por ser ésta la que 
está cuidando de los tres menores desde su nacimiento y porque el padre ha aban-
donado el domicilio familiar.

2.-El régimen de visitas a favor del padre será flexible y abierto, pudiendo el padre 
visitar a los menores siempre y cuando lo comunique con antelación suficiente a la 
madre y no interfiera en sus actividades escolares.

En caso de discrepancia entre los dos progenitores en esta materia, se establece 
el siguiente:

-FINES DE SEMANA: Alternos desde las 20 horas del viernes hasta las 20 
horas del domingo, debiendo el padre recoger y retornar a las menores al domicilio 
materno.

-VACACIONES DE VERANO: El padre tendrá consigo a los menores durante 
el mes de julio los años impares y durante el mes de agosto los años pares. Durante 
dicho período, se suspenderá el régimen de fines de semana a favor del progenitor 
no custodio.

-NAVIDAD: El padre disfrutará la primera mitad de las vacaciones escolares los 
años pares y la segunda mitad los impares, correspondiendo a la madre la restante 
mitad.
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- SEMANA SANTA: El padre podrá tener consigo a los menores durante las 
vacaciones de Semana Santa, los años impares y la madre los años pares.

3.-El padre deberá abonar a la madre el importe de 425 euros mensuales, en 
concepto de pensión de alimentos de sus tres hijos, fraccionándose dicha suma en 
100 euros mensuales para su hijo de 5 años; 150 euros mensuales para su hijo de 9 
años; y 175 euros mensuales para la hija de 11 años.

Los gastos extraordinarios (tales como los sanitarios y/o médicos, farmacéuticos 
no cubiertos por la SS, intervenciones médicas y/o quirúrgicas, extraescolares...) 
que se produzcan en la vida de los menores, se sufragarán por los dos progenito-
res por mitad, siempre que se acrediten suficientemente y previa consulta con el 
progenitor no custodio.

4.-El padre deberá abonar la mitad de la renta de dicho inmueble, resultando la 
suma a pagar en la cantidad de 315 euros mensuales, por un plazo de 60 meses.

5.-El uso de la vivienda familiar situada en Vilanova i la Geltrú, c/ Pere Riudor, 
nº 21, 3º 2ª, se atribuye a los menores y al progenitor custodio (la madre), para que 
conviva hasta que los menores alcance independencia económica o alcancen la 
mayoría de edad, por ser este interés el más necesitado de protección; todo ello en 
aplicación del principio de favor filii.

6º.- No se efectúa expresa imposición de las costas procesales causadas en esta 
instancia, a ninguna de las partes.

Líbrese y únase certificación literal de esta resolución a las actuaciones con 
inclusión de la original en el Libro de Sentencias de este Juzgado.

Contra la anterior Sentencia cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN ante 
este Juzgado en el plazo de cinco días, contados a partir de su notificación, que será 
resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, Dª ANJU RANI DEB, 
Juez en sustitución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 2 de los de 
Vilanova i la Geltrú y de su partido judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado en ignorado paradero libro el 
presente.

Vilanova i la Geltrú, 16 de octubre de 2009

La secretaria en sustitución, firma ilegible

PG-253634 (09.317.038)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Reus, sobre actuacions de judici verbal 
(exp. 1214/2008).

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 1 REUS (ANT.CI-6)
JUICIO 1214/2008 Juicio verbal (incumplim.contrato venta a plazos)
PARTE DEMANDANTE BANCO SANTANDER S A
PARTE DEMANDADA STEPHANE LADANNE y NADINE GEORGETTE 
MASLE LADANNE
SOBRE Juicio V.: resolución contrato venta a plazos

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el 
siguiente:

SENTENCIA 204/09
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de REUS
Procedimiento Juicio verbal (incumplimiento de .contrato venta a plazos) 
1214/2008
Parte demandante BANCO SANTANDER S A.
Procurador XAVIER ESTIVILL BALSELLS.
Letrado. Francisco Fuster Alcoverro
Parte demandada STEPHANE LADANNE y NADINE GEORGETTE MASLE 
LADANNE.
Magistrado Juez Enrique Criado del Real
En Reus, a siete de septiembre de dos mil nueve.

