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DEPARTAMENT 
DE gOvERNACIó
I RELACIONS INSTITUCIONALS

ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
GRI/1516/2012, de 27 de juny, per la qual es fa públic el Conveni d’encàrrec de 
gestió entre l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i el Centre d’Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada.

En data de 15 de maig de 2012 es va signar el Conveni d’encàrrec de gestió en-
tre l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i el Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada per a la gestió de les activitats finançades amb els fons 
de formació contínua del Pla de formació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada durant l’any 2012.

L’article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu comú preveu que l’instrument 
de formació dels encàrrecs de gestió i la seva resolució s’han de publicar per a la 
seva eficàcia en el diari oficial corresponent.

Per tant,

RESOLC:

Donar publicitat al Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que 
es transcriu en l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 27 de juny de 2012

MONTSERRaT DE VEhí I TORRa

Directora

aNNEx

A Barcelona, 15 de maig de 2012

REUNITS:

D’una part, la senyora Montserrat de Vehí i Torra, directora de l’Escola d’Admi-
nistració Pública de Catalunya (en endavant EAPC), que actua en nom i represen-
tació d’aquesta institució, amb NIF Q-0840004F, de conformitat amb el que preveu 
l’article 12 de la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l’EAPC.

De l’altra, el senyor Josep Xavier hernández Moreno, director del Centre d’Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada (en endavant CEJFE), amb NIF Q-5850018-B, 
en representació d’aquest organisme, de conformitat amb allò que preveu la Llei 
18/1990, reguladora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

EXPOSEN:

Primer. La Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l’Escola d’Administració 
Pública li atribueix les competències vinculades al seu paper d’institució bàsica a 
Catalunya de formació, selecció i estudi en matèria d’Administració pública.

DISPOSICIONS
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Segon. El CEJFE és l’organisme autònom administratiu, adscrit al Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, creat per la Llei 18/1990, de 15 de novembre, 
amb la funció de portar a terme la formació especialitzada, inicial i permanent del 
personal que depèn del Departament de Justícia.

Tercer. El fons de formació contínua és un fons de caràcter finalista, que prové de 
les cotitzacions a la Seguretat Social en concepte de formació. L’Institut Nacional 
d’Administració Pública és l’organisme autònom adscrit al Ministeri d’hisenda i 
Administracions Públiques que gestiona la part del fons que correspon a la formació 
contínua dels empleats públics, i, a aquest efecte, transfereix els fons de formació 
contínua que corresponen a la comunitat autònoma de Catalunya a la Generalitat 
de Catalunya. La gestió d’aquest fons és competència de l’Escola d’Administració 
Pública.

Quart. L’article 15 de la Llei 30/1992, de 6 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 10 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, preveuen que la realització d’activitats de caràcter material, 
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes 
o les entitats públiques pot ser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats 
públiques de la mateixa Administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia 
o quan no es tinguin els mitjans idonis per dur-la a terme.

En virtut del que s’ha exposat, les parts acorden la signatura d’aquest encàrrec 
de gestió, que s’ajustarà a les següents

CLÀUSULES

1. Objecte de l’Acord de col·laboració
Aquest Acord té per objecte encarregar al CEJFE la gestió de les activitats fi-

nançades amb els fons de formació contínua del Pla de formació de la Generalitat, 
corresponent a l’exercici actual.

Les activitats objecte de l’encàrrec de gestió, d’acord amb la proposta aprovada 
pel Consell Rector del CEJFE, que figura a l’annex 1, que assumeix el CEJFE són 
les següents:

a) El disseny, l’execució i l’avaluació del Pla de formació anual.
b) La contractació del personal docent i dels mitjans materials necessaris per dur 

a terme els cursos inclosos en el Pla de formació, d’acord amb el barem de preus 
vigent per a activitats del CEJFE o, si no n’hi ha, de l’EAPC.

c) L’expedició dels certificats d’assistència i/o d’aprofitament dels assistents als 
cursos, els quals han d’incorporar les dades mínimes establertes a l’annex 2.

2. Finançament de les activitats de formació
2.1 Segons la informació del Banc de dades d’ocupació pública de desembre 

de 2011, extretes el 16 de gener de 2012, el nombre d’efectius del CEJFE és de 
13.597. El personal que es té en compte és el personal estructural actiu en la data 
de referència.

D’acord amb aquest nombre d’efectius i atès que la distribució per efectiu dels fons 
de formació contínua per al 2012 és de 30,84 € per efectiu, la quantitat assignada 
al CEJFE és de 419.342,72 €.

2.2 L’EAPC transferirà al CEJFE l’import de 419.342,72 €, corresponents al cost 
de les activitats formatives finançades amb els fons de formació contínua durant 
l’exercici vigent, a càrrec de la partida pressupostària D/227001403/1221/0000, sens 
perjudici que puguin ser ajustats per raó d’acords de la Generalitat o per modifica-
cions dels fons de l’Estat que els financin.

2.3 La tramitació del pagament de l’import de l’acord es farà fraccionadament 
d’acord amb els percentatges següents:

El 65% del fons a la signatura de l’acord.
El 35% restant, un cop efectuada la primera justificació de les activitats del primer 

semestre, que es detalla al primer apartat de la clàusula tercera d’aquest Acord.

Disposicions
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3. Justificació de les activitats de formació
3.1 El CEJFE ha de justificar, mitjançant un certificat de l’òrgan responsable de 

la contractació, l’estat de l’execució de les activitats, i detallar l’import compromès, 
l’import contractat i l’import executat. Aquesta justificació s’ha de presentar davant 
l’Escola d’Administració Pública en dos terminis:

Abans del 30 de juny, incloent totes les activitats del primer semestre.
Abans del 15 de novembre, incloent les activitats de tot l’any.
S’adjunta com a annex 3 un model de certificat.
3.2 Així mateix, amb anterioritat al dia 31 de gener de 2013, el CEJFE presentarà 

el certificat de l’òrgan responsable de la contractació en què s’acrediti la liquidació dels 
fons que li han estat assignats. Els certificats hauran d’anar acompanyats del vistiplau 
de la intervenció delegada i s’hauran de presentar segons el model de l’annex 4.

3.3 La liquidació del fons constarà de la certificació de l’execució dels fons, 
així com el retorn de la quantitat no executada amb data 31 de desembre. Si és el 
cas, aquest ingrés es farà efectiu en el compte corrent de l’EAPC núm. 2100 3000 
13 250037076.

Així mateix, aquest ingrés efectiu es podrà substituir, en cas de pròrroga o de 
subscripció d’un nou acord per a l’exercici següent, per un descompte en la quantitat 
assignada, igual a la quantitat no justificada l’exercici anterior.

4. Dades estadístiques
Amb la finalitat de donar compliment a la sol·licitud de dades estadístiques que 

l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP) demana anualment a l’Escola, 
el CEJFE haurà de recollir la informació necessària per completar les dades que 
consten en l’annex 5, que haurà d’acompanyar al document de liquidació que es 
lliura un cop tancat l’exercici.

5. Seguiment i control de les actuacions
5.1 El CEJFE facilitarà a l’EAPC tota la informació que li sol·liciti en relació 

amb el desenvolupament i la contractació dels cursos.
5.2 L’EAPC es reserva, com a gestor dels fons de formació contínua, la potestat 

d’avaluar i dur a terme els controls de gestió i de qualitat de l’execució del Pla de 
formació, ja sigui directament o amb la contractació d’auditories específiques.

5.3 Es constitueix una comissió de seguiment per vetllar pel compliment i 
per l’execució dels acords que són objecte d’aquest encàrrec de gestió que estarà 
integrada per dos representants de cadascuna de les parts signants.

Per part de l’Escola, hi haurà un membre del Servei de Formació Contínua i un 
membre del Servei de Gestió Administrativa i, per part del CEJFE, un responsable 
de gestió de la formació i un responsable de gestió econòmica. Una vegada efectuada 
la designació dels membres es comunicarà per mitjans telemàtics a l’altra part.

6. Vigència de l’Acord de col·laboració
Aquest Acord té caràcter anual i serà vigent des del dia de la seva signatura fins 

al 31 de gener de 2013.
Aquest Acord es pot prorrogar per acord explícit de les parts, i en el document de 

pròrroga s’haurà de determinar el contingut del punt 2 i de l’annex 1. Les pròrrogues 
tindran caràcter anual.

7. Causes de resolució
Aquest acord es pot resoldre:
Pel transcurs de la vigència.
Pel mutu acord de les parts manifestat per escrit.
Per l’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes a les clàusules de 

l’Acord.
Per la impossibilitat sobrevinguda legal o material de fer front a les obligacions 

que en constitueixen l’objecte.
Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació.
En el cas de resolució, el CEJFE retornarà a l’EAPC les quantitats no justifica-

des.
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8. Règim jurídic i mecanismes de resolució de controvèrsies
8.1 Aquest Acord té naturalesa administrativa i es regeix per l’article 15 de la 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, i pels articles 10 i 116 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya.

8.2 El CEJFE i l’EAPC es comprometen a intentar resoldre de forma amistosa 
qualsevol desacord que sorgeixi en relació amb la interpretació i l’execució d’aquest 
Acord.

9. Publicació en el DOGC
D’acord amb l’article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest Conveni s’ha 
de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) per tal que 
tingui eficàcia.

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Acord, per duplicat, en el 
lloc i la data indicats en l’encapçalament.

Montserrat de Vehí i Torra
Directora de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya

Josep Xavier hernández Moreno
Director del Centre d’Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada

(12.181.096)

*
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DEPARTAMENT
DE SALUT

ORDRE
SLT/222/2012, de 17 de juliol, per la qual s’actualitza l’annex del Decret 196/2010, 
de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya 
(SISCAT).

El Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya (SISCAT) (DOGC núm. 5776, de 16.12.2010), estableix que 
aquest està integrat per la xarxa de centres d’internament d’utilització pública de 
Catalunya, la xarxa de centres i serveis sanitaris d’àmbit comunitari d’utilització 
pública de Catalunya i la xarxa de serveis de transport sanitari d’utilització pública 
de Catalunya.

L’article 10.2 del precitat Decret 196/2010, de 14 de desembre, estableix que l’annex 
d’aquest Decret recull els centres que, d’acord amb els criteris de planificació del 
mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública aprovat pel Govern de la Generalitat, 
integren aquesta xarxa; a aquest efecte, la disposició addicional primera de mateix 
Decret estableix que la persona titular del Departament de Salut pot actualitzar la 
relació de centres d’internament d’utilització pública de Catalunya inclosos a l’annex 
del Decret, d’acord amb els criteris de planificació del mapa sanitari, sociosanitari 
i de salut pública aprovat pel Govern de la Generalitat, i tenint en compte la posada 
en funcionament de nous centres i les necessitats assistencials.

Des de l’entrada en vigor de l’esmentat Decret 196/2010, de 14 de desembre, mit-
jançant l’Ordre SLT/346/2011, de 30 de novembre (DOGC núm. 6026, de 16.12.2011), 
s’ha portat a terme una actualització parcial de l’annex del Decret.

Actualment, d’acord amb els criteris de planificació del mapa sanitari, sociosa-
nitari i de salut pública, s’ha fet palesa la necessitat de fer una nova actualització 
parcial de l’annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre. Tanmateix, per raons 
de seguretat jurídica, s’ha considerat convenient substituir íntegrament l’annex 
del Decret 196/2010, de 14 de desembre, per un nou annex que reculli totes les 
actualitzacions portades a terme fins ara.

Per tot això, d’acord amb el que estableixen la disposició addicional primera del 
Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública 
de Catalunya (SISCAT); els articles 39.3 i 40.1 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, 
de la presidència de la Generalitat i del Govern, i l’article 12 de la Llei 13/1989, de 
14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya,

ORDENO:

Article únic
Es modifica l’annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari 

integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), de manera que l’annex actual 
se substitueix per l’annex d’aquesta Ordre.

DISpOSICIONS fINaLS

Primera
La inclusió de nous centres a l’annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, 

del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), té efectes 
des de l’1 de gener de 2012.
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Segona
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 de juliol de 2012

BOI RUIz I GaRCía

Conseller de Salut

aNNEx

Centre Adreça CP Localitat
AGUTS 	 	

Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran 	 	

hospital de Puigcerdà Pl. de Santa Maria, 1-2 17520 Puigcerdà

Fundació Sant hospital Pg. de Joan Brudieu, 8 25700 Seu d’Urgell

hospital Comarcal del Pallars C. Pau Casals, 5 25620 Tremp

Regió Sanitària Lleida

Clínica de Ponent C. Prat de la Riba, 79-81 25004 Lleida

hospital Santa Maria Av. Alcalde Rovira Roure, 44 25198 Lleida

hospital Universitari Arnau Av. Alcalde Rovira Roure, 80 25198 Lleida 
de Vilanova de Lleida

Regió Sanitària Camp de Tarragona

Centre MQ Reus C. Antoni Gaudí, 26 43203 Reus

hospital Universitari  
de Sant Joan de Reus Av. Josep Laporte, s/n 43204 Reus

hospital Sant Pau i Santa Tecla Rbla. Vella, 14 43003 Tarragona

hospital Universitari  
Joan XXIII. C. Dr. Mallafré i Guasch, 4 43007

de Tarragona Tarragona

Pius hospital de Valls Pl. Sant Francesc, s/n 43800 Valls

hospital del Vendrell Ctra. de Barcelona, s/n 43700  El Vendrell

Regió Sanitària Terres de l’Ebre 

hospital Comarcal d’Amposta C. Jacint Verdaguer, 11-13 43870 Amposta

hospital Comarcal  
Móra d’Ebre C. Benet i Messeguer, s/n 43740 Móra d’Ebre

Clínica Terres de l’Ebre Pl. Joaquim Bau, 7 43500 Tortosa

hospital Verge de la Cinta  
de Tortosa C. Esplanetes, 44-58 43500 Tortosa

Regió Sanitària Girona   

Clínica Salus Infirmorum Av. Mossèn Lluís Constans, 130 17820 Banyoles

hospital Comarcal de Blanes Accés Cala Sant Francesc, 5 17300 Blanes

hospital Comarcal Sant Jaume 
 de Calella C. Sant Jaume, 209-217 08370 Calella

Hospital de Campdevànol Ctra. de Gombrèn, 20 17530 Campdevànol

hospital de Figueres Rda. del Rector Arolas, s/n 17600 Figueres

Clínica Girona C. Joan Maragall, 26 17002 Girona

hospital Universitari Doctor Av. de França, s/n  17007 Girona 
Josep Trueta de Girona
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ICO Girona Av. de França, s/n 17007 Girona

hospital Sant Jaume d’Olot C. Mulleras, 15 17800 Olot

hospital de Palamós C. hospital, 36 17230 Palamós

hospital Santa Caterina C. Dr. Castany, s/n 17190 Salt 
(Parc hospitalari Martí i Julià)  

Regió Sanitària Catalunya Central   

hospital Comarcal  
Sant Bernabé Ctra. de Ribes, s/n 08600 Berga

hospital d’Igualada Av. Catalunya, 11 08700 Igualada

Centre hospitalari Av. Bases de Manresa, 6-8 08242 Manresa

hospital Sant Joan de Déu C. Dr. Joan Soler, 1-3 08243 Manresa

hospital General de Vic C. Francesc Pla El Vigatà, 1 08500 Vic

Regió Sanitària Barcelona   

hospital Municipal Badalona C. Via Augusta, 9-13 08911 Badalona

hospital Universitari Germans  Ctra. de Canyet, s/n 08916 Badalona 
Trias i Pujol de Badalona

ICO Badalona Ctra. de Canyet, s/n 08916 Badalona

Institut Guttmann Camí de Can Ruti, s/n 08916 Badalona

Fundació Puigvert-IUNA C. Cartagena, 340-350 08025 Barcelona

hospital Clínic i Provincial  
de Barcelona C. Villarroel, 170 08036 Barcelona

hospital Clínic i Provincial  
de Barcelona, C. Sabino de Arana, 1 08028 Barcelona 
Seu Sabino de Arana Barcelona

hospital de la Santa  
Creu i Sant Pau C. Sant Antoni M. Claret, 167 08025 Barcelona

hospital de l’Esperança C. Sant Josep  
 de la Muntanya, 12 08024 Barcelona

hospital del Mar Pg. Marítim, 25-29 08003 Barcelona

hospital Dos de Maig C. Dos de Maig, 301 08025 Barcelona

hospital Plató C. Plató, 21 08006 Barcelona

hospital Sant Rafael Pg. de la Vall  
 d’hebron, 107.117 08035 Barcelona

hospital Universitari  
Sagrat Cor C. Viladomat, 288 08029 Barcelona

hospital Universitari Pg. de la Vall  
Vall d’hebron d’hebron, 119-129 08035 Barcelona

hospital Sant Joan de Déu Pg. de Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues  
   de Llobregat

hospital General de Granollers Av. de Francesc Ribas, s/n 08402 Granollers

hospital General  C. Josep Molins, 29.41 08906 L’hospitalet 
de l’hospitalet de Llobregat   de LLobregat

hospital Universitari C. Feixa Llarga, s/n 08907 L’hospitalet  
de Bellvitge    de Llobregat

ICO L’hospitalet Av. de la Granvia, s/n km 2,7 08907 L’hospitalet 
(hospital Duran i Reynals)   de Llobregat

hospital Sant Joan de Déu Av. Mancomunitats  
 Comarcals, 1 08760 Martorell

hospital de Mataró Ctra. de Cirera, s/n 08304 Mataró

hospital de Mollet Rda. Pinetons, 6-8 08100 Mollet del 
    Vallès
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Clínica del Vallès Pg. Joaquim Rubió  
 i Ors, 27-57 08203 Sabadell

hospital de Sabadell C. Parc Taulí, s/n 08208 Sabadell

Parc Sanitari Sant Joan Camí Vell de la Colònia, 25 08830 Sant Boi  
de Déu - hospital General   de Llobregat

hospital de Sant Celoni Av. de l’hospital, 19 08470 Sant Celoni

hospital General de Catalunya C. Gomera, s/n 08190 Sant Cugat 
    del Vallès

hospital de Sant Joan Despí  C. Jacint Verdaguer, 90 08970 Sant Joan 
Moisès Broggi    Despí

Hospital Residència Rda. Sant Camil s/n 08810 Sant Pere de  
Sant Camil    Ribes

Fundació Hospital Av. de Mossèn Josep Pons 08923  Santa Coloma 
de l’Esperit Sant i Robadà, s/n  de Gramenet

hospital de Terrassa Ctra. de Torrebonica, s/n 08227 Terrassa

hospital Universitari  
Mútua de Terrassa Pl. Dr. Robert, 5 08221 Terrassa

hospital de Viladecans Av. de Gavà, 38 08840 Viladecans

hospital Comarcal  C. Espirall, s/n 08720 Vilafranca 
de l’Alt Penedès    del Penedès

hospital Sant Antoni Abat Rbla. de Sant Josep, 21.23 08800 Vilanova  
   i la Geltrú

SOCIOSANITARIS 	 	

Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran   

Residència de Puigcerdà Camí Antic de Llívia, s/n 17520 Puigcerdà

Fundació Sant hospital C. Joan Brudieu, 8 25700 La Seu  
   d’Urgell

hospital Comarcal del Pallars C. Pau Casals, 5 25620 Tremp

Regió Sanitària Lleida   

Residència Terraferma C. Partida El Graó, s/n 25110 Alpicat

hospital Jaume d’Urgell C. Urgell, 2 25600 Balaguer

Hospital Jaume Nadal Meroles C. Acadèmia, 39-41 25002 Lleida

hospital Santa Maria Av. Alcalde Rovira Roure, 44 25198 Lleida

Regió Sanitària Camp de Tarragona   

Centre Sociosanitari  
Ciutat de Reus Camí de Tarragona, 10-12 43204 Reus

hospital Universitari  
de Sant Joan de Reus Av. Josep Laporte, s/n 43201 Reus

Institut Pere Mata Ctra. Institut Pere Mata, s/n 43206 Reus

Centre Sociosanitari Av. Pau Casals, 3 43840 Salou  
i Residència Assistida Salou

Centre Sociosanitari Llevant C. Joan Fuster Ortells, s/n 43007 Tarragona

hospital Sociosanitari Francolí C. Joan Pau II, 2 43005 Tarragona

Pius hospital de Valls Pl. de Sant Francesc, s/n 43800 Valls

Residència Alt Camp Camí del Bosc, 16 43800 Valls

Policlínica Comarcal  
del Vendrell Ctra. de Santa Oliva, 51-53 43700 El Vendrell

Residència Vila Seca C. Requet de Fèlix, 35 43480 Vila-Seca
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Regió Sanitària Terres de l’Ebre   

hospital Comarcal d’Amposta C. Jacint Verdaguer, 11-13 43870 Amposta

hospital Comarcal Mora  
d’Ebre C. Benet i Messeguer, s/n 43740 Móra d’Ebre

Hospital de la Santa Creu Pg. de Mossèn Valls, 1 43590 Tortosa

Regió Sanitària Girona   

Clínica Salus Infirmorum Av. Mossèn Lluís Constans, 130 17820 Banyoles

hospital Comarcal de Blanes Accés Cala de Sant Francesc, 5 17300 Blanes

Hospital Sant Jaume de Blanes C. Mossèn Jaume Arcelos, 1 17300 Blanes

hospital Comarcal Sant Jaume  
de Calella C. Sant Jaume, 209-217 08370 Calella

Hospital de Campdevànol Ctra. Gombrèn, 20 17530 Campdevànol

Centre Sociosanitari  
Bernat Jaume C. Joaquim Cusí Fortunet, s/n 17600 Figueres

Centre Sociosanitari  
Mutuam Girona Av. França, 64-66 17007 Girona

Residència Puig d’en Roca C. Antoni Vares, 37 17007 Girona

Residència Geriàtrica  
Maria Gay C. Portal Nou, 12 17004 Girona

hospital Sociosanitari  
de Lloret de Mar C. Castell, 42 17310 Lloret de Mar

hospital Sant Jaume d’Olot C. Mulleres, 15 17800 Olot

Centre Palamós Gent Gran C. Provença, 36 17230 Palamós

Centre Sociosanitari  
Parc hospitalari Martí Julià C. Dr. Castany, s/n 17190 Salt

Regió Sanitària Catalunya Central   

hospital Comarcal  
Sant Bernabé Ctra. de Ribes, s/n 08600 Berga

Fundació Sanitària Sant Josep C. Carmen Verdaguer, 56 08700 Igualada

hospital d’Igualada Av. Catalunya, 11 08700 Igualada

hospital Sant Jaume  
de Manlleu Ctra. d’Olot, 7 08560 Manlleu

Clínica Sant Josep C. Caputxins, 16 08241 Manresa

hospital de Sant Andreu C. Remei de Dalt, 1-3 08241 Manresa

Casal d’Assistència Benèfica  
de Puig-reig C. Llobregat, 75 08692 Puig-reig

Centre Sociosanitari  
SARquavitae Mont Martí Ctra. Casserres, 1 08692 Puig-reig

Centre Sanitari del Solsonès Pl. Guitart, 1 25280 Solsona

hospital Santa Creu de Vic Rbla. hospital, 52 08500 Vic

Regió Sanitària Barcelona   

Centre Sociosanitari Ctra. de Masnou  
Can Torras  a Granollers, km 1 08328 Alella

Centre Polivalent Can Focs Ctra. Llerona, s/n 08480 L’Ametlla  
   del Vallès

Centre Sociosanitari  
El Carme C. Sant Jeroni de la Murtra, 60 08917 Badalona

Centre Blauclínic  
Sant Josep Oriol Rda. Guinardó, 48-50 08025 Barcelona
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Centre Sanitas Residencial  
Les Corts C. Evarist Arnús, 32 08014 Barcelona

Centre Fòrum C. Llull, 410 08019 Barcelona

Centre Sociosanitari  
Blauclínic Dolors Aleu C. Marqués de Santa Anna, 9 08022 Barcelona

Centre Sociosanitari del Centre 
Integral de Salut Cotxeres Av. Borbó, 18-30 08016 Barcelona

Centre Sociosanitari  
Mutuam Güell C. Verge de la Salut, 49-51 08024 Barcelona

Centre Sociosanitari Palau C. Sant Antoni M. Claret, 135 08025 Barcelona

Centre Sociosanitari Sant Jordi  
de la Vall d¸hebron Pg. de la Vall d’hebron, 135-141 08035 Barcelona

Centre Sociosanitari  
SARquavitae La Salut C. Antequera, 8-18 08024 Barcelona

Centre Sociosanitari  
SARquavitae Regina C. Mare de Déu del Coll, 22-30 08023 Barcelona

Clínica Barceloneta C. Pescadors, 88 08003 Barcelona

Clínica Coroleu C. Coroleu, 44-50 08030 Barcelona

Clínica Sant Antoni C. Sant Eloi, 6-8 08038 Barcelona

Clínica Secretari Coloma C. Secretari Coloma, 95 08024 Barcelona

Clínica Solarium C. Ticià, 21-29 08035 Barcelona

hospital Clínic i Provincial  
de Barcelona C. Villarroel, 170 08036 Barcelona

hospital de la Santa Creu  
i Sant Pau C. Sant Antoni M. Claret, 167 08025 Barcelona

hospital de l’Esperança C. Sant Josep 
 de la Muntanya, 12 08024 Barcelona

hospital Mare de Déu  
de la Mercè Pg. Universal, 34-44 08042 Barcelona

hospital Sociosanitari  
Pere Virgili C. Esteve Terrades, 30 08023 Barcelona

Nou Hospital Evangèlic C. Camèlies, 15-17 08024 Barcelona

Residència Aidar C. Llacuna, 120-122 08018 Barcelona

Servicios Clínicos, SA C. Garcia Mariño, 4 08022 Barcelona

Residència Santa Susanna C. Font i Boet, 16 08140 Caldes de 
   Montbui

Centre Sociosanitari  Ctra. de Sant Joan Despí, 60 08940 Cornellà 
Sant Jordi   de Llobregat

Centre Sociosanitari  C. Via Augusta, 66-70 08950 Esplugues de 
d’Esplugues    Llobregat

Clínica Nostra Senyora  C. Francesc Moragas, 2 08950 Esplugues de 
de Guadalupe    Llobregat

hospital General  
de Granollers Av. Francesc Ribas, s/n 08402 Granollers

Fundació Sociosanitària  Av. de la Gran Via, 199 08907  L’hospitalet 
de Barcelona   de Llobregat  
(hospital Duran i Reynals)

Centre Sociosanitari  Av. Josep Molins, 29-41 08906 L’hospitalet 
de L’hospitalet    de Llobregat

Prytanis hospitalet  C. Aprestadora, 43-45 08902 L’hospitalet 
Centre Sociosanitari    de Llobregat

hospital Sagrat Cor C. Comte Llobregat, 117 08760 Martorell

Antic hospital de Sant Jaume  
i Santa Magdalena C. hospital, 31 08301 Mataró

Disposicions
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Centre Geriàtric del Maresme C. Lepant, 13-21 08301 Mataró

Centre Mèdic Molins Pg. del Terraplè, 97 08750 Molins de Rei

hospital de Mollet Rda. Pinetons, 6-8 08100 Mollet del 
    Vallès

Albada Centre Sociosanitari C. Parc Taulí, s/n 08208 Sabadell

Residència Geriàtrica Crta. de l’Alzina, 61-63 08392 Sant Andreu  
L’Estada    de Llavaneres

Benito Menni, Complex C. Dr. Antoni Pujadas, 38 08830 Sant Boi  
Assistencial en Salut Mental   de Llobregat

Parc Sanitari Sant Joan  C. Dr. Antoni Pujades, 42 08830 Sant Boi 
de Déu - Recinte Sant Boi   de Llobregat

Prytanis Sant Boi C. Torras i Bages, 55 08830 Sant Boi  
Centre Sociosanitari    de Llobregat

Centre Sociosanitari  C. Campins, 34 08470 Sant Celoni 
Verge del Puig 

hospital de Sant Celoni Av. hospital, 19 08470 Sant Celoni

Hospital Residència Rda. Sant Camil, s/n 08810 Sant Pere de  
Sant Camil    Ribes

Centres Assistencials  C. Prat de la Riba, 171 08921 Santa Coloma 
Dr. Emili Mira i Lópezo   de Gramenet

Fundació Hospital  Av. Mossèn Josep Pons i 08923 Santa Coloma 
de l’Esperit Sant Robadà, s/n  de Gramenet

Centre Vallparadís C. Sant Antoni, 52 08221 Terrassa

hospital de Terrassa Ctra. de Torrebonica, s/n 08227 Terrassa

hospital de Sant Llàtzer Pl. Dr. Robert, 1 08221 Terrassa

hospital de dia Sant Jordi C. Edison, 15-37 08224 Terrassa

hospital Universitari  
Mútua de Terrassa Pl. Dr. Robert, 5 08221 Terrassa

Centre Social i Sanitari  
Frederica Montseny C. Eslida, 8-10 08840 Viladecans

Centre Sociosanitari Av. Garraf, 3 08720 Vilafranca  
Ricard Fortuny    del Penedès

hospital Sant Antoni Abat Rbla. Sant Josep, 21-23 08800 Vilanova  
   i la Geltrú

Casal de Curació C. Maria Vidal, 46-48 08340 Vilassar  
   de Mar

SALUT MENTAL 	 	

Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran   

Castell d’Oliana Residencial Ctra. Artesa de Segre - Adrall, 25790 Oliana 
 km 143

Fundació Sant hospital Pg. de Joan Brudieu, 8 25700 La Seu 
   d’Urgell

Regió Sanitària Lleida   

Centre Assistencial Sant Joan  
de Déu Ctra. Nacional 240, km 111 25100 Almacelles

hospital Jaume d’Urgell C. Urgell, 2 25600 Balaguer

Clínica Psiquiàtrica Bellavista C. Rovira Roure 25198 Lleida 
 (Ctra. d’Osca), 116

hospital Santa Maria Av. Alcalde Rovira Roure, 44 25198 Lleida

Disposicions
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Regió Sanitària Camp de Tarragona   

Institut Pere Mata Ctra. de l’Institut Pere Mata, s/n 43206 Reus

Sanatori Villablanca Via Bellisens, s/n 43204 Reus

Regió Sanitària Terres de l’Ebre   

Unitat Polivalent Salut Mental  
d’Amposta C. Amèrica, 15 43870 Amposta

Regió Sanitària Girona   

hospital Psiquiàtric -  
Parc hospitalari Martí Julià C. Dr. Castany, s/n 17190  Salt

Regió Sanitària Catalunya Central   

hospital d’Igualada Av. Catalunya, 11 08700 Igualada

hospital Sant Joan de Déu C. Dr. Joan Soler, 1-3 08243 Manresa

hospital General de Vic C. Francesc Pla el Vigatà, 1 08500 Vic

Regió Sanitària Barcelona   

Clínica Arenys de Munt C. Barri Orient, 26 08350 Arenys  
   de Munt

hospital de Dia d’Adolescents Av. Martí i Pujol, 654 08915 Badalona

Centre Fòrum C. Llull, 410 08019 Barcelona

Clínica Galatea C. Palafolls, 15 - 19 08017 Barcelona

Clínica Llúria Passatge Mercader, 14 08008 Barcelona

Clínica Secretari Coloma C. Secretari Coloma, 95 08024 Barcelona

hospital Clínic i Provincial  
de Barcelona C. Villarroel, 170 08036 Barcelona

hospital de Dia Infanto-juvenil de 
les Corts i Sarrià-Sant Gervasi C. Taquígraf Martí, 30 08028 Barcelona

hospital de Dia Salut Mental  
Nou Barris C. Almansa, 43-45 08042 Barcelona

hospital de la Santa Creu  
i Sant Pau C. Sant Antoni M. Claret, 167 08025 Barcelona

hospital del Mar Pg. Marítim, 25-29 08003 Barcelona

hospital Mare de Déu  
de la Mercè Pg. Universal, 34-44 08042 Barcelona

hospital Sant Rafael Pg. de la Vall d’hebron, 107-117 08035 Barcelona

Fundació hospital  
Sant Pere Claver C. Vila Vilà, 16 08004 Barcelona

Parc Sanitari Sant Joan de Déu - C. Numància, 7-13 08029 Barcelona 
Accés pincipal:    
c. Numància

hospital Sant Joan de Déu Pg. de Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues  
   de Llobregat

Institut Freedman C. Bartolomé Bermejo, 21 08950 Esplugues  
   de Llobregat

Benito Menni, Complex  
Assistencial en Salut Mental Av. Francesc Ribas, s/n 08402 Granollers

hospital General de Granollers Av. Francesc Ribas, s/n 08402 Granollers

Fundació Sociosanitària  Av. de la Gran Via, 199 08907 L’hospitalet 
de Barcelona (hospital Duran   de Llobregat 
i Reynals) 

Benito Menni, Salut Mental C. Sant Rafael, 11 08905 L’hospitalet 
    de Llobregat
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Parc Sanitari Sant Joan de Déu Ctra. de Granollers  08430  La Roca 
- Quatre Camins al Masnou, s/n  del Vallès

hospital Sagrat Cor Av. Comte de Llobregat, 117 08760 Martorell

hospital de Mataró Ctra. de Cirera, s/n 08304 Mataró

hospital de Mollet Rda. Pinetons, 6-8 08100 Mollet  
   del Vallès

Parc Sanitari Sant Joan C. Mossos d’Esquadra, 3 08100 Mollet del  
de Déu - Til·lers    Vallès

hospital de Sabadell C. Parc Taulí, s/n 08208 Sabadell

Benito Menni, Complex  C. Dr. Antoni Pujades, 38 08830 Sant Boi 
Assistencial en Salut Mental   de Llobregat

Parc Sanitari Sant Joan de Déu C. Dr. Antoni Pujades, 42 08830 Sant Boi  
- Recinte Sant Boi   de Llobregat

Fundació Privada Centre C. Vidal i Barraquer, 28 08830 Sant Boi  
d’higiene Mental Orienta   de Llobregat

Centres Assistencials C. Prat de la Riba, 171 08921 Santa Coloma  
Dr. Emili Mira i López    de Gramenet

Fundació Vidal i Barraquer Pg. Sant Miquel, s/n 08924 Santa Coloma 
   de Gramenet

Parc Sanitari Sant Joan Ctra. de Martorell a Capellades,  08635  Sant Esteve 
de Déu – Brians 1 km 23   Sesrovires

Parc Sanitari Sant Joan Ctra. de Martorell a Capellades, 08635  Sant Esteve 
de Déu – Brians 2 km 23  Sesrovires

hospital de Terrassa Ctra. de Torrebonica, s/n 08227 Terrassa

hospital Universitari  
Mútua de Terrassa Pl. Dr. Robert, 5 08221 Terrassa

(12.187.028)
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DEPARTAMENT
D’INTERIOR

ORDRE
INT/223/2012, de 13 de juliol, de modificació de l’Ordre INT/143/2012, de 30 de 
maig, per la qual es convoca el concurs de novel·la negra d’intriga i policíaca 
escrita en llengua catalana anomenat Premi Crims de Tinta i se n’aproven les 
bases reguladores.

Mitjançant l’Ordre INT/143/2012, de 30 de maig, es va convocar el concurs de 
novel·la negra d’intriga i policíaca escrita en llengua catalana anomenat Premi Crims 
de Tinta i s’aprovaren les bases reguladores corresponents. El termini d’admissió 
d’originals es fixava fins el 16 de juliol de 2012.

Atès que es considera convenient modificar el citat termini d’admissió d’origi-
nals;

Vistes la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

D’acord amb el que preveu el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de de-
sembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya 
i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,

ORDENO:

—1 Modificar la redacció de la base 7 de l’annex de l’Ordre INT/143/2012, de 
30 de maig, per la qual es convoca el concurs de novel·la negra d’intriga i policíaca 
escrita en llengua catalana anomenat Premi Crims de Tinta i se n’aproven les bases 
reguladores corresponents, (DOGC núm. 6145, de 8.6.2012), que queda redactada 
de la manera següent:

“7. Termini d’admissió d’originals
”El termini d’admissió d’originals serà des de l’endemà de la publicació de les 

bases al DOGC fins al 18 de setembre de 2012, quan l’admissió acabarà a les 14 
hores.”

—2 Modificar la redacció del penúltim paràgraf de la base 8 de l’annex de l’Ordre 
INT/143/2012, esmentada anteriorment (DOGC núm. 6145, de 8.6.2012), que queda 
redactat de la manera següent:

“8. Comissió de selecció (...)
”El jurat elevarà la seva proposta, com a màxim el dia 23 d’octubre de 2012, al 

conseller d’Interior, que formalitzarà la concessió del Premi mitjançant una reso-
lució, amb data no superior al 24 d’octubre de 2012, data en què es farà públic el 
veredicte. La concessió del Premi es pot declarar deserta si la qualitat de les obres 
no assoleix el nivell exigit pel jurat.”

—3 Contra aquesta Ordre les persones interessades poden interposar, potestati-
vament, recurs de reposició davant el conseller d’Interior en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que disposa 
l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé, directament, recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la publicació al DOGC, d’acord amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
sens perjudici que interposin qualsevol altre recurs que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos.
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Barcelona, 13 de juliol de 2012

fELIp pUIG I GODES

Conseller d’Interior

(12.201.005)

*
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DEPARTAMENT
DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ
TES/1509/2012, de 12 de juny, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’im-
pacte ambiental del projecte d’ampliació d’una explotació d’engreix de porcs i 
pollastres al terme municipal de Constantí (exp. TA20090057).

Vist que la Ponència Ambiental, en la sessió del dia 7 de juny de 2011, va adoptar 
l’Acord de declaració d’impacte ambiental del projecte d’ampliació d’una explotació 
d’engreix de porcs i pollastres, promogut per Josep Maria Virgili Martí i tramitat 
per la Direcció General de Qualitat Ambiental (exp. TA20090057),

RESOLC:

Donar publicitat a l’esmentat Acord de declaració d’impacte ambiental del projecte 
d’ampliació d’una explotació d’engreix de porcs i pollastres, promogut per Josep 
Maria Virgili Martí, al terme municipal de Constantí.