FALLO
Que ESTIMANDO LA DEMANDA de BANCO SANTANDER SA contra 

STEPHANE LADANNE y NADINE GEORGETTE MASLE declaro, con carácter 
sumario, el incumplimiento de los demandados sobre su obligación derivada del 
contrato de préstamo relacionado en la demanda, condenando a los demandados 
al pago de 57.131 ,25 euros, más los intereses de demora pactados desde el 11 de 
diciembre de 2.007 , y al pago de las costas procesales .

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es 
firme y que contra ella no cabe recurso.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. 
Magistrado-juez que la suscribe estando celebrando audiencia en el día de su fecha, 
de lo que doy fe.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte 
demandada, STEPHANE LADANNE y NADINE GEORGETTE MASLE, por 
providencia de 21 de octubre del 2009 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 la diligencia de notificación 
de sentencia, conforme a al art. 497.2 de la LEC.

Reus, 21 de octubre de 2009

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-254070 (09.317.041)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Badalona, sobre actuacions de peça 
separada de mesures cautelars coetànies (exp. 1424/2009).

Dª MERCE VALLS PRUNA, Secretaria Judicial del Juzgado de 1ª INSTANCIA 
nº 1 de Badalona,

HACE SABER: que en este Juzgado se siguen autos de Pieza separada de medidas 
cautelares coetáneas 1424/2009 NE, en los que se ha acordado expedir el presente 
a fin de NOTIFICAR a BAEUTLO GRUPO INMOBILIARIO, S.L. cuyo último 
domicilio conocido era en C/Museo, 6, 4º BADALONA la Sentencia dictada en el 
presente procedimiento, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

 SE ACUERDA ACCEDER A LA MEDIDA CAUTELAR solicitada por Dª 
FRANCISCA SUGRAÑES CUNILL, D. FRANCISCO PEREA RUIZ y Dª 
AURORA BORRAS COSTA, representada por el Procurador D. LUIS GARCIA 
MARTINEZ y defendidos por Letrado D. JOSÉ Mª LLIGOÑA DOMÉNECH, 
contra CAIXA D’ESTALVIS DE TERRASSA, representada por Procurador D. 
MONTERO y defendida por Letrado D. SENDRA PAMPIN, acordando la anotación 
preventiva de demanda en el Registro de la Propiedad nº UNO de Badalona; Tomo 
3.019, libro 213, folio 200 finca nº 11.296. Del siguiente tenor:

1.- Que BAETULO GRUPO INMOBILIARIO, S.L. ha incumplido las obligaci-
ones contraidas en el contrato de permuta mixta suscrito el 20 de junio de 2007 con 
doña MONTSERRAT SUGRAÑES CUNILL, don FRANCISCO PEREA RUIZ 
y doña AURORA BORRÁS COSTA mediante escritura pública autorizada por 
el Notario del Ilustre Colegio de Catalunya Don GASPAR RIPOLL ORTI, con el 
número de escritura pública autorizada por el expresado. Sr. Notario con el número 
4878 de su protocolo.

2.- Que el incumplimiento por BAETULO GRUPO INMOBILIARIO, S.L. del referido 
contrato de permuta mixta tiene carácter sustancial y transcendencia resolutoria.

3.- Que procede declarar resuleto el referido contrato por causa imputable a 
BAETULO GRUPO INMOBLIARIO, S.L.

4.- Que procede condenar a BAETULO GRUPO INMOBILIARIO, S.L. a la 
indemnización a los demandantes de los daños y perjuicios provocados por el 
incumplimiento del referido contrato.

5.- Que los daños y perjuicios que debe satisfacer BAETULO GRUPO INMOBI-
LIARIO, S.L., a dona MONTSERRAT SUGRAÑES CUNILL, don FRANCISCO 
PEREA RUIZ y doña AURORA BORRÁS COSTA, ascienden a la cantidad prevista 
de CINCUENTA Y DOS MIL EUROS (52.000,00 Euros).

6.- Que ha lugar a compensar la cantidad a restituir por los demandantes doña 
MONTSERRAT SUGRAÑES CUNILL, don FRANCISCO PEREA RUIZ y doña 
AURORA BORRÁS COSTA a BAETULO GRUPO INMOBILIARIO, S.L. en 
concepto de retroacción de prestaciones, con la cantidad a indemnizar por BAE-
TULO GRUPO INMOBILIARIO, S.L. a los referidos demandantes en concepto 
de indemnización de daños y perjuicios.