Barcelona, 12 de juny de 2012

aSSUMpTa faRRaN I pOCa

Directora general de Qualitat Ambiental

aCORD
de 7 de juny de 2011, de declaració d’impacte ambiental del projecte d’ampliació 
d’una explotació porcina d’engreix de porcs i pollastres, promogut per Josep Maria 
Virgili Martí, al terme municipal de Constantí, i tramitat per la Direcció General 
de Qualitat Ambiental

ANTECEDENTS

Josep Maria Virgili Martí ha sol·licitat l’autorització ambiental per al projecte 
d’ampliació d’una explotació d’engreix de porcs i pollastres emplaçada al Mas 
Virgili, al polígon 25, parcel·les 6,7 i 11, del terme municipal de Constantí.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL

—1 El projecte presentat, visat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles 
i Perits Agrícoles de Catalunya, redactat per el Sr. Joan Pallarès Calbó, enginyer 
tècnic agrícola, consisteix en l’ampliació d’una explotació d’engreix de porcs i 
pollastres existent, amb marca oficial 243Ah.

L’establiment, amb marca oficial 243Ah, té una capacitat actual de 53.000 po-
llastres d’engreix i 530 porcs d’engreix. L’ampliació incrementa la capacitat fins 
als 1.930 porcs d’engreix, però es mantenen els 53.000 pollastres d’engreix, i es du 
a terme la construcció de 6 naus, que seran de 30.30 x 7,30 m de planta, situades a 
la parcel·la 7, i 3 de situades a la parcel·la 11.

La capacitat d’emmagatzematge impermeable de dejeccions prevista al pla de 
gestió és de 1.865 m³ per als purins i de 600 m³ per a la gallinassa, mentre que la 
capacitat necessària per les dejeccions generades per la totalitat del bestiar després 
de l’ampliació és de 2.075 m³ per als purins i de 353 m³ per a la gallinassa.

S’ha presentat un compromís per a la construcció d’una bassa de purins amb 
una capacitat de 250 m³.

La finca es proveirà d’aigua a partir d’un pou.

—2 L’estudi d’impacte ambiental analitza de forma prèvia a l’execució del projecte 
l’estat inicial dels factors ambientals, estableix els efectes previsibles sobre els factors 
ambientals i defineix les mesures preventives i correctores de l’ impacte.
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—3 Els residus generats per l’activitat són els següents:

Descripció Classe Codi (*) Producció
Residus agroquímics P 020108 40 kg/any
Animals morts NP 020102 4% any, avícola
   2% any, porcina

(*) Codificació d’acord amb el Catàleg europeu de residus (CER)

Per a la gestió dels residus es disposa d’una pòlissa d’assegurança agroramadera 
per la gestió dels animals morts amb un gestor de residus autoritzat.

—4 Emissions generades a les aigües
No s’autoritza cap abocament d’aigües residuals.

—5 Aplicació de millors tècniques disponibles (MTD)
Sobre la base del projecte presentat i l’estudi d’impacte ambiental, la instal-

lació ramadera i els seus processos productius incorporen les següents MTD 
recomanades pel BREF sobre les millors tècniques disponibles aplicables a la 
ramaderia intensiva, adoptat per la Comissió Europea en el DOUE, sèrie C, núm. 
170, de 19.6.2003:

Realitzar la neteja de les instal·lacions periòdicament amb aigua a pressió.
Disposar d’allotjaments amb terra amb reixa (slat), i ventilació natural a les 

noves naus.

CAPACITAT I VULNERABILITAT DEL MEDI RECEPTOR

L’activitat projectada globalment no comporta efectes notables pels factors am-
bientals, si la seva gestió es porta a terme d’acord amb les condicions establertes en 
el pla informat de gestió de les dejeccions ramaderes, el projecte, l’estudi d’impacte 
ambiental, i en les addicionals fixades en aquesta resolució.

El pla de gestió de les dejeccions ramaderes (P06007) ha estat informat pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Medi Natural en data 3 de 
maig de 2011.

La generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions generades pel bestiar 
que consta a l’expedient d’autorització ambiental a partir dels coeficients estàndards 
és de 25.653 kg, dels quals 15.503 kg procedeixen del bestiar existent en data 28 
de desembre de 2004.

Es preveu que aquest nitrogen es gestionarà en el marc agrari, per a la qual cosa 
en el pla de gestió s’aporten 16,8 ha en zona vulnerable designades pel Decret 
283/1998 , 13,1 ha en zona vulnerable designades pel Decret 476/2004 i 123,4 ha 
en zona no vulnerable.

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I NIVELLS D’EMISSIÓ

—1 Mesures relatives als residus
Per als residus agroquímics:
L’emmagatzematge d’aquests residus s’efectuarà en recipients tancats.
La gestió d’aquests residus zoosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus 

autoritzats, o bé, per recollir-los, es podran utilitzar els serveis d’associacions o de 
distribuïdors de productes zoosanitaris.

Per als animals morts:
La gestió s’efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les següents 

condicions:
Al produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida tan aviat com sigui 

possible.
El contenidor haurà d’estar tapat i s’haurà de situar en una zona de fàcil accés 

pels vehicles de recollida.
El contenidor i el seu entorn s’haurà de mantenir en bones condicions de neteja 

i desinfecció.

Disposicions
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—2 Mesures relatives a les dejeccions ramaderes
a) Caldrà disposar, abans de l’entrada en funcionament de l’ampliació , de la 

capacitat d’emmagatzematge impermeable necessària.
S’ha presentat un compromís per a la construcció d’una bassa de purins amb 

una capacitat de 250 m³.
b) Caldrà complir el que disposa el Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’apro-

vació del programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables, en relació amb 
la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les 
dejeccions ramaderes.

c) Aplicació agrícola:
L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i la resta de fertilitzants nitroge-

nats en zona vulnerable es farà respectant el Decret 136/2009, o la normativa que 
el substitueixi, i el Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen 
(Ordre de 22 d’octubre de 1998).

En zona vulnerable, les èpoques d’aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i 
les quantitats màximes de nitrogen a aplicar respectaran el que indiquen els articles 
4 i 5 del Decret 136/2009.

A les zones no designades com a vulnerables pels decrets 283/1998 i 476/2004 i 
l’Acord de Govern 128/2009, la quantitat màxima de nitrogen procedent dels fems i altres 
materials orgànics a aplicar és la que estableix l’article 24 del Decret 136/2009,

L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes a les zones que no es van designar 
vulnerables pels decrets 283/1998 i 476/2004 i l’Acord de Govern 128/2009 es farà 
respectant al màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en 
relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998).

El mètode d’aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com 
fora de les zones vulnerables, es farà d’acord amb l’article 8 del Decret 136, tenint 
en compte el que disposen els articles 9 i 10 de l’esmentat Decret, sobre l’aplica-
ció dels fertilitzants en terrenys de fort pendent i l’aplicació en terrenys entollats, 
inundables, gelats o nevats.

En l’aplicació agrícola dels fertilitzants, caldrà respectar les distàncies i terminis 
màxims d’incorporació de fertilitzants al sòl fixats a la secció 2 del Decret 136/2009. 
També caldrà tenir en compte les possibles restriccions en l’aplicació de fertilitzants 
a l’entorn de captacions d’aigua subterrània destinada a consum humà derivades 
de l’article 32 del mateix Decret.

d) El titular de l’explotació ramadera resta obligat a actualitzar i a portar al dia 
el llibre de gestió de les dejeccions ramaderes.

e) Anualment es lliurarà al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural una còpia informatitzada del contingut d’aquest llibre 
de gestió.

f) Els sistemes d’emmagatzematge hauran de complir les prescripcions fixades 
a la secció 3 del Decret 136/2009.

h) Els criteris per a la mesura de la capacitat d’emmagatzematge són els que figuren 
a la instrucció tècnica IT-210 Criteris per a la mesura de capacitat d’emmagatzematge 
de dejeccions en una explotació ramadera, disponible a la pàgina web:

http://www.mediambient.gencat.cat/cat/empreses/OAEC/docs/acreditacio/inst_tec-
niques/crit_especifics/it210.pdf

—3 Mesures relatives a la prevenció de la contaminació de les aigües
a) Les aigües residuals s’hauran de gestionar juntament amb les dejeccions 

ramaderes. No s’autoritza cap abocament d’aigües residuals.
b) Les aigües pluvials no hauran d’entrar en contacte amb elements contaminants 

(dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.).
c) Atès que l’establiment es proveeix d’aigua de fonts pròpies haurà d’acreditar la 

inscripció de l’aprofitament en el Registre d’aigües i, si no disposa de la corresponent 
acreditació, haurà de sol·licitar el dret d’aprofitament corresponent a la Confederació 
hidrogràfica de l’Ebre, d’acord amb l’article 52 i concordants del text refós de la 
Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Disposicions
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—4 Mesures per a la prevenció de la contaminació acústica
Els nivells de la immissió sonora generats per l’activitat no superaran: els valors 

límit d’immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat 
acústica de les edificacions d’ús sensible al soroll de l’entorn de l’activitat establerts 
en el mapa de capacitat acústica del municipi o, si no n’hi ha, els que corresponen 
a les zones de sensibilitat acústica determinades d’acord amb els criteris establerts 
en la disposició transitòria primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, ni els 
valors fixats en l’ordenança municipal corresponent.

—5 Mesures relatives al patrimoni arqueològic
a) Comunicar l’inici de les obres als serveis territorials del Departament de 

Cultura.
b) Si durant l’execució de l’obra es troben restes o objectes amb valor arqueològic, 

el promotor o la direcció facultativa de l’obra paralitzarà immediatament els treballs, 
prendrà les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicaran el 
descobriment, en el termini de quaranta-vuit hores, al Servei Territorial a Lleida 
del Departament de Cultura.

—6 Millors tècniques disponibles
D’acord amb el que estableix el document de referència (BREF) sobre les millors 

tècniques disponibles aplicables a la ramaderia intensiva, adoptat per la Comissió 
Europea en el DOUE, sèrie C, núm. 170, de 19.6.2003, i amb la respectiva Guia ela-
borada pels departaments de Medi Ambient i habitatge i Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural, que es poden trobar a la web del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat, aquesta activitat ramadera haurà de complir les següents especificacions, 
sense perjudici d’altres mesures establertes:

a) Establiment d’un programa de manteniment i control de les instal·lacions, de 
la maquinària, dels estris, dels consums i, específicament, de les fuites (abeuradors, 
basses, etc.) per a l’estalvi d’aigua i energia. Així mateix, utilització de fonts llumi-
noses o làmpades de baix consum a l’interior de les naus, quan sigui viable.

b) Pel que respecta a l’alimentació del bestiar porcí, i respecte a la reducció del 
nitrogen, caldrà aplicar els valors del nivell 2 descrit a l’annex 2 del Decret 136/2009 
com a millor tècnica disponible. Pel que fa a la reducció de fòsfor, es promourà la 
utilització d’alternatives, tals com les fitases, amb els complements adients de fòsfor 
digestible, que permeti assolir el contingut de fòsfor, d’acord amb el tipus d’animal 
i fase productiva, següent:

CMFT=contingut màxim de fòsfor total, % màx. en pinso.

Espècie Fase CMFT
Porc d’engreix 40-70 kg 0,55
 70 kg-sacrifici 0,49

Caldrà justificar el compliment del nivell 2 descrit a l’annex 2 del Decret 136/2009 
mitjançant les factures o albarans del pinso adquirit, i en cas que calgui, mitjançant 
la formalització del full de càlcul establert d’acord amb la Ordre AAR/506/2010.

c) Pel que respecta a l’alimentació del bestiar avícola, i quant a CMFT la reducció 
del nitrogen i fòsfor, caldrà aplicar els continguts de % de proteïna bruta i fòsfor, 
promovent l’ús de les alternatives adients (disminució de proteïna bruta, utilització 
de fitases, etc. ) d’acord amb el tipus d’animal i fase productiva, següent:

CPB=contingut en proteïna bruta, % en pinso, amb els complements adients d’aminoàcids 
essencials.
CFT=contingut de fòsfor total, % en pinso, amb els complements adients de fòsfor diges-
tible.

Espècie Fase CPB CFT
Broiler Starter 20-22 0,65-0,75
 Engreix 19-21 kg 0,60-0,70
 Finalitzador 18-20 0,57-0,67
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d) Regular correctament el flux dels abeuradors a la demanda del bestiar i es-
tablir-ne un manteniment correcte. Evitar que l’aigua dels abeuradors i l’aigua de 
pluja es puguin barrejar amb les dejeccions.

e) Les basses o dipòsits per l’emmagatzematge de les dejeccions estaran construïts 
amb materials impermeables tant pel que fa a la base com a les parets, i seran esta-
bles davant de possibles influències mecàniques, tèrmiques o químiques, i s’evitarà 
agitar els purins emmagatzemats (excepte durant les operacions de buidatge).

f) Les basses o dipòsits per l’emmagatzematge de les dejeccions disposaran 
d’un sistema de detecció de fuites i realitzaran un buidatge i neteja periòdica (com 
a mínim, una vegada l’any) per retirar sorres i altres materials que redueixen la 
capacitat d’emmagatzematge i comprovar-ne la impermeabilitat amb inspecció 
visual de les superfícies interna i externa, i disposaran d’algun tipus de coberta, 
ja sigui rígida o flotant. En relació amb les basses, caldrà disposar d’un certificat 
d’estanqueïtat emès per un tècnic competent.

FORMULACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL

Atesa la capacitat del medi receptor i l’existència d’efectes que l’activitat pro-
jectada pot transferir als vectors ambientals, el seu impacte global es considera 
moderat sobre la conservació i protecció del medi afectat i dels recursos naturals i, 
per tant, la Ponència Ambiental, en la sessió 7 de juny de 2011 i d’acord amb l’article 
33.3 i) del Decret 136/1999, de 18 de maig pel qual s’aprova el Reglament general 
de desplegament de la Llei 3/1998, formula la declaració d’impacte ambiental del 
projecte amb caràcter favorable.

D’acord amb el que estableix l’article 5 del Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació 
d’impacte ambiental, la declaració d’impacte ambiental es farà pública.

(12.163.061)
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RESOLUCIÓ
TES/1510/2012, de 18 de juny, per la qual es fa públic l’Acord de no-aplicació del 
tràmit d’avaluació d’impacte ambiental del Projecte de construcció i instal·lació 
d’una activitat d’extracció, envasat i emmagatzematge de mel al terme municipal 
de Sant Feliu de Guíxols (exp. GIA110005).

Vist que la Ponència Ambiental, en la sessió del dia 17 de gener de 2012, va adoptar 
l’Acord de no-aplicació del tràmit d’avaluació d’impacte ambiental del Projecte de 
construcció i instal·lació d’una activitat d’extracció, envasat i emmagatzematge de 
mel, al terme municipal de Sant Feliu de Guíxols, promogut i tramitat per Susanna 
Ibars Garrofé (exp. GIA110005),

RESOLC:

Donar publicitat a l’esmentat Acord de no-aplicació del tràmit d’avaluació d’im-
pacte ambiental del Projecte de construcció i instal·lació d’una activitat d’extracció, 
envasat i emmagatzematge de mel, al terme municipal de Sant Feliu de Guíxols 
(exp. GIA110005).

Barcelona, 18 de juny de 2012

aSSUMpTa faRRaN I pOCa

Directora general de Qualitat Ambiental

aCORD
de 17 de gener de 2012, de no-aplicació del tràmit d’avaluació d’impacte ambien-
tal del Projecte de construcció i instal·lació d’una activitat d’extracció, envasat i 
emmagatzematge de mel, al terme municipal de Sant Feliu de Guíxols, promogut 
i tramitat per Susanna Ibars Garrofé (exp. GIA110005).

ANTECEDENTS

En data 23 de juny de 2011 la senyora Susanna Ibars Garrofé ha formulat davant 
l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (d’ara endavant OGAU) adscrita als 
Serveis Territorials a Girona una sol·licitud de decisió prèvia sobre la subjecció 
al procediment d’avaluació i de declaració d’impacte ambiental de la Memòria de 
projecte de construcció i instal·lació d’una activitat d’extracció, envasat i emma-
gatzematge de mel a Sant Feliu de Guíxols, promogut per Susanna Ibars Garrofé, 
a ubicar a la parcel·la 91 del polígon 2 del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols 
(Baix Empordà), d’acord amb el que preveu l’article 33 de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

MARC NORMATIU

El procediment aplicable a la consulta prèvia sobre el sotmetiment al tràmit 
d’avaluació i de declaració d’impacte ambiental sol·licitada resta regulat en l’article 
33 de la Llei 20/2009, 4 de desembre, per a les activitats incloses en l’annex II de 
l’esmentada Llei.

Així mateix, el projecte corresponent es troba inclòs en el supòsit previst en l’article 
16 del 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 i, per tant, a la sol·licitud formulada 
li és d’aplicació el tràmit previst per l’article 17 de l’esmentat Reial decret legislatiu.

En aquest sentit, l’OGAU de Girona ha sol·licitat, mitjançant escrits amb dates 4 
i 5 de juliol de 2011, informe sobre la subjecció del projecte al procediment d’ava-
luació i de declaració d’impacte ambiental als següents ens i òrgans administratius 
afectats:

Disposicions

38181Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6180 – 27.7.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007



CVE-DOGC-A-12170120-2012

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Coordinadora Salvem el Crit.
Agència Catalana de l’Aigua (d’ara endavant ACA).
Agència de Residus de Catalunya (d’ara endavant ARC).
Àrea de Medi Natural (AMN) dels Serveis Territorials del Departament d’Agri-

cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (d’ara endavant DAAM) 
a Girona.

Servei de Gestió Territorial dels Serveis Territorials del DAAM a Girona.
Subdirecció General de Paisatge i Acció Territorial del Departament de Territori 

i Sostenibilitat (Servei de Paisatge).
Direcció General de Qualitat Ambiental (Servei per a la Prevenció de la Conta-

minació Acústica i Lluminosa).

D’aquestes consultes s’han rebut informes emesos per l’ARC, per l’ACA, pel 
Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa, per l’Àrea de 
Medi Natural del DAAM a Girona i per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

L’objecte de l’activitat serà la d’obrador per a l’extracció, l’envasament i l’em-
magatzematge de mel. La capacitat productiva serà de 4.000 kg/any i ocuparà un 
treballador durant la corresponent temporada (de març a setembre), l’horari del 
qual serà variable, però diürn.

Per al seu exercici es projecta la construcció d’un edifici aïllat de planta rectangu-
lar, de 9 m d’amplada, 18,7 m de longitud i d’una alçada màxima de 6 m, essent la 
superfície construïda de 168,3 m². Bàsicament, disposarà d’una zona d’emmagatze-
matge, de càrrega i descàrrega i per una altra dedicada a la manipulació i l’envasat 
de mel (obrador d’extracció i d’envasat) i a l’emmagatzematge de producte acabat, 
així com a oficina i a serveis.

La matèria primera provindrà dels ruscos d’abelles de què disposa la promotora 
de l’activitat. Segons la secció apícola del registre d’explotacions ramaderes del 
DAAM la promotora té registrades 160 arnes amb el codi ES171600034232 a la 
parcel·la 91 del polígon 2 del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols (marca oficial 
674 AI). El producte final serà mel envasada per al seu consum, en envasos grans 
(bidons de 200 l) o en pots de vidre de fins a un kg. El procés productiu s’iniciarà 
amb la recepció de les bresques procedents de les arnes, seguida del dessegellat i 
de l’extracció, el filtratge i la maduració i, finalment, l’envasat i l’emmagatzematge 
de la mel produïda.

Segons la documentació presentada, els subministraments d’aigua i de corrent 
elèctric seran propis (pou i grup electrogen, respectivament) i l’aigua calenta neces-
sària s’obtindrà mitjançant un escalfador de gas butà i plaques solars tèrmiques.

L’establiment disposarà dels focus emissors a l’atmosfera associats al generador 
i a l’escalfador d’aigua i els residus generats estaran formats per plàstics, vidres i 
altres residus assimilables a urbans, la producció estimada dels qual serà d’1 t/any 
(el residu resultant del tractament de les bresques es reutilitzarà per al condiciona-
ment de les arnes). Per la seva banda, les aigües residuals generades provindran de 
la neteja de les instal·lacions i dels serveis sanitaris, la seva producció serà de 12 
m³/any i es recolliran en una fossa sèptica, el contingut de la qual serà buidada una 
o dues vegades a l’any i la seva destinació serà una estació depuradora d’aigües 
residuals (EDAR) propera.

L’establiment es trobarà a 20 m de la riera de les Comes, al paratge del mateix nom 
situat a l’obaga de la Serralada de les Comes, en el fons de la vall per on transcorre 
la riera esmentada i a la part baixa de les muntanyes que conformen el Massís de 
l’Ardenya. Aquest espai es troba inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural (d’ara 
endavant PEIN) de les Cadiretes-Ardenya i també forma part de la Xarxa Natura 
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2000, espais de muntanya litoral, codi ES5120013, recollit per Acord del Govern 
GOV/112/2006, de 5 de setembre de 2006, pel qual es designen zones d’especial 
protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comu-
nitària (LIC) com a espai d’aigües comunitària.

Aquest espai disposa d’un Pla especial de delimitació definitiva del PEIN Massís 
de Cadiretes, segons el qual són admeses de forma genèrica les activitats ramaderes, 
les explotacions agràries i altres activitats que siguin congruents amb els valors 
naturals, paisatgístics i culturals de la zona.

AVALUACIÓ I CONCLUSIONS

Atès el pronunciament dels informes emesos per l’ACA i per l’ARC, així com per 
l’Àrea de Medi Natural dels Serveis Territorials del DAAM a Girona i per l’Ajunta-
ment de Sant Feliu de Guíxols, es conclou que, per les característiques del potencial 
impacte, el projecte de referència no s’ajusta als criteris establerts pels annexos V i 
III de la Llei 20/2009 i del Reial decret legislatiu 1/2008, respectivament.

En conseqüència, i a proposta de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada dels 
Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Girona, la Ponència Ambiental 
adopta el següent Acord:

Declarar la no-aplicació del tràmit d’avaluació d’impacte ambiental a la Me-
mòria de projecte de construcció i instal·lació d’una activitat d’extracció, envasat 
i emmagatzematge de mel a Sant Feliu de Guíxols, promogut per Susanna Ibars 
Garrofé, a ubicar a la parcel·la 91 del polígon 2 del terme municipal de Sant Feliu 
de Guíxols (Baix Empordà).

No obstant això:

—1 La documentació que acompanya la sol·licitud per a l’exercici de l’activitat 
haurà d’incloure els següents documents:

Un estudi d’impacte acústic, d’acord amb el que preveu la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica, i el Reglament que la desenvolupa 
(Decret 176/2009, de 10 de novembre).

—2 Així mateix, en la documentació que acompanya la sol·licitud per a l’exercici 
de l’activitat:

Caldrà acreditar la correcta impermeabilització i gestió de la fossa sèptica per 
tal d’evitar fuites de les aigües residuals o vessaments accidentals.

Atès que l’edificació es troba en terrenys forestals, caldrà tenir en compte les 
prescripcions que estableix l’article 3 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata 
amb la trama urbana, desenvolupada pel Decret 123/2005, de 14 de juny. En concret, 
caldrà assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció de 25 m d’amplada al 
voltant del Mas, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada, 
d’acord amb les característiques establertes per l’esmentat reglament.

En el cas que hi hagi il·luminació exterior en les fases de construcció i/o explota-
ció, les làmpades hauran de ser de vapor de sodi i els valors del Flux a l’hemisferi 
superior dels pàmpols instal·lats i d’il·luminació intrusa hauran de complir amb 
la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn.

Caldrà acreditar la correcta gestió dels residus generats per l’establiment.

—3 En el tràmit del permís ambiental per a l’exercici de l’activitat s’haurà d’in-
cloure:

Un informe d’avaluació de l’estudi d’impacte acústic emès per l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols.

—4 En el tràmit d’altres autoritzacions s’haurà d’incloure:
Un informe d’avaluació de les potencials afeccions sobre el medi natural emès 

per l’òrgan competent en matèria de medi natural i espais naturals protegits.
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—5 Es recorda que, d’acord amb l’apartat segon de l’article 3.2 de la Instrucció 
Tècnica 003 (IT.003) de la Direcció General de Qualitat Ambiental, el focus de 
combustió corresponent al grup electrogen no serà objecte de mesurament de les 
seves emissions a l’atmosfera si la seva potència elèctrica nominal és inferior a 1 
MWe o es considera un focus d’emissió no sistemàtica, tal com es defineix en el 
Reial decret 100/2011, de 28 de gener.

—6 En general, es recomana l’aplicació en l’edificació dels criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en relació amb l’aigua, el consum d’energia, l’ús de materials i els 
sistemes constructius i els residus.

(12.170.120)

Disposicions

38184Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6180 – 27.7.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007



CVE-DOGC-A-12195032-2012

EDICTE
de 13 de juliol de 2012, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Tarragona referent al municipi del Montmell.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en les sessions de 29 de març 
de 2012 i de 19 de gener de 2012, va adoptar, entre d’altres, els acords següents:

Exp.: 2011 / 045982 / T
Modificació puntual del PGOU en l’àmbit del sector de sòl urbanitzable no pro-
gramat “Castellot de Rodonya” (Urbanització Mas Mateu) i el seu entorn, al terme 
municipal del Montmell

Acord de 29 de març de 2012

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Tarragona acorda:

—1 Donar conformitat al Text refós de la Modificació puntual del PGOU en l’àmbit 
del sector de sòl urbanitzable no programat “Castellot de Rodonyà” (Urbanització 
Mas Mateu) i el seu entorn, del Montmell, promogut i tramès per l’Ajuntament, en 
compliment de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Tarragona de 19 de gener de 2012.

—2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva de 19 de gener de 2012 i les 
normes urbanístiques corresponents al DOGC, a l’efecte de la seva executivitat 
immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós de la Llei d’urbanisme, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 
de febrer.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Acord de 19 de gener de 2012

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Tarragona acorda:

—1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del PGOU en l’àmbit del 
sector de sòl urbanitzable no programat “Castellot de Rodonyà” (Urbanització 
Mas Mateu) i el seu entorn, del Montmell, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, 
i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació 
d’un text refós, que es presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les 
prescripcions següents:

1.1 Cal recaptar nou informe de l’Agència Catalana de l’Aigua pel que fa a 
l’abastament i incoporar, si escau, les seves prescripcions. Pel que fa al sanejament 
cal donar compliment a l’informe d’aquest organisme, de 20 d’abril de 2011 establint 
en el document que en cas de preveure l’execució d’una xarxa de recollida d’aigües 
pluvials, sigui de forma total o parcial, serà sempre independent de la xarxa de 
recollida d’aigües residuals.

1.2 Cal, d’acord amb els informes de l’arquitecte territorial i de l’arqueòloga 
territorial del Departament de Cultura, de 4 de juliol de 2011 i de 6 de maig de 
2011, suprimir de l’apartat 6.6.2.2 que la rehabilitació del Castellot es destinarà a 
equipament cultural o equipament turístic.

1.3 Cal, d’acord amb l’informe de la Direcció General de Protecció Civil, de 19 
d’abril de 2011, donar compliment al Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova 
el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i els fixa 
el contingut d’aquestes mesures, donat que el sector Mas Mateu queda inclòs a 
l’Annex I (Catàleg d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció civil).

1.4 Cal modificar el document establint que els terrenys que l’actual proposta 
classifica com a sòl urbà consolidat i els inclou en el PAU “Mas Mateu”, han de tenir 
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la classificació de sòl urbà no consolidat i s’han de desenvolupar mitjançant un Pla 
de millora urbana. Així mateix, cal incloure a la normativa que atesa la naturalesa 
dels terrenys el Pla de millora urbana haurà d’estar informat per la Direcció General 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior.

1.5 Pel que fa a la normativa cal que en l’article 6, punt 175è, s’inclogui el quadre 
d’edificabilitat pel que fa a la clau de nova creació, atès que en l’actual redactat no 
hi consta. En la disposició final, 7.1, cal que el redactat s’ajusti al que determinen 
els articles 108 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost i 119 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
305/2006, de 18 de juliol.

1.6 Cal corregir l’errada material detectada a l’article 6.6.1.1, tot incloent la 
superfície de la resta de terrenys destinats a espais lliures que no es detalla i que 
és de 4.271,17 m².

—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 editable word 
en versió catalana i castellana, en compliment de l’article 17.6 del Reglament 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre 
PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de 
la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de 
planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a 
la seva aprovació definitiva.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter 
general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l’article 107.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici 
que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, 
i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de 
formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes se-
güent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà 
del dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què s’entengui 
rebutjat presumptament.

L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
als locals de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, carrer Anselm 
Clavé, 1 ‘Casa Gasset’, de 9:30 h a 13:30 h.de.

Les normes urbanístiques, la memòria i els plànols d’ordenació d’aquest expe-
dient es poden consultar en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya, 
mitjançant l’enllaç següent:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFit
xa&codiPublic=2011/45982/T&set-locale=ca

Tarragona, 13 de juliol de 2012

NaTàLIa hIDaLGO GaRCIa

Secretària de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Tarragona
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NORMES URBANÍSTIQUES DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PGOU EN L'ÀMBIT DEL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE NO 
PROGRAMAT "CASTELLOT DE RODONYA" (URBANITZACIÓ 
MAS MATEU) I EL SEU ENTORN, DEL MONTMELL 

6.6.1.- SOL URBÀ CONSOLIDAT 

6.6.1.1.- Normativa específica del sistema local de parcs i jardins, (Clau V): 

Son d’aplicació les determinacions del Capítol 3r; Sistema d’espais lliures verds 
públics de la normativa del Pla general en els següents articles: 

Article 144.- Definició i usos.
Article 145.- Ordenació i tractament.
Article 146.- Servituds.
Article 147.- Determinacions del Pla general.
Article 148.- Zones privades qualificades de lliure permanent Clau: A.-1.4 .

El projecte d’urbanització haurà de preveure la materialització d’una plaça de 
caràcter cívic que possibiliti la convivència veïnal corresponent a sistema local 
de parcs i jardins 1 amb una superfície de 3.781,87 m2.

El projecte d’urbanització haurà de preveure la materialització d’una plaça de 
caràcter cívic que possibiliti la convivència veïnal corresponent a sistema local 
de parcs i jardins 2 amb una superfície de 4.271,17 m2.

6.6.1.2.- Normativa específica del sistema local d’equipaments, (Clau E): 

Son d’aplicació les determinacions del Capítol 4t; Sistema d’equipaments 
comunitaris de la normativa del Pla general en els següents articles: 

Article 149.- Definició.
Article 150.- Usos admesos.
Article 151.- Determinacions en sòl urbà i urbanitzable.  
Article 152.- Condicions d’edificació.  

En la zona d’equipaments es preveu en un futur, la materialització d’un centre 
cívic proporcionat amb la implantació residencial que es planteja, així com una 
mínima instal·lació esportiva. En tot cas l’equipament no té un ús concret, tota 
vegada que serà l’Ajuntament i els veïns els que decidiran la tipologia i l’abast 
de l’equipament futur, amb una superfície de 4.259,23 m2.

6.6.1.3.- Normativa específica del sistema local viari, (Clau X): 

Son d’aplicació les determinacions del Capítol 2n; Sistema de comunicacions i 
viari de la normativa del Pla general en els següents articles: 

Article 140.- Definició.
Article 141.- Tipus de vies.
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Article 142.- Règim de les vies públiques i del seu entorn.
Article 143.- Intervenció en la instal·lació.

El sistema viari que es planteja, té com objectiu la millora de l’accessibilitat i la 
seguretat amb una superfície de 20.962,20 m2.

Zona de Protecció de les Comunicacions: A l’empara del “Reglamento General 
de Carreteras”, es defineix el sòl corresponent a la zona de domini públic 
segons el contingut de l’article 74, la zona de servitud segons el contingut de 
l’article 77, la zona  d’afecció segons el contingut de l’article 82 i zona no 
edificable segons el contingut de l’article 82. 

6.6.1.4.- Normativa específica del sistema d’infraestructures de serveis 
tècnics, (Clau T): 

Son d’aplicació les determinacions del Capítol 5é; Sistema d’infraestructures de 
serveis tècnics de la normativa del Pla general en els següents articles: 

Article 153.- Definició i contingut.
Article 154.- Condicions d’ús.
Article 155.- Mesures específiques de protecció.

6.6.1.5.- Normativa específica de la zona d’edificació segons ocupació de 
parcel·la clau A.-3.1.8., ”Mas Mateu”: 

Article 1.- Definició 

En coherència amb l’article 174 de les normes del Pla General, compren l’àrea 
de sòl classificat de sòl urbà consolidat amb la qualificació segons ocupació de 
parcel·la clau A.-3.1.”Mas Mateu”. Es caracteritzen pels espais lliures 
enjardinats que envolten els edificis. 

Article 2.- Tipus de paràmetres d’ordenació 

Són d’aplicació les determinacions del Capítol 1r; Tipus i paràmetres 
d’ordenació de la normativa del Pla general en els següents articles: 

Article 71.- Tipus d’ordenació.
Article 72.- Paràmetres d’ordenació. 

Article 3.- Definició dels conceptes comuns a tots els tipus d’ordenació 

Son d’aplicació les determinacions del Capítol 2on; Definició dels conceptes 
comuns a tots els tipus d’ordenació de la normativa del Pla general en els 
següents articles: 
Article 73.- Urbanització.
Article 74.- Edificació.  
Article 75.- Parcel·lació.  
Article 76.- Parcel·la i solar.
Article 77.- Disposició estructural dels edificis.  
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Article 78.- Estructures externes.
Article 79.- Estructures internes.
Article 80.- Elements tècnics de les instal·lacions.
Article 81.- Condicions mínimes d’habitabilitat de les vivendes i locals (Les 
vigents).
Article 82.- Previsió contra incendis. (Les vigents). 
Article 83.- Aplicació de la normativa sobre disminuïts físics. (Les vigents). 

Article 4.- Definició de conceptes específics de l’edificació segons 
ocupació de la parcel·la 

Són d’aplicació les determinacions del Capítol 4t; Definició dels conceptes 
específics d’edificació segons ocupació de parcel·la de la normativa del Pla 
general en els següents articles: 

Article 94.- Ocupació màxima de parcel·la 

1.- L’ocupació màxima de parcel·la que podrà ser edificada és l’establerta en 
les Normes aplicables en cada zona. L’ocupació es mesurarà per la projecció 
ortogonal sobre un pla horitzontal de tot el volum de l’edificació inclosos els 
cossos sortints.
2.- Les plantes soterranis, resultants de desmunts, anivellacions o excavacions, 
no podran sobrepassar l’ocupació màxima de parcel·la.  
3.- En els terrenys en pendent, es limita el percentatge d’ocupació segons el 
següent quadre:

 - Fins al 30 % de pendent, el percentatge no varia.  
 - Del 31 % al 50 % de pendent, disminueix en un terç.  
 - Del 51 % al 100 % de pendent, disminueix en una meitat.  
 - Les pendents superiors al 100 % es consideren inedificables.  

Article 95.- Alçada edificable i nombre de plantes 

1.- S’entén per alçada edificable, la dimensió vertical o desnivell comprès entre 
el centre de gravetat de la planta baixa o de la part de planta que tingui tal 
consideració i la part superior del forjat suport de terrat i/o teulada.
2.- En els supòsits que, per raó del pendent del terreny, l’edificació es 
desenvolupi esglaonadament, els volums d’edificació que es construeixin sobre 
cadascuna de les plantes o parts de la planta que posseeixin la consideració de 
planta baixa, es subjectaran a l’altura màxima que correspongui per raó de 
cadascuna d’aquestes parts, i l’edificabilitat total no superarà la que resultaria 
d’edificar en un terreny horitzontal. En cap cas les cotes de referència de les 
plantes baixes es podran establir amb una variació absoluta de més menys un 
metre en relació a la cota natural del terreny.  

Article 96.- Separacions mínimes als límits de parcel·la 

1.- A les separacions de les edificacions de les alineacions o límits de parcel·la 
se’ls denomina reculada.
2.- Les modalitats de reculada poden ser:

 a) Reculada en tot el front d’alineació de vial.  
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 b) Reculada de l’edificació respecte als límits laterals i posterior de la 
façana.

3.- Les reculades o separacions posseeixen la condició de distàncies mínimes i 
defineixen la mínima posició o situació on pot aixecar-se l’edificació. A l’efecte 
del corresponent mesurament s’inclouran els cossos volats habitables i 
s’exclouran els elements compositius sortints: cornises, ràfecs o cobertes no 
practicables ni habitables.
4.- La separació entre edificis situats en una mateixa parcel·la es mesurarà 
d’idèntica forma a l’establerta en el punt precedent.

Article 97.- Edificis prefabricats 

La implantació d’habitatges o refugis prefabricats, realitzats amb qualsevol tipus 
de materials estaran sotmesos a llicència prèvia d’edificació i al compliment 
d’aquestes Normes.

Article 98.- Instal·lació de caravànings i rulots 

1.- Queda prohibida la implantació o situació de caravànings o rulots en les 
parcel·les destinades a edificació convencional.
2.- La implantació zonal d’aquest tipus d’habitatges mòbils requerirà el destí 
d’un emplaçament exclusiu per a aquest ús; el territori estarà específicament 
preparat segons es regula en el Decret 55/1.982 de 4 de Febrer del 
Departament de Comerç i Turisme de la Generalitat.

Article 99.-  Que resulta de la modificació de les normes urbanístiques del Pla 
General en els articles 99, 103, 104, 168 i 177, publicada en el DOGC de 22 de 
juliol de 2008.- Construccions auxiliars.

Les construccions auxiliars corresponen als edificis destinats al servei de 
l’edificació principal. La seva destinació es refereix a: porteria, garatge 
particular, caseta d’eines de jardí i piscina, vestuaris, safareigs, hivernacles, 
rebosts, petits tallers de hobby. El sostre edificat en aquest tipus de 
construccions computa als efectes de la intensitat d’edificació.  

Les edificacions auxiliars es podran adossar a veí sempre que es respecti la 
separació a vial i s'emplacin en l'1/3 posterior de la parcel·la. Totes les parets 
que conformin l'edificació incloses les adossades a veïns, tindran tractament de 
façana. Quan aquestes construccions auxiliars queden empotrades o 
enterrades en el massís o tall del terreny, es podran situar segons l’alineació de 
vial.