7.- Que procede la cancelación de la inscripción del contrato de permuta mix-
ta otorgado a favor de BAETULO GRUPO INMOBILIARIO, S.L. por doña 
MONTSERRAT SUGRAÑES CUNILL, don FRANCISCO PEREA RUIZ y doña 
AURORA BORRÁS COSTA mediante escritura pública autorizada por el Notario 
del Ilustre Colegio de Catalunya Don GASPAR RIPOLL ORTI con el número 3.076 
de su protocolo y rectificado el 6 de noviembre de 2007 por medio de escritura pú-
blica autorizada por el expresado Sr. Notario con el número 4878 de su protocolo.

8.- Que CAIXA D’ESTALVIS DE TERRASSA no ostenta la condición de tercero 
hipotecario en relación con el referido contrato de el contrato de permuta mixta 
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documentado por la escritura pública autorizada por el Notario dek Ilustre Colegio 
de Catalunya Don GASPAR RIPOLL ORTI, con el número 3.076 de su protocolo, 
rectificada el 6 de noviembre de 2007 por medio de escritura pública autorizada 
por el expresado Sr. Notario con el número 4878 de su protocolo.

9.- Que no procede la posposición de la condición resolutoria por incumplimiento del 
referido contrato de permuta mixta suscrito el 20 de junio de 2007 como trasmitentes por 
doña MONTSERRAT SUGRAÑES CUNILL, don FRANCISCO PEREA RUIZ, y 
doña AURORA BORRÁS COSTA y como adquiriente BAETULO GRUPO INMO-
BILIARIO, S.L. documentado en la escritura pública autorizada por el Notario del Ilustre 
Colegio de Catalunya Don GASPAR RIPOLL ORTI con el número 3.076 de su protocolo, 
rectificada el 6 de noviembre de 2007 por medio de escritura pública autorizada por el 
expresado Sr. Notario con el número 4878 de su protocolo a la hipoteca constituida por 
BAETULO GRUPO INMOBILIARIO, S.L., a favor de la CAIXA D’ESTALVIS DE 
TERRASSA por medio de escritura autorizada por el Notario de Mollet del Vallés Don 
FERNANDO DE SALAS MORENO con el número 2529 de su protocolo.

10.- Que procede cancelar la inscripción de la hipoteca constituida por BAETULO 
GRUPO INMOBILIARIO, S.L. a favor de la CAIXA D’ESTALVIS DE TER-
RASSA por medio de escritura autorizada por el Notario de Mollet del Vallés Don 
FERNANDO DE SALAS MORENO con el número 2529 de su protocolo, y que 
causó la inscripción 9ª sobre finca inscrita en el Registro de la Propiedad número 
UNO de BADALONA: Tomo 3.019, libro 213, folio 200, finca número 11.296.

11-.- Que procede cancelar la nota marginal asentada al margen de la inscripción 8ª de la 
finca inscrita en el Registro de la Propiedad número UNO de BADALONA: Tomo 3.019, 
libro 213, folio 200, finca número 11.296, referida a la posposición de la condición resolutoria 
que consta en la propia inscripción 8ª a la hipotecca inscrita en la inscripción 9ª.

12.- Que para la cancelación de la referida inscripción 8ª y 9ª y nota marginal de 
la inscripción 8ª de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad número UNO de 
BADALONA: Tomo 3.019, libro 213, folio 200, finca número 11.296, no procede 
que doña MONTSERRAT SUGRAÑES CUNILL, don FRANCISCO PEREA 
RUIZ y doña AURORA BORRÁS COSTA consignen cantidad alguna.

13.- Que procede librar mandamientos oportunos para la cancelación de las 
inscripciones 8ª y 9ª y la nota de posposición de la condición resolutoria marginal 
a la inscripción 8ª de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad número UNO 
DE BADALONA: Tomo 3.019, libro 213, folio 200, finca número 11.296.

14.- Que procede la condena de las demandadas al pago de las costas del pro-
cedimiento.

Debiendo prestar previamente el actor caución de 12.000 euros, en dinero efectivo 
o aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido 
por entidad de crédito, que deberá ser aprobado su idoneidad y suficiencia. Para 
le ejecución de dicha medida, una vez perestada caucióm, procédase a remitir los 
correspondientes mandamientos.