Article 100.- Hivernacles 

1.- En l’article precedent s’ha considerat la possibilitat d’aixecar hivernacles 
com construccions auxiliars de l’edificació aïllada en parcel·les.  
2.- La implantació d’hivernacles, a nivell domèstic, podria ser una font 
complementària de finançament de les economies familiars i, especialment, la 
dels jubilats, estatus social predominant en les urbanitzacions del terme 
municipal.
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Article 101.- Adequació de l’edificació a la topografia 

1.- En les parcel·les amb pendents pronunciades o en els casos que sigui 
imprescindible l’aterrassament del terreny, els altiplans o plataformes es 
disposaran de forma i manera que en els límits de les parcel·les disposaran 
cotes no superiors a 1,50 metres per sobre de la cota natural del terreny o bé 
2,50 metres per sota de la referida cota; i els talussos ocasionats estaran 
compresos en la relació 1/3 (altura/base).
2.- Els murs d’anivellament i contenció de les plataformes originades quedaran 
limitats, així mateix, a no sobrepassar, en cap punt, dels límits laterals i 
posterior de la parcel·la, les cotes, en relació al terreny natural, de més de 1,50 
metres i/o menys 2,50 metres; i en la part interior de la parcel·la, aquests murs, 
en els seus paràmetres vistos, no depassaran els 3 metres d’altura.

Article 102.- Espai privat lliure d’edificació 

1.- Es consideren afectes, de manera permanent, a l’ús d’espai lliure privat i 
quedaran destinats a esplai i repòs dels ocupants dels habitatges.
2.- Els propietaris de les parcel·les hauran de mantenir, de forma cuidada i nets 
de deixalles, els espais no ocupats per l’edificació, ja sigui mantenint-los 
enjardinats, o bé implantant petits horts de caràcter familiar; però mai hauran 
d’abandonar aquests espais ni permetre que s’acumulin, en els mateixos, 
materials d’enderroc o desferres que actuïn en detriment de la qualitat de vida 
del conjunt.
3.- Aquestes àrees lliures no podran ser parcel·lades, ni venudes amb 
independència de la totalitat de la parcel·la que inclou la construcció aixecada.

Article 103. Resulta de la modificació de les normes urbanístiques del Pla 
General en els articles 99, 103, 104, 168 i 177, publicada en el DOGC de 22 de 
juliol de 2008.- Composició estètica i adequació al medi natural.

1.- L’edificació s’ajustarà al perfil natural del terreny amb el menor moviment 
possible de terres, justificant, a través dels plànols de sol·licitud d’obres, la 
solució adoptada.
2.- En els plànols d’emplaçament de les obres es justificarà la preservació i 
manteniment del paisatge natural i respecte a l’arbrat existent, mitjançant l’ajust 
de l’edificació als expressats condicionaments paisatgístics.
3.- La composició de l’edificació i els materials utilitzats en la pell de l’edifici 
s’adaptaran a les condicions ambientals del mitjà on se situï l’edificació.
4.- Les cobertes, seran de teula ceràmica, de colors vermellosos, de pendent 
igual o inferior al 35%. Les cobertes lleugeres podran ser de tons vermellosos. 
5.- Queda prohibit, de forma categòrica, el barraquisme, construccions 
realitzades amb materials procedents d’enderrocaments els elements dels 
quals quedin a la vista, i les edificacions aïllades inferiors a 40 m2 de 
construcció. Les construccions existents, realitzades segons criteris exposats, 
s’hauran de derruir en un termini no superior a un any, o bé adequar-se 
estèticament al disposat en aquestes Normes.  
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Article 104.- Resulta de la modificació de les normes urbanístiques del Pla 
General en els articles 99, 103, 104, 168 i 177, publicada en el DOGC de 22 de 
juliol de 2008.- Tancat de parcel·les.

1.- Les tanques de parcel·les amb front a vials i espais lliures públics, igual que 
en els límits entre parcel·les contigües, es realitzaran mitjançant un mur de 1,50 
metres d’altura màxima i amb un tancat complementari de reixes, gelosies o 
similars o tanca vegetal viva d’altura no superior a 2 metres. La part arbustiva 
hauria de ser amb espècies de fulla ampla com el llorer, baladre o boix, i evitar 
els xiprers, elements secs o plàstics (bruc o canya).
2.- L’altura de la part opaca de la tanca s’adequarà a la topogràfica del terreny 
de forma i manera que en cap punt de la mateixa, la seva altura, sobre el 
terreny natural, depassi 1,50 metres d’altura. No es permetrà incrementar 
l’altura opaca de les tanques amb instal·lacions de frontons o similars; si bé, 
aquests elements de caràcter esportiu, se situaran en l’interior de les parcel·les, 
de forma que no es projectin sobre la parcel·la confrontant una ombra superior 
a la de la part opaca de la tanca.

Article 5.- Regulació d’usos 

Són d’aplicació les determinacions del Capítol 7è; Regulació d’usos de la 
normativa del Pla general en els següents articles: 

Article 110.- Bases i criteris de regulació.  
Article 111.- Classes i conceptualització d’usos.  
Article 112.- Qualificació d’usos.
Article 113.- Usos amb anterioritat al Pla.

Article 6.- Zona d’edificació segons ocupació de parcel·la, clau A.-3.1.8., 
”Mas Mateu” 

Són d’aplicació les determinacions dels articles corresponents a la zona 
d'edificació segons ocupació de parcel·la, clau A.-3. del Pla General.

Article 174.- Definició, objecte i identificació 

1.- Comprèn àrees que han estat i seran desenvolupades mitjançant trames 
urbanes d'edificis aïllats. Es caracteritzen pels espais lliures enjardinats que 
envolten als edificis situats aquí.
2.- El Pla general, en aquestes àrees, defineix diverses zones d'edificació i ús 
homogeni, delimitades en funció de la grandària de la parcel·la i ús específic de 
l'edificació.  
3.- La identificació de les zones definides i delimitades, en funció de la 
grandària i ús de les parcel·les, s’efectua en la relació que figura en el quadre 
de la pàgina següent.

Article 175.- Condicions d'ordenació.

1.- El tipus d'ordenació correspon al d'edificació aïllada, segons ocupació de 
parcel·la, amb espais lliures enjardinats que envolten l'edificació.  
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2.- Els paràmetres d'ordenació definits en l'Article 72è, d'aquestes Normes, 
conformadors de l'envolupant màxima de l'edificació principal i auxiliar, 
s’estableixen per a les parcel·les de cada zona en les magnituds que figuren en 
el quadre de la pàgina següent.
3.- L'aprofitament o sostre edificable d'una parcel·la, s'obtenen multiplicant la 
intensitat d'edificació de parcel·la o coeficient d'edificabilitat neta, establert en el 
quadre precedent en funció de la grandària i ús de la parcel·la, per la superfície 
de la mateixa.
4.- L'envolupant màxima d'edificació de les construccions auxiliars, quedarà 
definida pels paràmetres que s'estableixen, per a cada zona, en la relació que 
figura en la pàgina següent. La ubicació d'aquestes construccions s'efectuarà 
segons estableix l'Article 99è d'aquestes Normes.
El sostre edificable que posseeixin aquestes edificacions, computarà a l'efecte 
de la determinació de l'aprofitament en els extrems establerts en el punt 3 
d'aquest Article.
5.- Els plànols d'ordenació defineixen les alineacions i rasants del sistema viari, 
i els àmbits de les zones establertes.

Article 176.- Condicions de parcel·lació.

1.- Els Projectes de Parcel·lació que es redactin per a les zones que 
constitueixen el sistema d'ordenació segons ocupació de parcel·la, s'ajustaran 
al previngut en l'Article 55è d'aquestes Normes, i a la grandària de parcel·la 
definit en el punt 2 de l'Article precedent.
2.- Amb la finalitat de no intervenir en la parcel·lació consolidada ni propiciar 
processos de subdivisió reiterativa de parcel·les, el Pla general, ha ajustat les 
zones establertes a la grandària de les parcel·les analitzades i identificades en 
la I.U i I.C. En aquest sentit, la grandària inferior de les parcel·les compreses en 
els entorns establerts en el punt 3 de l'Article 174è d'aquestes Normes, i en el 
punt 5 d'aquest Article, a l'efecte del present Pla, disposen la condició de 
parcel·la mínima i indivisible fixada per a cada zona.

IDENTIFICACIÓ DE ZONES A.-3 DE L’ARTICLE 174.3 DE LES NU 

CLAU DE L’ÀREA 
HOMOGÈNIA 

CLAU DE LA ZONA GRANDÀRIA DE LA 
PARCEL·LA

A.-3.1.1. FINS A 250 m2

A.-3.1.2. DE 251 A 450 m2

A.-3.1.3. DE 451 A 950 m2

A.-3.1.3.X DE 451 A 950 m2

A.-3.1.4. DE 951 A 1850 m2

A.-3.1.5. DE 1851 A 2750 m2

A.-3.1.6. MAJOR DE 2750 m2

A.-3.1.7. DE 200 A 250 m2

A.-3.1. UNIFAMILIAR 

A.- 3.1.8., "Mas Mateu" MAJOR O IGUAL A 550 m2

A.-3.2. PLURIFAMILIAR A.-3.2.1. FINS A 500 m2

A.-3.3. HOTELERA A.-3.3. FINS A 3000 m2

A-.3.4. COMERCIAL A.-3.4. FINS A 2000 m2
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PARÀMETRES D’ORDENACIÓ DE L’ARTICLE 175.2 DE LES NU 

PARÀMETRES D’ORDENACIÓ 
CLAU DE LA ZONA EDIFICABILITAT m2

sostre/m2 sup. 
OCUPACIÓ
PARCEL·LA % 

ALTURA
EDIFICABILITAT I Nº 
DE PLANTES 

A.-3.1.1. 0,5 45 6M = PB+1PP 
A.-3.1.2. 0,5 40 6M = PB+1PP 
A.-3.1.3. 0,45 30 6M = PB+1PP 
A.-3.1.3.X 0,3 25 6M = PB+1PP 
A.-3.1.4. 0,3 20 6M = PB+1PP 
A.-3.1.5. 0,2 15 6M = PB+1PP 
A.-3.1.6. 1,25 50 9M = PB+2PP 
A.-3.1.7. 0,45 30 6M = PB+1PP 
A.-3.1.8., "Mas Mateu" 0,2722 30 6,50M = PB+1PP 
A.-3.2.1. 0,65 40 6M = PB+1PP 
A.-3.3. 0,5 20 9M = PB+2PP 
A.-3.4. 0,5 40 9M = PB+2PP 

PARÀMETRES DE LES CONSTRUCCIONS AUXILIARS ARTICLE 175.4 NU 

PARÀMETRES DE LES CONSTRUCCIONS AUXILIARS 
CLAU DE LA ZONA EDIFICABILITAT 

m2sostre/m2sup.
OCUPACIÓ
PARCEL·LA % 

ALTURA
EDIFICABILITAT I 
Nº DE PLANTES 

A.-3.1.1. 0 0 0 
A.-3.1.2. 0 0 0 
A.-3.1.3. 0,1 10 3,50 m = PB 
A.-3.1.3.X 0,05 5 3,50 m = PB 
A.-3.1.4. 0,03 3 3,50 m = PB 
A.-3.1.5. 0,02 2 3,50 m = PB 
A.-3.1.6. 0 0 0 
A.-3.1.7. 0,1 10 3,50 m = PB 
A.-3.1.8., "Mas Mateu" 0,027 5 3,50 m = PB 
A.-3.2.1. 0 0 0 
A.-3.3. 0,03 3 3,50 m = PB 
A.-3.4. 0,03 3 3,50 m = PB 

3.- La determinació dels coeficients de participació de les parcel·les, es 
determinarà en funció del sostre susceptible de ser edificat en cada parcel·la i 
en base dels Projectes de Parcel·lació que es redactin i als plànols parcel·laris 
compresos en els mateixos a escala 1:1.000, segons l'amplitud de la 
parcel·lació efectuada.

4.- Els límits de les parcel·les seran rectes i regulars, i incidiran en l'alineació de 
vial de manera que l'angle que formin amb la normal a l'alineació de vial, en 
aquest punt, sigui igual o menor a seixanta graus. S’exceptuen d’aquesta 
condició les parcel·les existents amb anterioritat a aquest Pla.

5.- Les dimensions i superfícies de les parcel·les, en cada zona, s'ajustaran, 
com a mínim, als entorns de magnituds que es fixen en el quadre de la pàgina 
següent.
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Article 177.- Article 103 que resulta de la modificació de les normes 
urbanístiques del Pla general en els articles 99, 103, 104, 168 i 177, publicada 
en el DOGC de 22 de juliol de 2008.-  Condicions d'edificació. 

1.- L'ocupació màxima de la parcel·la, tant per l’edificació principal com per les 
construccions auxiliars, s’efectuarà segons estableixen els Articles 94 i 175 
d'aquestes Normes. En la pàgina següent es confecciona una taula d'ocupació 
màxima en funció de la pendent del terreny.

2.- L'altura edificable i el nombre de plantes s'establirà segons les 
determinacions contingudes en l'Article 95 d'aquestes Normes. Es permetrà la 
construcció d'una planta soterrani destinada a aparcament en les condicions 
fixades per aquestes Normes.

3.- L'altura mínima lliure entre plantes s'estableix en funció de l'ús de les 
plantes:
a) Per a planta baixa destinada a l'ús d'habitatge: la que estableixin el Codi 
Tècnic de l'edificació i el Decret d'habitabilitat. 
b) per a planta baixa destinada a altres activitats: 3,00 m.
c) Per a plantes pis destinades a ús d'habitatge: la que estableixin el Codi 
Tècnic de l'edificació i el Decret d'habitabilitat.  
d) Per a plantes pis destinades a altres activitats: 2,80 m.

4.- La separació mínima als límits i la separació entre edificis situats en una 
mateixa parcel·la, s'ajustaran a la taula i l'esquema següents.
El mesurament de les separacions s'efectuarà segons els criteris establerts en 
l'Article 96 d'aquestes Normes. 

CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ ARTICLE 176.5 NU 

MESURES MÍNIMES (m) CLAU DE LA ZONA GRANDÀRIA DE LA 
PARCEL·LA FAÇANA FONS 

A.-3.1.1. FINS A 250 m2 13 10 
A.-3.1.2. DE 251 A 450 m2 15 17 
A.-3.1.3. DE 451 A 950 m2 15 25 
A.-3.1.3.X DE 451 A 950 m2 15 30 
A.-3.1.4. DE 951 A 1850 m2 20 40 
A.-3.1.5. DE 1851 A 2750 m2 30 60 
A.-3.1.6. MAJOR DE 2750 m2 40 60 
A.-3.1.7. DE 200 A 250 m2 10 20 
A.-3.1.8., "Mas Mateu" MAJOR O IGUAL A 550 m2 15 19 
A.-3.2.1. FINS A 500 m2 15 25 
A.-3.3. FINS A 3000 m2 40 50 
A.-3.4. FINS A 2000 m2 30 50 
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CONDICIONS D'EDIFICACIÓ ARTICLE 177.1 DE LES NU 

OCUPACIÓ SEGONS PENDENT DEL TERRENY CLAU DE LA ZONA 
FINS AL 30% DEL 31 AL 50% DEL 51 AL 100% 

A.-3.1.1. 45% 30% 23% 
A.-3.1.2. 40% 27% 20% 
A.-3.1.3. 30% 20% 15% 
A.-3.1.3.X 30% 20% 15% 
A.-3.1.4. 25% 17% 13% 
A.-3.1.5. 20% 14% 10% 
A.-3.1.6. 15% 10% 8% 
A.-3.1.7. SEGONS ESQUEMA DE MESURA ART. 177.4 
A.-3.1.8., "Mas Mateu" 30% 20% 15% 
A.-3.2.1. 40% 27% 20% 
A.-3.3. 20% 14% 10% 
A.-3.4. 40% 27% 20% 

CONDICIONS D'EDIFICACIÓ ARTICLE 177.4 DE LES NU 

DISTÀNCIA A LÍMITS (m) CLAU DE LA ZONA 
FRONT RESTA 

SEPARACIÓ ENTRE 
EDIFICIS

A.-3.1.1. 3 2 4 
A.-3.1.2. 3 3 5 
A.-3.1.3. 5 3 6 
A.-3.1.3.X 5 3 6 
A.-3.1.4. 8 3 6 
A.-3.1.5. 10 5 10 
A.-3.1.6. 15 10 15 
A.-3.1.7. 5 AL FONS 5 - 
A.-3.1.8., "Mas Mateu" 5 3 6 
A.-3.2.1. 5 3 6 
A.-3.3. 10 8 15 
A.-3.4. 10 8 15 

L’ordenació en la clau A.-3.1.7. respondrà a l’esquema següent: 



CVE-DOGC-A-12195032-2012

Disposicions

38197Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6180 – 27.7.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

11

5.- L'edificació s'ajustarà a les característiques topogràfiques de la parcel·la en 
els extrems establerts a l'Article 101 d'aquestes Normes. No obstant les 
construccions auxiliars, es podran adequar en els criteris exposats a l'Article 99 
d'aquestes Normes.

6.- L'edificació es podrà desenvolupar escalonadament, tal com estableix 
l'Article 95, 2 d'aquestes Normes. I les plantes pis podran ocupar, sigui com 
sigui la pendent del terreny, part o la totalitat de la planta baixa.  

7.- Els espais lliures d'edificació de les parcel·les es mantindran i usaran 
segons estableix l'Article 102 d'aquestes Normes.

Article 178.- Condicions d'ús 

1.- Les zones: A.-3.1.1.; A.-3.1.2.; A.-3.1.3.; A.-3.1.4.; A.-3.1.5. i A.-3.1.6., es 
destinen a l’ús exclusiu de vivenda unifamiliar aïllada; si bé, s’admet l’ús de 
vivendes unifamiliars aparellades aïllades. L'ús d'habitatge s'ajustarà a 
l'establert en els Articles 114 i 115 d'aquestes Normes.  

A l’àrea “El Serralot” (La Joncosa), en la unitat d’actuació Pinedes Altes i en la 
urbanització Mirador del Penedès, s’admetran com a usos complementaris 
(lligats a l’existència d’un habitatge unifamiliar), i situats en planta baixa els 
següents: Bars i restaurants, despatxos professionals, petites oficines, tallers 
artesanals i el petit comerç (de caràcter individual, i sense sobrepassar el límit 
mínim d’equipament mig d’acord amb els conceptes continguts en la Llei 
17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials).

2.- Les zones: A.-3.1.3.X i A.-3.1.8., es destina a l'ús d'habitatge unifamiliar 
aïllat, o bé, unifamiliar aparellat aïllat, amb tolerància d'ús comercial, bar i 
restaurant, en planta baixa.

3.- La zona: A.-3.2.1., es destina a l'ús exclusiu d'habitatges plurifamiliar 
aïllades, en les condicions establertes en els Articles 114 i 115 d'aquestes 
Normes.

4.- La zona: A.-3.3, es destina a l'ús hoteler i/o extrahoteler, en les modalitats 
establertes en l'Article 112.1, f) , d'aquestes Normes. També s'admet l'ús 
comercial i de bars, restaurants, discoteques i similars.