Sin hacer expresa imposición de costas del presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución instruyéndose de que es susceptible de ser 
recurrida en apelación mediante escrito, a interponer en este Juzgado en el plazo 
de cinco dias.

Así lo acuerda, manda y firma Dª M. DOLOROS CODINA ROSSA, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Badalona. Doy fe..

Y para que sirva de notificación en legal forma, expido el presente.

Badalona, 28 de octubre de 2009

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-254550 (09.317.042)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5509 – 19.11.200987274

Administració de justícia

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 41 de Barcelona, sobre actuacions de judici 
verbal (exp. 925/2009).

D. Modesto Casals Delgado Secretario Judicial del Juzgado Primera Instancia 
41 Barcelona

HAGO SABER:

Que en este Juzgado obra dictada la siguiente Sentencia que en su encabezami-
ento y fallo dice:

En Barcelona, a 26 de octubre de dos mil nueve. Vistos por Dª Lorena Travé 
Beltran Magistarda Juez del Juzgado de Primera Instancia número cuarenta y uno 
de los de Barcelona, los autos de juicio verbal, sobre DESAHUCIO registrados con 
el número. 925/2009, seguidos a instancia de Cesar Serrano Ruano y Heliodora 
Serrano Gomez representado por el Procurador Sr. JOSE MANUEL FERNANDEZ 
ARAMBURU TORRES y dirigida por el Letrado Alejandra Mencos Vivo, contra 
Francisco Rubio Beltran, Jesus Jemes Beltran y Asuncion Martinez Alvareda, en 
rebeldia, ha dictdo sentencia con arreglo a los siguientes:

FALLO : ESTIMO INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por el Procurador 
D. Jose M. Fernández-Aramburu Torres en nombre y representación de CESAR 
SERRANO RUANO y HELIODORA SERRANO GOMEZ y en consecuencia:

1.- Declaro resuelto el contrato de arrendamiento celebrado y condeno a ASUN-
CION MARTINEZ ALVAREDA, FRANCISCO RUBIO BELTRAN y JESUS 
JEMES BELTRAN a abandonar la vivienda, dejándola libre, vacua y expedita 
y a disposición del sr. Cesar Serrano Ruano y la sra. Heliodora Serrano Gomez, 
apercibiéndole de que en caso que esta resolución no sea recurrida, se fija el dia 15 
de DICIEMBRE DE 2009, para proceder al lanzamiento si con carácter previo los 
codemandados no ha abandonado voluntariamente la finca de autos. De haber cosas 
muebles en su interior, los ejecutados deberán sacarlas en el plazo concedido, caso 
de no hacerlo se entenderá como bienes abandonados a todos los efectos.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación 
el cual se prepará en el plazo de cinco dias de este Juzgado por medio de escrito 
en el que cite la parte la resolución apelada y manifieste su voluntad de recurrir 
con expresión de los pronuncimientos que impugna; asimismo no se admitirá al 
demandado el recurso de apelación si al prepararlo no manifiesta, acreditándolo 
por escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato 
deba pagar adelantadas.Asi por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión los autos, la pronuncio, mandado y firmo. “

Y para que sirva de notificación al demandado ASUNCION MARTINEZ AL-
VAREDA, FRANCISCO RUBIO BELTRAN y JESUS JEMES BELTRAN en 
ignorado paradero libro el presente.

Barcelona, 30 de octubre de 2009

El secretario judicial, firma ilegible

PG-254782 (09.317.045)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actua
cions de judici verbal (exp. 1771/2008).

Dª. VERONICA MOREIRA PELAEZ, Secretario del Juzgado de 1ª Instancia 
nº 3 de L’Hospitalet de Llobregat.

HAGO SABER: Que en los autos a que luego se hará mención, se ha dictado la 
sentencia que en su menester, dice así:

SENTÈNCIA Nº 243/09. A l’Hospitalet del Llobregat, a 6 de Novembre de 2009. 
Vistos per mi, Sandra MARTÍN CLAVER, Titular del Jutjat de Primera Instància Nº.3 
d’aquest partit judicial, les actuacions de Judici Verbal de desnonament Nº. 1.771/08 
promoguts per part de la Sra. Carmen LÓPEZ MÉNDEZ, representada per part del 
Procurador dels Tribunals Sr. Jose A. LOPEZ JURADO GONZÁLEZ i assistida per 
part de la Lletrada la Sra. Estela SACÓ FERNÁNDEZ contra el Sr. Daniel BASSEGA 
MATEMB, incomparegut a les actuacions i declarat en situació processal de rebel.
lia, sobre desnonament per manca de pagament i reclamació de rendes pendents i de 
quantitats assimilades a aquestes. DECISIÓ. Que estimant íntegrament la demanda 
promoguda per part del Procurador dels Tribunals Sr. Jose A LÓPEZ JURADO 
GONZÁLEZ en nom i representació de la Sra. Carmen LÓPEZ MÉNDEZ contra 
el Sr. Daniel BASSEGA MATEMB, incomparegut a les actuacions i declarat en 
situació processal de rebel.lia, he de DECLARAR i DECLARO resolt per manca 
de pagament el contracte d’arrendament de data 3 de Juny de 2004 que existia entre 
els litigants respecte de la finca situada al C/. Pedro Pelegrí Nº. 35-37, botiga 2ª, de 
l’Hospitalet del Llobregat (Barcelona) i en conseqüència, he de CONDEMNAR i 
CONDEMNO al Sr. Daniel BASSEGA MATEMB a desallotjar el referit immoble, 
deixant-lo lliure, vacu i expedit a disposició de la demandant, amb l’advertiment de 
ser llançat al seu càrrec, si el desallotjament no se es produeix de forma voluntària, 
el dia 9 de Desembre de 2009, a les 12:00 hores, un cop ferma la present Sentència i 
un cop instada l’execució corresponent; i, he de CONDEMNAR i CONDEMNO al 
Sr. Daniel BASSEGA MATEMB a abonar a la Sra. Carmen LÓPEZ MÉNDEZ la 
suma dinerària de 3.666,96 Euros, més l’import de les rendes que es meritessin fins el 
moment de l’efectiu lliurament de la finca en favor de l’avui demandant. I tot això, amb 
expressa imposició de les costes processals causades a les part demandada. Deduïu 
testimoni literal d’aquesta sentència que restarà en aquestes actuacions, amb inclusió 
de l’original en el Llibre de Sentències. Aquesta resolució no és ferma i contra ella 
cap preparar en el termini de CINC DIES recurs d’apel.lació davant aquest Jutjat del 
que coneixerà, en el seu cas, la Ilma. Audiència Provincial de Barcelona, realitzant 
la part recurrent el previ dipòsit de 50 Euros al compte bancari designat per aquest 
òrgan jurisdiccional, determinat a la disposició addicional dècima cinquena de la Llei 
Orgànica 1/2009, de 3 Novembre.Féu advertiment al demandat que, segons el que 
disposa l’Art. 449.1 de la L.E.C., no s’admetrà cap recurs si al preparar-lo no manifesta 
el recurrent, acreditant-ho per escrit, tenir per satisfetes les rendes vençudes i les que 
d’acord amb el contracte cal pagar per avançat. Així per aquesta la meva sentència, 
ho pronuncio, ho mano i ho signo.

Y para que sirva de notificación en forma a DANIEL BASSEGA MATEMB que 
se encuentra en ignorado paradero, libro el presente edicto.

L’Hospitalet de Llobregat, 9 de noviembre de 2009

El secretario judicial, firma ilegible

PG-255271 (09.317.052)
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JUTJATS MERCANTILS

EDICTE
del Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordi
nari (exp. 528/2008-D4).

D/ña. Maria Aranzazu Alameda López Secretaria Judicial del Juzgado Mercantil 
3 Barcelona

HAGO SABER:
Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 528/2008-D4 actuaciones de Pro-