5.- La zona: A.-3.4, es destina a ús comercial, també s'admet l'ús d'habitatge 
plurifamiliar, hoteler i extrahoteler en les condicions establertes en aquestes 
Normes.

6.- L'ús d'estacionament i garatge s'ajustarà al previngut en aquestes Normes 
sobre el particular.

7.- S'admet la implantació i ús d'edificis prefabricats en les condicions fixades 
en l'Article 97 d'aquestes Normes, sempre que respectin les condicions 
d'edificació establertes en l'Article precedent.  
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8.- Queda prohibida la implantació i ús de residències mòbils en qualsevol de 
les seves modalitats.

9.- Els usos no citats expressament aquí, queden prohibits.  

Article 179.- Condicions d'ambient i estètica.

1.- L'edificació, en totes les zones, s'ajustarà als criteris exposats en l'Article 
103 d'aquestes Normes.

2.- Els edificis aparellats hauran d’expressar i mantenir una unitat 
arquitectònica absoluta.

3.- Les construccions auxiliars s'ajustaran, així mateix; als criteris exposats en 
aquestes Normes. I les instal·lacions esportives observaran les condicions 
fixades en el punt 2 de l'Article 104 d'aquestes Normes.  

Article 180.- Tancat de parcel·les.

Les tanques que s’estableixin s'ajustaran als criteris establerts en l'Article 104 
d'aquestes Normes. 

6.6.2.- SÒL NO URBANITZABLE 

6.6.2.1.- Normativa específica del sistema local de parcs i jardins, Clau V 

Són d’aplicació les determinacions del Capítol 3r; Sistema d’espais lliures verds 
públics de la normativa del Pla general en els següents articles: 

Article 144.- Definició i usos.
Article 145.- Ordenació i tractament.
Article 146.- Servituds.
Article 147.- Determinacions del Pla General.
Article 148.- Zones privades qualificades de lliure permanent Clau: A.-1.4.

Es proposa incloure en el projecte d’urbanització el condicionament mínim de 
l’àmbit amb la plantació d’arbrat. 
(Superfície: 31.297,70 m2)

6.6.2.2.- Normativa específica del sistema local d’equipaments, Clau E 

Són d’aplicació les determinacions del Capítol 4t; Sistema d’equipaments 
comunitaris de la normativa del Pla general en els següents articles: 
Article 149.- Definició.
Article 150.- Usos admesos.
Article 151.- Determinacions en sòl urbà i urbanitzable.  
Article 152.- Condicions d’edificació.  
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Es qualifica d’Equipament, amb l’objectiu futur, de procedir a la rehabilitació del 
Castellot de Rodonyà. 
(Superfície: 9.022,55 m2)

6.6.2.3.- Normativa específica dels Serveis Tècnics, Clau T 

Són d’aplicació les determinacions de la Clau D-7 del Pla general. 
(Superfície de Serveis Tècnics: 724,14 m2.)

6.6.2.4.- Normativa específica del sistema local viari, Clau X 

Són d’aplicació les determinacions del Capítol 2n; Sistema de comunicacions i 
viari de la normativa del Pla General en els següents articles: 
Article 140.- Definició.
Article 141.- Tipus de vies.
Article 142.- Règim de les vies públiques i del seu entorn.
Article 143.- Intervenció en la instal·lació.

Constitueix la xarxa de camins del sòl no urbanitzable amb la definició d’unes 
alineacions amb unes seccions mínimes per tal de garantir una accessibilitat 
optima de l’entorn. Aquesta xarxa viaria es correspon amb la definida en el seu 
dia a resultes de la parcel·lació rústega inicial de la finca “Mas Mateu”. 
(Superfície: 27.885,63 m2)

6.6.2.5.- Normativa específica del Sòl de Protecció Especial: És d’aplicació 
la Normativa del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona. 

Qualificació dins de l’àmbit de “Mas Mateu”:

- Zona de protecció especial PEIN i/o Natura 2000 terrestre, Espai PEIN, (Clau 
25a):  8.695,07 m2.
- Zona de protecció especial de valor paisatgístic i patrimonial, (clau 24a): 
676.550,80  m2.

Qualificació fora de l’àmbit de “Mas Mateu” entre “Mas Mateu i “Mirador del 
Penedès:

- Zona de protecció especial PEIN i/o Natura 2000 terrestre, Espai PEIN, (Clau 
25a):  166.102,47 m2.
- Zona de protecció especial de valor paisatgístic i patrimonial, (clau 24a): 
151.755,32  m2.

Definició: Article 2.6 de la normativa del Pla territorial parcial del Camp de 
Tarragona.
Regulació: Article 2.7 de la normativa del Pla territorial parcial del Camp de 
Tarragona.

6.6.2.6.- Normativa específica del Sòl de Protecció Preventiva 

És d’aplicació la Normativa del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona. 
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Qualificació dins de l’àmbit de “Mas Mateu”:

- Zona de protecció preventiva, rústic o erm comú, (Clau 20a): 183.796,36 m2.

Qualificació fora de l’àmbit de “Mas Mateu” entre “Mas Mateu i “Mirador del 
Penedès:

- Zona de protecció preventiva, rústic o erm comú, (Clau 20a): 327.057,09 m2.

Definició: Article 2.10 de la normativa del Pla territorial parcial del Camp de 
Tarragona.
Regulació: Article 2.11 de la normativa del Pla territorial parcial del Camp de 
Tarragona.

6.6.2.7.- Quadre General numèric de la modificació del Pla general: 

1.- Classificació del sòl que resulta de la modificació:

ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL: 1.708.872,11 m2

Classificació del sòl Superfície en m2

Sòl Urbà Consolidat 125.508,51
Sòl No Urbanitzable 1.582.466,60

2.- Qualificació del sòl que resulta de la modificació:

ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL: 1.707.975,16 m2

Qualificació del sòl en sòl urbà consolidat Superfície en m2

Sistema local de parcs i jardins 1 (Clau V) 3.781,87
Sistema Local de parcs i jardins 2 (Clau V) 4.271,17
Sistema Local d’equipaments (Clau E) 4.259,23
Sistema Local viari que es preveu (Clau X) 20.962,20
Sòl edificable, (Clau A.-3.1.8., ”Mas Mateu”) 92.234,04
TOTAL SÒL URBÀ CONSOLIDAT 125.508,51

Qualificació del sòl en sòl no urbanitzable Superfície en m2

Sistema Local de parcs i jardins (Clau V) 31.297,70
Sistema Local d’equipaments (Clau E) 9.022,55
Sistema local de Serveis Tècnics (Clau T) 724,14
Sistema viari del tipus rural que es preveu, (Clau X) 27.885,63
Zona de protecció especial PEIN i/o Natura 2000 terrestre, Espai 
PEIN, (Clau 25a) 

174.797,54

Zona de protecció especial de valor paisatgístic i patrimonial, (clau 
24a)

827.885,65

Zona de protecció preventiva, rústic o erm comú, (Clau 20a) 510.853,44
TOTAL SÒL NO URBANITZABLE 1.582.466,60
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6.6.2.8.- Quadre General numèric comparatiu de la modificació del Pla 
General en relació al Pla General vigent 

CLASSIFICACIÓ DEL 
SÒL

PLA GENERAL VIGENT  PLA GENERAL MODIFICAT 

 SUPERFÍCIE  en m2 SUPERFÍCIE en m2

SÒL URBÀ 
CONSOLIDAT 

0,00 125.508,51 

SÒL URBANITZABLE 
NO DELIMITAT 

1.061.597,65 0,00 

SÒL NO 
URBANITZABLE 

647.274,46  1.582.466,60 

TOTAL 1.708.872,11 1.707.975,16 
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EDICTE
de 13 de juliol de 2012,  sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona referent al municipi de Palamós.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 7 de juny de 2012, 
va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

Exp.: 2012 / 047407 / G
Modificació número 4 del Pla d’ordenació urbanística que consisteix en la modifi-
cació de l’article 80 de les normes urbanístiques, al terme municipal de Palamós

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, s’acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació núm. 4 del Pla d’ordenació urbanística 
municipal, consistent en la modificació de l’article 80 de les Normes urbanístiques, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Palamós.

—2 Incorporar d’ofici el nou redactat de l’article 80.4 de la normativa urbanística 
del Pla d’ordenació urbanística municipal, proposat per l’Ajuntament, amb el text 
següent:

“En el cas concret del passeig de Mar, es podrà formular un pla especial urba-
nístic per alguna de les finalitats establertes a l’article 67 del TRLU, tant per la 
seva recuperació, millorament o protecció del paisatge. Pel que fa a les ocupacions 
temporals amb construccions i instal·lacions, més enllà de la línia que delimita la 
zona de servitud de protecció establerta a la Llei de costes, destinades a activitats 
econòmiques vinculades a les plantes baixes dels edificis que afronten amb el 
passeig de Mar, es regularà pels paràmetres urbanístics següents:

a. Tipus d’ordenació: edificació aïllada.
b. Ocupació màxima general: 5% de la superfície del sistema, amb un màxim 

de 982,25 m².
c. Ocupació màxima per finques: podran ocupar, com a màxim, el 80% de la 

longitud de la seva façana, projectada al passeig de Mar paral·lelament als carrers 
ortogonals al mateix, els locals ubicats a les plantes baixes dels edificis que hi afron-
ten. Nogensmenys, amb autorització dels propietaris i els titulars de les activitats 
de la resta de locals de la planta baixa del mateix edifici, es podrà ocupar fins a un 
80% de la façana de la finca.

d. Criteris d’ubicació: al tram de ponent del passeig, entre els carrers del Mar i 
Aragó, no s’admeten aquestes construccions i instal·lacions. Al tram intermedi, 
entre els carrers Aragó i de l’Alba, se situaran a la banda de muntanya de la part 
central, fora de les zones de servitud de trànsit i protecció establertes a la Llei de 
costes, sense envair la projecció dels carrers ortogonals al passeig, i al tram de 
llevant, entre el carrer de l’Alba i l’av. Onze de Setembre, només s’admeten els 
existents fins que calgui renovar el títol habilitant, moment en el qual seguirà el 
mateix criteri que al tram intermedi.

No es permetrà l’ocupació en aquells llocs on, tot i que en aplicació dels criteris 
d’ubicació sigui possible, no ho permeti la urbanització actual o futura del pas-
seig.

e. Nombre màxim de plantes: planta baixa.
f. Alçària màxima: 3,20 metres, presa a tot el perímetre de la instal·lació respecte 

del terreny natural.
g. Usos: comercial, restauració, cultural i social, activitats recreatives musicals 

i altres activitats recreatives. Aquests usos seran complementaris dels existents 
als locals que legitimen la sol·licitud d’ocupació temporal del passeig, i que han de 
contenir tots els elements bàsics necessaris per dur a terme l’activitat, i es prohi-
beix, a les construccions i instal·lacions del passeig, la manipulació de materials 
o aliments.

h. Criteris compositius, constructius i estètics:
1. Mòduls: les construccions es construiran per mòduls iguals de 4,50 metres 

d’amplada per 5,00 metres de llargada, i el nombre permès s’obtindrà dividint per 
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5,00 m el resultante de multiplicar per 0,80 la longitud de la façana en metres, ar-
rodonint a l’alça a partir de 0,50 unitats i, a la baixa, en cas contrari.

2. Elements constructius: seran de caràcter desmuntable, a excepció dels fona-
ments que permetin l’ancoratge de l’estructura i que quedaran soterrats.

3. Materials i acabats recomanats: els paraments de façana seran de panells 
prefabricats tipus fusta, ferro, alumini o similars, acabats amb colors clars, prefe-
rentment blancs, i amb una superfície vidriada superior al 60%.

4. Materials i acabats prohibits: es prohibeix la construcció amb materials cerà-
mics, petris, de formigó o similars, i els acabats arrebossats o aplacats de qualsevol 
tipus.

5. Cobertes: planes.
6. Volumetria: els volums seran paral·lelepípedes de composició senzilla, sense 

elements sortints.
i. Mesures de protecció: les instal·lacions hauran d’adaptar-se a la volumetria dels 

arbres, i no es permet la tala o la poda de les branques per aquest motiu.
j. Necessitat de llicència: les construccions i instal·lacions estaran subjectes a 

llicència urbanística i a llicència d’ocupació temporal, d’acord amb l’article 56.3 
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni 
dels ens locals.

k. Durada de les ocupacions temporals: 10 anys a partir de l’atorgament, i 10 anys 
a partir de l’entrada en vigor d’aquesta modificació del POUM per a les existents, 
amb el benentès que aquest termini no té res a veure amb les ocupacions temporals 
subjectes al Pla d’usos temporals de la Llei de costes. El cessament o canvi de l’ac-
tivitat del local que ha estat motiu de l’atorgament d’ocupació temporal comportarà 
la caducitat d’aquesta.

l. Legislació sectorial: per a l’atorgament de les llicències, caldrà tenir en compte les 
disposicions establertes a la Llei de costes i al Reglament que la desenvolupa.”

—3 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC a 
l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

—4 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter 
general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l’article 107.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici 
que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, 
i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de 
formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes se-
güent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà 
del dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què s’entengui 
rebutjat presumptament.

L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
al Servei Territorial d’Urbanisme de Girona, situat a la seu de l’edifici de la Gene-
ralitat, plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona, de 9h a 14h.

Les normes urbanístiques, la memòria i els plànols d’ordenació d’aquest expe-
dient es poden consultar en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya, 
mitjançant l’enllaç següent:
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Girona, 13 de juliol de 2012

SòNIa BOfaRULL SERRaT

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
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Annex 
Normes urbanístiques de la modificació número 4 del Pla d’ordenació 
urbanística que consisteix en la modificació de l’article 80 de les Normes 
urbanístiques, al terme municipal de Palamós 

SECCIÓ IV SUBSISTEMA DE PLACES (P3) 

Article 80 Règim urbanístic 
80.4 En el cas concret del passeig de Mar, es podrà formular un pla especial 
urbanístic per alguna de les finalitats establertes a l’article 67 del TRLU, tant 
per la seva recuperació, millorament o protecció del paisatge. Pel que fa a les 
ocupacions temporals amb construccions i instal·lacions, més enllà de la línia 
que delimita la zona de servitud de protecció establerta a la Llei de costes, 
destinades a activitats econòmiques vinculades a les plantes baixes dels 
edificis que afronten amb el passeig de Mar, es regularà pels paràmetres 
urbanístics següents: 
a. Tipus d’ordenació: edificació aïllada. 
b. Ocupació màxima general: 5% de la superfície del sistema, amb un màxim 
de 982,25 m². 
c. Ocupació màxima per finques: podran ocupar, com a màxim, el 80% de la 
longitud de la seva façana, projectada al passeig de Mar paral·lelament als 
carrers ortogonals al mateix, els locals ubicats a les plantes baixes dels edificis 
que hi afronten. Nogensmenys, amb autorització dels propietaris i els titulars de 
les activitats de la resta de locals de la planta baixa del mateix edifici, es podrà 
ocupar fins a un 80% de la façana de la finca. 
d. Criteris d’ubicació: al tram de ponent del passeig, entre els carrers del Mar i 
Aragó, no s’admeten aquestes construccions i instal·lacions. Al tram intermedi, 
entre els carrers Aragó i de l’Alba, se situaran a la banda de muntanya de la 
part central, fora de les zones de servitud de trànsit i protecció establertes a la 
Llei de costes, sense envair la projecció dels carrers ortogonals al passeig, i al 
tram de llevant, entre el carrer de l’Alba i l’av. Onze de Setembre, només 
s’admeten els existents fins que calgui renovar el títol habilitant, moment en el 
qual seguirà el mateix criteri que al tram intermedi. 
No es permetrà l’ocupació en aquells llocs on, tot i que en aplicació dels criteris 
d’ubicació sigui possible, no ho permeti la urbanització actual o futura del 
passeig. 
e. Nombre màxim de plantes: planta baixa. 
f. Alçària màxima: 3,20 metres, presa a tot el perímetre de la instal·lació 
respecte del terreny natural. 
g. Usos: comercial, restauració, cultural i social, activitats recreatives musicals i 
altres activitats recreatives. Aquests usos seran complementaris dels existents 
als locals que legitimen la sol·licitud d’ocupació temporal del passeig, i que han 
de contenir tots els elements bàsics necessaris per dur a terme l’activitat, i es 
prohibeix, a les construccions i instal·lacions del passeig, la manipulació de 
materials o aliments. 
h. Criteris compositius, constructius i estètics: 
1. Mòduls: les construccions es construiran per mòduls iguals de 4,50 metres 
d’amplada per 5,00 metres de llargada, i el nombre permès s’obtindrà dividint 
per 5,00 m el resultante de multiplicar per 0,80 la longitud de la façana en 
metres, arrodonint a l’alça a partir de 0,50 unitats i, a la baixa, en cas contrari. 
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2. Elements constructius: seran de caràcter desmuntable, a excepció dels 
fonaments que permetin l’ancoratge de l’estructura i que quedaran soterrats. 
3. Materials i acabats recomanats: els paraments de façana seran de panells 
prefabricats tipus fusta, ferro, alumini o similars, acabats amb colors clars, 
preferentment blancs, i amb una superfície vidriada superior al 60%. 
4. Materials i acabats prohibits: es prohibeix la construcció amb materials 
ceràmics, petris, de formigó o similars, i els acabats arrebossats o aplacats de 
qualsevol tipus. 
5. Cobertes: planes. 
6. Volumetria: els volums seran paral·lelepípedes de composició senzilla, sense 
elements sortints. 
i. Mesures de protecció: les instal·lacions hauran d’adaptar-se a la volumetria 
dels arbres, i no es permet la tala o la poda de les branques per aquest motiu. 
j. Necessitat de llicència: les construccions i instal·lacions estaran subjectes a 
llicència urbanística i a llicència d’ocupació temporal, d’acord amb l’article 56.3 
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
patrimoni dels ens locals. 
k. Durada de les ocupacions temporals: 10 anys a partir de l’atorgament, i 10 
anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta modificació del POUM per a les 
existents, amb el benentès que aquest termini no té res a veure amb les 
ocupacions temporals subjectes al Pla d’usos temporals de la Llei de costes. El 
cessament o canvi de l’activitat del local que ha estat motiu de l’atorgament 
d’ocupació temporal comportarà la caducitat d’aquesta. 
l. Legislació sectorial: per a l’atorgament de les llicències, caldrà tenir en 
compte les disposicions establertes a la Llei de costes i al Reglament que la 
desenvolupa. 
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EDICTE
de 16 de juliol de 2012, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona referent al municipi de Palamós.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 7 de juny de 2012, 
va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

Exp.: 2012 / 047549 / G
Modificació núm. 6 del Pla d’ordenació urbanística que consisteix en les modifi-
cacions núm. 10, 11 i 12 separades de la modificació núm. 3, al terme municipal 
de Palamós

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació núm. 6 del Pla d’ordenació urbanística 
que consisteix en les modificacions núm. 10, 11 i 12 separades de la modificació 
núm. 3, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Palamós.

—2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC a 
l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter 
general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l’article 107.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici 
que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, 
i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de 
formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes se-
güent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà 
del dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què s’entengui 
rebutjat presumptament.