cedimiento ordinario a instancia de MAXI EDICIONES S.L. representado por el 
Procurador/a Sr/a. ANA MOLERES MURUZABAL contra SOUND TUNING SL y 
GOEMANS JAQUELINE sobre RESPONSABILIDAD ADMINISTRADORES en 
los que en resolución dictada el dia dae la fecha se ha acordado notificar por edictos 
a SOUND TUNING, S.L. y JAQUELINE GOEMANS por ignorarse su paradero, 
la sentencia dictada en fecha 06.11.2009 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO: Que, CON ESTIMACION INTEGRA DE LA DEMANDA interpuesta 
por la Procuradora de los Tribunales doña Ana Mª Moleres Muruzábal en nombre y 
representación de MAXI EDICIONES, S.L. y dirigida contra SOUND TUNING, 
S.L. y DOÑA JAQUELINE GOEMANS, DEBO DECLARAR Y DECLARO la 
responsabilidad solidaria de la codemandada DOÑA JAQUELINE GOEMANS en 
la deuda de la mercantil codemandada, DEBO CONDENAR Y CONDENO a las 
demandadas SOUND TUNING, S.L. y DOÑA JAQUELINE GOEMANS a que 
abonen conjunta y solidariamente a la actora en este proceso MAXI EDICIONES, 
S.L. la suma de VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS 
CON SESENTA CENTIMOS DE EURO (23.756,60 EUR) como consecuencia 
del impago por la publicación de anuncios publicitarios y DEBO CONDENAR Y 
CONDENO a las demandadas SOUND TUNING, S.L. y DOÑA JAQUELINE 
GOEMANS a que abonen conjunta y solidariamente a la actora en este proceso 
MAXI EDICIONES, S.L. los intereses legales moratorios sobre dicha cantidad de 
condena desde la fecha de interpelación judicial por el porcentaje fijado en la Ley 
3/2004, todo ello con imposición de las costas causadas en el presente procedimiento 
a las demandadas SOUND TUNING, S.L. y DOÑA JAQUELINE GOEMANS.

Y para que sirva de notificación al demandado SOUND TUNING, S.L. Y JA-
QUELINE GOEMANS en ignorado paradero libro el presente.

Barcelona, 6 de noviembre de 2009

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-255267 (09.317.048)

*
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	IUE/3221/2009, de 17 de novembre, de concessió de medalles i diplomes turístics de Catalunya.
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	MAH/3201/2009, de 23 d’octubre, per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva de diversos contractes.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2005000332).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. 00200200113).
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat de la Cubeta de Sant Andreu de la Barca (ref. CC2004001506).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2009000082).
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat del Bloc del Gaià (ref. CC2005000523).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2009000110).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una resolució (ref. CC2008000033).
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud d’investigació i modificació de característiques de la concessió d’aigües subterrànies (ref. CC2009000397).
	SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de concurs públic per a l’adjudicació d’un contracte de serveis.
	DIVERSOS
	CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA DE LA GARROTXA
	CONSORCI PORT DE MATARÓ
	FUNDACIÓ PRIVADA VÍCTOR GRIFOLS I LUCAS
	IES FRANCISCO DE GOYA
	IES LA MALLOLA
	IES OLORDA
	IES EL PALAU
	INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA
	MIRFELS, SCCL
	PNEUMÀTICS RODAMANS, SCCL
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ALFARRÀS
	ASCÓ
	BALAGUER
	BARBERÀ DEL VALLÈS.
	BARCELONA
	BORRASSÀ
	CASTELLÓ DE FARFANYA
	CASTELLTERÇOL
	CENTELLES
	GAVÀ
	GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	LLAGOSTERA
	MALGRAT DE MAR
	MANRESA
	MONTORNÈS DEL VALLÈS
	NAVÀS
	OLESA DE MONTSERRAT
	PALAFOLLS
	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
	PINEDA DE MAR
	LA POBLA DE MAFUMET
	PUIGCERDÀ
	ROCAFORT DE QUERALT
	RODA DE BARÀ
	SALOU
	SANT CARLES DE LA RÀPITA
	SANT FELIU DE CODINES
	SANT FRUITÓS DE BAGES
	SANT JAUME DELS DOMENYS
	SANT QUIRZE SAFAJA
	SANT SADURNÍ D’ANOIA
	SANTA COLOMA DE GRAMENET
	SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA
	SEVA
	TARRAGONA
	TORROELLA DE MONTGRÍ
	VACARISSES
	VALLMOLL
	VALLS
	LES VALLS DE VALIRA
	VILADASENS
	VILADECANS
	VILANOVA I LA GELTRÚ
	CONSELLS
	COMARCALS
	OSONA
	RIBERA D’EBRE
	TARRAGONÈS
	ALTRES
	ORGANISMES
	TRANSPORTS DE BARCELONA, SA
	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. 219/2009).
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