L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
al Servei Territorial d’Urbanisme de Girona, situat a la seu de l’edifici de la Gene-
ralitat, plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona, de 9h a 14h.

Les normes urbanístiques, la memòria i els plànols d’ordenació d’aquest expe-
dient es poden consultar en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya, 
mitjançant l’enllaç següent:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFit
xa&codiPublic=2012/47549/G&set-locale=ca

Girona, 16 de juliol de 2012

SòNIa BOfaRULL SERRaT

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
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Annex 
Normes urbanístiques de la modificació número 6 del Pla d’ordenació 
urbanística que consisteix en les modificacions números 10, 11 i 12 separades 
de la modificació número 3, al terme municipal de Palamós 

Fitxa número 60 del Catàleg: cases aïllades aparellades Nadal 
Espai edificable: les intervencions d’obra nova s’adaptaran a l’organització 
volumètrica original. S’haurà de garantir que l’ampliació que es realitzi entre la 
tanca i l’edificació existent no afecti, negativament, el volum original (s’adjunta 
un croquis indicatiu de l’ampliació possible entre aquests elements) 



CVE-DOGC-A-12198002-2012

EDICTE
de 16 de juliol de 2012, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona referent al municipi de Torrent.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 7 de juny de 2012, 
va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

Exp.: 2011 / 043789 / G
Modificació puntual de les Normes subsidiàries al SAU-2 els Trullars, al terme 
municipal de Torrent

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la Modificació de Normes subsidiàries al: Sector 
SAU-2 Residencial Trullars, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Torrent.

—2 Manifestar que el document de la Modificació de Normes subsidiàries al 
Sector SAU-2 Residencial Trullars, del municipi de Torrent, ha estat sotmès al trà-
mit ambiental preceptiu, la qual cosa ha estat considerada prèvia la seva aprovació 
definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 25.7 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, 
d’avaluació ambiental de plans i programes.

—3 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC a 
l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

—4 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter 
general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l’article 107.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici 
que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, 
i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de 
formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes se-
güent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà 
del dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què s’entengui 
rebutjat presumptament.

L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
al Servei Territorial d’Urbanisme de Girona, situat a la seu de l’edifici de la Gene-
ralitat, plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona, de 9h a 14h.

Les normes urbanístiques, la memòria i els plànols d’ordenació d’aquest expe-
dient es poden consultar en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya, 
mitjançant l’enllaç següent:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFit
xa&codiPublic=2011/43789/G&set-locale=ca

Girona, 16 de juliol de 2012

SòNIa BOfaRULL SERRaT

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
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Annex 
Normes urbanístiques de la modificació puntual de les Normes subsidiàries al 
SAU-2 els Trullars, al terme municipal de Torrent 

Article 1 Naturalesa 
Aquest document té la condició de modificació puntual de les Normes 
subsidiàries del planejament del municipi de Torrent, i respecta, en totes les 
seves determinacions, la legislació urbanística vigent de Catalunya. 

Article 2 Àmbit territorial 
L’àmbit territorial d’aquesta modificació puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament és l’assenyalat en els plànols d’ordenació corresponents dins del 
terme municipal de Torrent. 

Article 3 Vigència 
Aquesta modificació puntual de les Normes subsidiàries del planejament 
entrarà en vigor a partir de la publicació de la seva aprovació definitiva en el 
Diari Oficial de la Generalitat, i la seva vigència serà indefinida d’acord amb el 
que disposa el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

Article 4 Obligacions 
Els particulars, igual que l’administració, estaran obligats a complir les 
disposicions contingudes en aquest instrument de planejament. 

Article 5 Determinacions 
Les determinacions d’aquesta modificació puntual de les Normes subsidiàries 
del planejament es despleguen en els documents següents: 
- Memòria descriptiva i justificativa. 
- Normes urbanístiques.
- Plànols.
- Annexos.

Article 6 Modificació àmbit sector SAU-2 els Trullars 
La descripció del sector de sòl apte per a urbanitzar SAU-2 els Trullars, que 
efectuen les Normes subsidiàries vigents, a l’article 87, apartat segon, no és 
objecte d’alteració, atès que es manté la superfície global i totes les 
determinacions del sector després de la modificació practicada. 

Article 7 Zonificació del sòl no urbanitzable, clau PF, sòl forestal 
La parcel·la de 10.803 m², classificada actualment com a sòl urbanitzable o 
apte per a urbanitzar del sector SAU-2 els Trullars i grafiada en els plànols 
d’aquesta modificació, queda classificada com a sòl no urbanitzable de 
protecció especial, clau PF, sòl forestal, regulada pels articles 106 i 
concordants de les normes urbanístiques, que no es modifiquen i, per tant, 
aquesta peça de sòl s’exclou del sector esmentat a tots els efectes. 

Article 8 Zonificació del sòl urbanitzable 
La finca també de 10.803 m², classificada actualment com a sòl no urbanitzable 
i grafiada en els plànols de la modificació que és desclassifica i passa a ser sòl 
incorporat al sector SAU-2 els Trullars, queda classificada com a sòl 
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urbanitzable (o apte per urbanitzar) regulat per l’article 87 segon i concordants 
de les normes urbanístiques, que no es modifiquen, i pel Pla parcial que 
desenvolupa el sector SAU 2. 
Aquesta parcel·la tindrà la qualificació de sòl destinat a equipament comunitari. 
Els usos admesos seran el social i l’esportiu. Els paràmetres urbanístics i 
d’edificació seran els mateixos que per a la resta de les parcel·les del sector. 
La parcel·la serà dotada dels serveis urbanístics bàsics de subministrament 
d’aigua potable, energia elèctrica, sanejament, gestió de residus i enllumenat 
públic. 

Article 9 Condicions ambientals 
Els projectes d’urbanització i edificació hauran de tenir en compte les 
condicions ambientals següents: 
- Incorporar les determinacions necessàries per a l’accés als terrenys que 
conformen la franja de protecció enfront d’incendis forestals i l’execució dels 
treballs de neteja necessaris, sense perjudici de la resta de mesures que 
determina el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 
trama urbana. 
- Aplicar els paràmetres ambientals i d’ecoeficiència del Decret 21/2006, de 14 
de febrer, modificat pel Decret 111/2009, de 14 de juliol, pel qual es regula 
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
- Adaptar els enllumenats exteriors a les deteminacions de la Llei 6/2001, de 31 
de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn, així com les del Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat 
exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 



CVE-DOGC-A-12198003-2012

EDICTE
de 16 de juliol de 2012, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona referent al municipi de Torrent.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 7 de juny de 2012, 
va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

Exp.: 2011 / 043940 / G
Modificació del Pla parcial del SAU-2 els Trullars, al terme municipal de Tor-
rent

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació del Pla parcial SAU-2 els Trullars, 
promoguda per Macaral, SA i tramesa per l’Ajuntament de Torrent.

—2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC a 
l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promotor i als propietaris afectats, si es-
cau.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter 
general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l’article 107.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici 
que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, 
i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de 
formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes se-
güent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà 
del dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què s’entengui 
rebutjat presumptament.

L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
al Servei Territorial d’Urbanisme de Girona, situat a la seu de l’edifici de la Gene-
ralitat, plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona de 9h a 14h.

Les normes urbanístiques, la memòria i els plànols d’ordenació d’aquest expe-
dient es poden consultar en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya, 
mitjançant l’enllaç següent:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFit
xa&codiPublic=2011/43940/G&set-locale=ca

Girona, 16 de juliol de 2012

SòNIa BOfaRULL SERRaT

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
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Annex 
Normes urbanístiques de la modificació del Pla parcial del SAU-2 els Trullars, al 
terme municipal de Torrent 

Article 1 Naturalesa 
Aquest document té la condició de modificació del Pla parcial urbanístic SAU 2 
els Trullars de Torrent, i respecta, en totes les seves determinacions, la 
legislació urbanística vigent de Catalunya. 

Article 2 Àmbit territorial 
L’àmbit territorial d’aquesta modificació del Pla parcial urbanístic SAU 2 els 
Trullars de Torrent és l’assenyalat en els plànols d’ordenació corresponents, 
dins del terme municipal de Torrent. 

Article 3 Vigència 
Aquesta modificació del Pla parcial urbanístic SAU 2 els Trullars de Torrent 
entrarà en vigor a partir de la publicació de la seva aprovació definitiva en el 
Diari Oficial de la Generalitat, i la seva vigència serà indefinida d’acord amb el 
que disposa el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

Article 4 Obligacions 
Els particulars, igual que l’administració, estaran obligats a complir les 
disposicions contingudes en aquest instrument de planejament. 

Article 5 Determinacions 
Les determinacions de la modificació del Pla parcial urbanístic SAU 2 els 
Trullars de Torrent  es despleguen en els documents següents: 
- Memòria descriptiva i justificativa 
- Normes urbanístiques
- Plànols
- Annexos.

Article 6 Modificació àmbit sector SAU-2 els Trullars 
La normativa del Pla parcial SAU 2 els Trullars no ha de ser modificada, atès 
que l’única determinació que s’altera es refereix a un intercanvi de 
qualificacions entre dos terrenys de superfícies idèntiques, el que comporta 
només la modificació dels plànols d’ordenació del Pla. 

Article 7 Zonificació del sòl no urbanitzable, clau PF, sòl forestal 
La parcel·la de 10.803 m² classificada actualment com a sòl urbanitzable o apte 
per a urbanitzar, i qualificada de clau E, sistema d’equipament comunitari, en el 
Pla parcial del sector SAU-2 els Trullars, grafiada en els plànols d’aquesta 
modificació, queda classificada com a sòl no urbanitzable de protecció especial, 
clau PF, sòl forestal, regulada pels articles 106 i concordants de les normes 
urbanístiques i, per tant, aquesta peça de sòl s’exclou a tots els efectes del Pla 
parcial i del sector SAU 2 els Trullars. 

Article 8 Zonificació del sòl urbanitzable clau E (sistema d’equipaments) 
La finca, també de 10.803 m², classificada actualment com a sòl no 
urbanitzable a les NNSS i grafiada en els plànols d’aquesta modificació, que es 
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desclassifica i passa a ser sòl incorporat al sector SAU-2 els Trullars, queda 
classificada com a sòl urbanitzable (o apte per urbanitzar), regulat per l’article 
87 segon i concordants de les normes urbanístiques, que no es modifiquen, i 
pel Pla parcial que desenvolupa el sector SAU 2 on es qualifica amb la clau E, 
sistema d’equipaments comunitaris. 
Aquesta parcel·la tindrà la qualificació de sòl destinat a equipament comunitari. 
Els usos admesos seran el social i l’esportiu. Els paràmetres urbanístics i 
d’edificació seran els mateixos que per a la resta de les parcel·les del sector. 
La parcel·la serà dotada dels serveis urbanístics bàsics de subministrament 
d’aigua potable, energia elèctrica, sanejament, gestió de residus i enllumenat 
públic. 

Article 9 Gestió i ús de l’equipament 
Un cop aprovades definitivament i publicades la Modificació puntual de les 
NNSS i aquesta Modificació del Pla parcial, l’Ajuntament de Torrent promourà i 
aprovarà un expedient patrimonial en el termini màxim d’un any, mitjançant el 
qual: 
1) Desafectarà la finca registral 723 de la seva propietat qualificada 
anteriorment de sistema d’equipaments comunitaris (Clau E) i que la 
Modificació reclassifica de sòl no urbanitzable clau PF, i la qualificarà de bé 
patrimonial, de conformitat amb la legislació sobre patrimoni dels ens locals. 
2) Transmetrà a MACARAL SAU, prèvia la corresponent llicència de segregació 
o parcel·lació (o certificat d’innecessarietat) d’aquest terrenys, la propietat 
d’aquesta finca no urbanitzable, i rebrà en contraprestació, via permuta, els 
terrenys propietat de MACARAL SAU, objecte d’aquesta modificació que tenen 
idèntica superfície, i que hauran estat reclassificats de sistema d’equipaments 
comunitaris clau E en sòl urbanitzable delimitat i integrats dins el Pla parcial 
SAU 2 els Trullars. 
Pel que fa a l’ús de la parcel·la que es qualifica de clau E sistema d’equipament 
comunitari, l’Ajuntament el concreta en un ús esportiu. 
La neteja i anivellament del sòl d’aquesta parcel·la anirà a càrrec de MACARAL 
SAU, i la millora i adequació del accés rodat des del vial A de la urbanització 
fins a la parcel·la serà a càrrec de l’Ajuntament, el qual construirà també les 
instal·lacions esportives de l’equipament nou. 

Article 10 Condicions ambientals 
Els projectes d’urbanització i edificació hauran de tenir en compte les 
condicions ambientals següents: 
- Incorporar les determinacions necessàries per a l’accés als terrenys que 
conformen la franja de protecció enfront d’incendis forestals i l’execució dels 
treballs de neteja necessaris, sense perjudici de la resta de mesures que 
determina el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 
trama urbana. 
- Aplicar els paràmetres ambientals i d’ecoeficiència del Decret 21/2006, de 14 
de febrer, modificat pel Decret 111/2009, de 14 de juliol, pel qual es regula 
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
- Adaptar els enllumenats exteriors a les determinacions de la Llei 6/2001, de 
31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn, així com les del Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel 
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qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 
a EA-07. 
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EDICTE
de 16 de juliol de 2012, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona referents al municipi de Gualta.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en les sessions de 7 de juny i de 
2 de febrer de 2012, va adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2011 / 046095 / G
Modificació de les Normes subsidiàries per a la regulació de l’ampliació de granges 
en sòl no urbanitzable, al terme municipal de Gualta

Acord de 7 de juny de 2012

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1 Donar conformitat al text refós de la modificació de les Normes subsidiàries 
per a la regulació de l’ampliació de granges en sòl no urbanitzable, promogut i tra-
mès per l’Ajuntament de Gualta, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva 
de data 2 de febrer de 2012.

—2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva i les normes urbanístiques 
corresponents en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte de la 
seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Acord de 2 de febrer de 2012

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació de les Normes subsidiàries per a la 
regulació de l’ampliació de granges en sòl no urbanitzable, promoguda i tramesa 
per l’Ajuntament de Gualta, supeditant-ne la publicació en el DOGC 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:

- Els nous criteris normatius proposats i els llindars màxims de construccions 
pròpies de les activitats agrícoles també s’hauran de fer extensius en la normativa 
urbanística de la zona agrícola, clau 15.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de 
caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació o la publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que 
preveuen l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els 
articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, sens perjudici que els particulars puguin interposar 
qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen 
els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment 
previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes se-
güent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà 
del dia en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o del dia en què s’entengui 
rebutjat presumptament.
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L’expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
al Servei Territorial d’Urbanisme de Girona, situat a la seu de l’edifici de la Gene-
ralitat, plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona, de 9h a 14h.

Les normes urbanístiques, la memòria i els plànols d’ordenació d’aquest expe-
dient es poden consultar en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya, 
mitjançant l’enllaç següent:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFit
xa&codiPublic=2011/46095/G&set-locale=ca

Girona, 16 de juliol de 2012

SòNIa BOfaRULL I SERRaT

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
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Annex 
Normes urbanístiques de la modificació de les Normes subsidiàries per a la 
regulació de l’ampliació de granges en sòl no urbanitzable, al terme municipal 
de Gualta 

2.1 DISPOSICIONS GENERALS 

2.1.1 NATURALESA, ÀMBIT TERRITORIAL I VIGÈNCIA 

Article 1 Naturalesa 
Aquest Pla té la condició de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de 
Gualta, i respecta, en totes les seves determinacions, el Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 

Article 2 Àmbit territorial 
L’àmbit territorial d’aquesta Modificació puntual queda circumscrit al sòl no 
urbanitzable rústic (14). 

Article 3 Vigència 
Aquesta Modificació puntual entrarà en vigor i serà executiva a partir de la 
publicació de l’acord d’aprovació definitiva i de les normes urbanístiques 
corresponents en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa l’article 106 del Decret legislatiu 1/2010. 

Article 4 Obligacions 
Els particulars, igual que l’Administració pública, queden obligats al compliment 
de les disposicions sobre ordenació urbanística contingudes en aquest 
instrument de planejament urbanístic. 

Article 5 Interpretació del Pla 
La interpretació d’aquesta Modificació puntual i de la seva normativa i 
ordenances es farà d’acord amb el seu contingut i se subjectarà als seus 
objectius i finalitats. En cas de dubte o imprecisió, s’aplicarà el que resulti de 
les regles d’interpretació del planejament urbanístic definides a l’article 10 del 
Decret legislatiu 1/2010. 

Article 6 Determinacions del Pla 
Les determinacions de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries es 
despleguen en els documents següents: 
- Memòria 
- Normes urbanístiques 
- Agenda avaluació econòmica i financera 

2.2. NOU ARTICULAT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DE LES NNSS 

Article 7 Es modifica l’article 73 de les Normes subsidiàries 

Article 73 Usos 
1. Els sòls qualificats de no urbanitzable no poden contenir altres usos que els 
específicament permesos. 
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2. Prèviament a la sol·licitud de permís d’obres per a les instal·lacions de tipus 
industrial i emmagatzematge, s’haurà de formular la petició per a l’obertura de 
l’activitat que es pretén mitjançant un projecte i una memòria, en què es 
descriuran, amb la deguda extensió i detall, les característiques de l’activitat. 
En cas d’admetre el tràmit de la sol·licitud de l’activitat, l’expedient complet es 
trametrà a la Comissió Provincial de Serveis Tècnics. 
3. Les edificacions actualment existents i legalment establertes en el moment 
d’aprovació d’aquestes Normes podran mantenir el seu ús, i s’admeten 
ampliacions contigües amb un màxim del 20% del seu volum actual i en acte 
únic. Únicament, en cas d’ampliació de les granges existents i legalment 
implantades en el moment d’aprovació de les NNSS, es fixa un màxim del 40% 
d’ampliació que s’ha de realitzar en un acte únic de la superfície referida a les 
darreres construccions que disposin de llicència municipal. Posteriorment, es 
podrà ampliar un 20% addicional, que es podrà aplicar a tot l’àmbit destinat al 
benestar animal, sense que aquest fet comporti cap augment del nombre de 
caps de bestiar o de la càrrega ramadera. Ambdós coeficients es podran 
aplicar simultàniament i també inclouen les edificacions auxiliars destinades a 
l’ús de l’activitat. Aquestes ampliacions hauran de complir les separacions a 
carreteres establertes a la legislació vigent i hauran de guardar una distància 
mínima de 12 metres als límits de la parcel·la. 
4. En qualsevol cas, a part dels informes que puguin ser pertinents per la 
legislació vigent per a la implantació o ampliació d’usos o edificacions, 
l’Ajuntament podrà sol·licitar informes del Departament d’Agricultura i 
Ramaderia i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, sempre que ho 
estimi convenient. 

Article 8 Es modifica l’article 83 de les Normes subsidiàries 

Article 83 Regulació específica de les construccions ramaderes 
1. En elles, s’inclouen aquelles destinades a criar i/o engreixar bestiar porquí, 
avícola, vaquí... 
2. Aquestes construccions seran de planta baixa, a excepció dels edificis 
annexos per als quals tècnicament sigui necessària una alçària més gran com 
per exemple les sitges. 
3. Les construccions i instal·lacions ramaderes estaran situades a una distància 
mínima de 500 metres dels sòls urbans i urbanitzables, i s’admeten les 
existents, encara que no compleixin aquesta distància mínima. Aquesta 
distància es comptabilitzarà a partir del perímetre exterior dels nuclis urbans i 
urbanitzables del terme municipal i s’entén que aquests són els següents: 
- Perímetre del casc urbà del poble. 
- Urbanització les Mimoses. 
- Apartaments Golf. 
4. La distància mínima a l’eix de les carreteres locals i comarcals serà de 100 
metres. 
5. Les instal·lacions d’aquest tipus hauran de complir les condicions 
higienicosanitàries exigides per la legislació vigent, i es prendran totes les 
mesures necessàries per evitar la contaminació dels cursos d’aigua. 
6. Com a llindars màxims de les construccions pròpies de les activitats 
agrícoles es fixen els següents: 
- Ocupació en planta: 500 m2
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- Sostre total: 1.000 m2

- Alçària total: 10 m. 
La superació de qualsevol d’aquests llindars determina la subjecció al 
procediment de l’article 48 de la Llei d’urbanisme i 57 del reglament de la 
mateixa Llei. 

Article 9 Es modifica l’article 90 de les Normes subsidiàries 

Article 90 Regulació específica de les construccions ramaderes 
1. En elles, s’inclouen aquelles destinades a criar i/o engreixar bestiar porquí, 
avícola, vaquí.... 
2. Aquestes construccions seran de planta baixa, a excepció dels edificis 
annexos per als quals tècnicament sigui necessària una alçària més gran, com 
per exemple les sitges. 
3. Les construccions i instal·lacions ramaderes estaran situades a una distància 
mínima de 500 metres dels sòls urbans i urbanitzables, i s’admeten les 
existents, encara que no compleixin aquesta distància mínima. Aquesta 
distància es comptabilitzarà a partir del perímetre exterior dels nuclis urbans i 
urbanitzables del terme municipal i s’entén que aquests són els següents: 
- Perímetre del casc urbà del poble. 
- Urbanització les Mimoses. 
- Apartaments Golf. 
4. La distància mínima a l’eix de les carreteres locals i comarcals serà de 100 
metres. 
5. Les instal·lacions d’aquest tipus hauran de complir les condicions 
higienicosanitàries exigides per la legislació vigent, i es prendran totes les 
mesures necessàries per evitar la contaminació dels cursos d’aigua. 
6. Com a llindars màxims de les construccions pròpies de les activitats 
agrícoles es fixen els següents: 
- Ocupació en planta: 500 m2

- Sostre total: 1.000 m2

- Alçària total: 10 m. 
La superació de qualsevol d’aquests llindars determina la subjecció al 
procediment de l’article 48 de la Llei d’urbanisme i 57 del reglament de la 
mateixa Llei. 
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AGÈNCIA DE L’hABITATGE DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
TES/1514/2012, de 25 de juny, pel qual es dóna publicitat a la concessió de subven-
cions durant l’any 2011.

L’article 18.3.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
l’article 94.6 del Text refós de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791 A, de 31.12.2002), modi-
ficat per la Llei 12/2004, del 27 de desembre, de mesures financeres (DOGC núm. 
4292, de 31.12.2004) disposen que es donarà publicitat a les subvencions concedides 
d’import igual o superior a 3.000,00 euros, mitjançant la seva publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En ús de les facultats que s’atorguen al director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya a l’article 7 de la Llei 13/2009, del 22 de juliol, i a l’article 2 dels Estatuts 
d’aquesta Agència, aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre,

RESOLC:

Donar publicitat a les subvencions concedides per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, amb un import igual o superior a 3.000,00 euros, amb indicació de la 
persona o entitat beneficiària, la quantitat concedida, les finalitats de la subvenció 
i el crèdit pressupostari al qual s’ha imputat.

—1 El total del crèdit destinat a la partida pressupostària D/4800001 per a pro-
grames de projectes socials, adequació de dependències i activitats cíviques és de 
352.399,43 euros; el crèdit destinat directament als ajuntaments mitjançant la partida 
pressupostària D/4600001 és de 37.800,00 euros, i el crèdit destinat directament a 
entitats sense finalitat de lucre mitjançant la partida pressupostària D/4820001 és 
de 229.400,00 euros.

—2 El total del crèdit destinat a la partida pressupostària D/7800001 per a ajudes 
a la rehabilitació d’habitatges i edificis d’habitatges és de 9.009.207,30 euros, i el 
destinat a la partida pressupostària D/7600001, atès que el beneficiari és un ajun-
tament, és de 104.788,83 euros.

—3 El total del crèdit destinat a diverses partides pressupostàries del capítol VII 
“Transferències de capital” segons el tipus de perceptor, per a ajuts a la promoció 
d’habitatges protegits, és de 44.348.782,83 euros.

—4 El total del crèdit destinat a la partida pressupostària D/4820001 per subven-
cionar la Xarxa d’habitatges d’inclusió social és de 1.036.000,00 euros.

Barcelona, 25 de juny de 2012

JaUME fORNT I paRaDELL

Director

Disposicions

38221Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6180 – 27.7.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007



CVE-DOGC-A-12200015-2012

aNNEx 1

Subvencions per actuacions en barris d’habitatges públics

PERCEPTOR  IMPORT PROVÍNCIA
ASSOCIACIÓ CIRC ROGELIO RIVEL (Trinitat Nova)  3.150,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ COMUNITÀRIA VERDUM   3.900,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ARRAONA-MERINALS- 
CAN GAMBÚS  21.888,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAMP CLAR   8.200,00 €  TARRAGONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MONTSERRAT  13.510,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PLA DE BONAIRE  4.200,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS POMAR  5.950,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS RIU CLAR  6.280,00 €  TARRAGONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VERGE DE FUSSIMANYA  3.490,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 16 DE SETEMBRE  
CAN VILARDELL  5.036,83 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ARQUEBISBE ARMANYÀ  3.050,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BUENOS AIRES   12.666,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CA N’ESPINÓS  8.500,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN JOFRESA  17.980,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN TUSSELL  7.520,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ESPRONCEDA  4.000,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS FONT DE LA PÓLVORA  3.473,50 € GIRONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS FONT DELS CAPELLANS  20.800,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS FONTSANTA-FATJÓ  6.000,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS GORNAL  6.037,50 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BALCONADA  8.369,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA FLORIDA  6.432,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA PAU  4.200,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LES BORGES  5.005,00 €  LLEIDA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MONTIGALÀ-BATLLÒRIA  15.237,12 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PIUS XII- 
GERMANOR (Unificades)  12.015,00 €  LLEIDA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT COSME  
I SANT DAMIÀ  16.842,16 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT LLORENÇ DE MUNT  9.080,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT ROC  13.928,93 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANTA EULÀLIA  3.298,49 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS TRINITAT NOVA  15.500,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS XUP  6.966,98 €  BARCELONA
BIDÓ DE NOU BARRIS (entitat gestora Ateneu Pop. Barris)  5.930,33 €  BARCELONA
FEDERACIÓ D’ENTITATS CULTURALS  3.400,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ PRIVADA ATENEU SANT ROC  9.000,00 €  BARCELONA
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT  20.300,00 €  BARCELONA
AJUNTAMENT DE GIRONA  17.500,00 €  GIRONA
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS GITANES DE CATALUNYA  29.400,00 €  BARCELONA
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS  
D’HABITATGE SOCIAL DE CATALUNYA  200.000,00 €  BARCELONA
TOTAL ANNEX 1  568.036,84 €  
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aNNEx 2

Subvencions per a edificis d’ús residencial i habitatges

PERCEPTOR  IMPORT PROVÍNCIA
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN  104.788,83 €  BARCELONA
ALSINA DOT, ELOI  4.000,00 €  GIRONA
ALTES CUIXART, RICART  4.000,00 €  BARCELONA
BAIJET DE GREGORIO-ROCASOLANO, MARTA  4.400,00 €  BARCELONA
BATALLA SERRANO, MARTA  4.400,00 €  BARCELONA
BATET GUASCH, AGUSTI  4.000,00 €  TARRAGONA
BERGA SOLÉ, MARIANO  3.260,92 €  GIRONA
BOIXADERA TRULLS, RAMON  12.378,98 €  BARCELONA
BUSQUETS SANDIUMENGE, CARME  3.762,32 €  LLEIDA
CALM MASÓ, JESÚS  4.400,00 €  GIRONA
CLARIANA COLL, JOSEP MARIA  4.000,00 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS C./ APRESTADORA Num.7-41   60.022,66 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS C./ ILLA SACRA Num.024   14.216,96 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS C./ RAMON JOVE Num.001   19.503,16 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS C./ SAU Num.061   6.077,39 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS C./ SAU Num.063   6.106,67 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS C./ SAU Num.067  6.123,57 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS C./ SAU Num.069   6.115,36 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS C./ SAU Num.071   6.172,85 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS C./ SAU Num.57   6.389,87 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS C./ DALT 4-6   13.716,96 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS C. /BATERIA 19  
MONTCADA I REIXAC  8.485,30 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ BATERIA 21  
MONTCADA I REIXAC  8.485,30 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS C./ BATERIA 23  
MONTCADA I REIXAC  8.485,30 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS C./ SABONERIA 9  5.552,10 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS CAN SERRA 29 L’HOSPITALET  25.411,25 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS C./ CADÍ, 14 POLINYÀ   32.280,34 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS C./ CAMÈLIES, 89-91 BCN  5.905,70 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS CARRER SAN JUAN BOSCO, 38  
DE SANT BOI  66.847,49 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS CARRER VILADROSA 140,  
BARCELONA  17.391,82 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS CLOT DEL TUFAU 25  
DE ST. VICENÇ DE CASTELLET   13.490,12 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS  
CTRA. DE LES COSTES, 46 SITGES  47.472,74 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS  
CTRA. DE LES COSTES, 48 SITGES  44.060,05 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS  
DE LA PL. HISPANITAT, 3 DE VILADECANS  31.604,75 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS  
DE LA PLAÇA DE LES OLIVERES, 1 D’ABRERA  16.000,00 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS  
DE LA PLAÇA STA. TERESA, 3 DE VIC  46.875,27 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS  
DEL C. HIERBABUENA, 11 DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT  10.018,06 €  BARCELONA

Disposicions

38223Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6180 – 27.7.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007



CVE-DOGC-A-12200015-2012

COMUNITAT DE PROPIETARIS  
DEL CARRER BANÚS ALTA, 54 DE STA. COLOMA DE G.  30.046,49 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS  
DEL CARRER CIUTAT COOPERATIVA, 53 DE SANT BOI  45.708,43 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS  
DEL CARRER DEL BRUC, 3 DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT  20.418,45 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS  
DEL CARRER HIPÓLITO LÁZARO, 73 DE BADALONA  29.126,80 €  BARCELONA
COMUNITAT DE PROPIETARIS PLAÇA RICARD VINYES, 1  11.350,66 €  LLEIDA
COMUNITAT PROPIETARIS CARRER CANALETA, 13   15.833,52 €  LLEIDA
COMUNITAT PROPIETARIS CARRER SANT SEBASTIÀ, 36  10.779,54 €  BARCELONA
CONSORCI LA MINA  39.631,65 €  BARCELONA
COOPERATIVA IGUALADINA D’ESTATGES  47.350,08 €  BARCELONA
COS VILA, ESTEBAN  6.517,68 €  GIRONA
FERNANDEZ ARENAS, ANGELINA  3.769,74 €  GIRONA
FERNÁNDEZ BONFILL, DAVID   4.000,00 €  BARCELONA
FORADADA VILARRASA, ELISENDA  3.380,98 €  GIRONA
FREIXA PUJOL, JOSE JUAN  4.000,00 €  TARRAGONA
GALANO SOLE, ANTONIO  3.250,78 €  TARRAGONA
GALERA RODRIGUEZ, ISAAC  4.800,00 €  BARCELONA
GONZALEZ ISLA, JUAN FCO  3.612,73 €  BARCELONA
HUGAS ALABAU, JOSEP  4.000,00 €  GIRONA
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL  208.000,00 €  BARCELONA
JOSEP BORRÀS OBRADÓ   6.499,85 €  TARRAGONA
M. DOLORS ROSELL MONTSERRAT  17.700,00 €  LLEIDA
MANUBENS RIBERA, JOSEFINA  6.519,01 €  BARCELONA
MARCÓ ALSINA, MIRIAM  4.400,00 €  GIRONA
MARTINEZ DIAZ, LUIS  4.000,00 €  BARCELONA
MARTINEZ JUANES, MARIA JESUS  4.000,00 €  BARCELONA
MASSANA PARCERISA, JOSEP  4.000,00 €  BARCELONA
MONCADA FERRANDO, ROSA  4.400,00 €  TARRAGONA
MONTSERRAT MELSIO JORDANA  31.892,84 €  LLEIDA
ORIOL PUIJOLS, JOAN  3.328,31 €  GIRONA
PRAT BOSCH, CARMEN  4.000,00 €  GIRONA
PUIGDEVALL PUIGDEVALL, MARTI  3.472,78 €  GIRONA
PUJOL DOMENECH, ASSUMPCIÓ  4.400,00 €  GIRONA
RAUBERT SOLE, PILAR  4.400,00 €  LLEIDA
RINCON MARTIN, MARIA ROSALIA  3.256,45 €  GIRONA
ROVIRA PLARROMANI, JOSEP  3.070,73 €  GIRONA
SABORIDO CAMPS, JOAN   4.000,00 €  BARCELONA
SOLÉ VALLS, LAIA  4.000,00 €  GIRONA
SOUSA BALASTEGUI, JUAN LUIS  3.579,68 €  GIRONA
STEWART , GRAHAM  3.481,93 €  GIRONA
VIMUSA, SA  55.384,15 €  BARCELONA
VIÑOLAS CARBÓ, ESTEVE  4.538,94 €  LLEIDA
XAVIER CLIMENT SANCHEZ   11.486,37 €  TARRAGONA
XAVIER SIMÓN MIRANDA   61.082,08 €  BARCELONA
TOTAL ANNEX 2  1.438.672,74 €  
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aNNEx 3

Subvencions a la promoció d’habitatges

PERCEPTOR  IMPORT PROVÍNCIA
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ D’HABITATGES SL  1.987.287,20 €  BARCELONA
AJUNTAMENT DE SABADELL  4.853.550,84 €  BARCELONA
ALCALDE BALLELL SL  206.500,00 €  GIRONA
ARNÓ GESTIÓ INMOBILIARIA  420.000,00 €  LLEIDA
ARRELS CT LLOGUER SA  613.672,50 €  BARCELONA
ARRENDA TDP SOCIEDAD LIMITADA  344.400,00 €  BARCELONA
AUBADA PROJECTES IMMOBILIARIS SL  180.000,00 €  BARCELONA
BERNARDI CASALS PAGEROLS  275.568,80 €  BARCELONA
CELSUS ALTAMIRA PROMOCIONES SL  279.962,80 €  BARCELONA
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS MUNICIPALS  
DE VILANOVA DE SEGRIÀ  45.000,00 €  LLEIDA
EMPRESA MUNICIPAL D’URBANISME DE LLEIDA SL  422.800,00 €  LLEIDA
ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA SA  11.400,00 €  BARCELONA
FACTOR HABAST SL  4.929.992,16 €  LLEIDA
FOMENT IMMOBILIARI ASSEQUIBLE SAU  1.674.000,00 €  TARRAGONA
FORUM SA  120.000,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ FAMILIA I BENESTAR SOCIAL  150.000,00 €  BARCELONA
GARDIMAR SL  100.000,00 €  TARRAGONA
GRANOLLER PROMOCIONS SA  28.500,00 €  BARCELONA
GUISHABITAT SA  900.000,00 €  LLEIDA
GUISHABITAT SL  3.876.000,00 €  LLEIDA
HABITATGES MAJES LACOVI SL  207.845,28 €  LLEIDA
HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL SA  349.500,00 €  BARCELONA
HABITATGES VEÏNALS DE CATALUNYA SCCL  285.000,00 €  BARCELONA
INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DEL SOL  
I GESTIÓ PATRIMONIAL (IMPSOL)  262.000,00 €  BARCELONA
INSTITUT CATALÀ DEL SOL (INCASOL)  4.127.400,00 €  BARCELONA
JOSEP XAVIER LACALLE GARCIA I SANDRA VANAIR  
PADILLA DA FONSECA  72.600,00 €  BARCELONA
LES GAVINES DELS ALFACS SL  140.000,00 €  TARRAGONA
LLAR UNIÓ CATALONIA SCCL  200.000,00 €  BARCELONA
LLOGUERS ALCALDE SL  206.500,00 €  GIRONA
MIRACLE PROMOCIONS SA  864.228,30 €  TARRAGONA
PATRONAT HABITATGE BARCELONA  160.000,00 €  BARCELONA
PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE DE BARCELONA  2.257.000,00 €  BARCELONA
POR FONT SCCL  1.105.000,00 €  BARCELONA
PROMOCIONS I OBRES GARMER SL  534.212,05 €  LLEIDA
PROMOCIONS I OBRES NATURA SL  240.000,00 €  LLEIDA
PROMOCIONS ROS - GEN, SL  218.500,00 €  LLEIDA
PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ SA  149.700,00 €  BARCELONA
PROMOTORA AUBARÉS 2005, SL  476.872,50 €  LLEIDA
PROMUNSA  112.500,00 €  BARCELONA
PROVIURE SLU  1.271.700,00 €  BARCELONA
RESIDENCIAL MAS IGLESIAS SL  193.200,00 €  BARCELONA
SABADELL LLOGUER SOCIAL SA  1.702.000,00 €  BARCELONA
SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE  29.722,80 €  TARRAGONA
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SHALKA MOTATO SL  154.560,00 €  BARCELONA
SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE DE TERRASSA SA  566.600,00 €  BARCELONA
SOCIETAT URBANÍSTICA METROPOLITANA 
DE REHABILITACIÓ I GESTIÓ SA (REGESA)  664.000,00 €  BARCELONA
SOCIHABITAT PROMOCIONS I ARRENDAMENTS SRL  1.180.007,60 €  LLEIDA
SPM PROMOCIONS MUNICIPALS  
DE SANT CUGAT DEL VALLES SA  1.404.000,00 €  BARCELONA
SUBIRATS BERENGUER IMMOBILIARIA SA  312.000,00 €  TARRAGONA
VISOREN SL  1.414.000,00 €  BARCELONA
VIVENDES DE GIRONA SAU  1.208.500,00 €  GIRONA
WARRANT-DEALER SL  861.000,00 €  BARCELONA
TOTAL ANNEX 3  44.348.782,83 €  

aNNEx 4

Subvencions a la Xarxa d’habitatges d’inclusió social

PERCEPTOR  IMPORT PROVÍNCIA
ADORATRIUS ESCLAVES  
DEL SANTÍSSIM SACRAMENT I DE LA CARITAT  4.800,00 €  BARCELONA
AJUNTAMENT DE RIPOLL  13.200,00 €  GIRONA
AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS  40.800,00 €  BARCELONA
ALDEES INFANTILS S.O.S. CATALUNYA  8.400,00 €  BARCELONA
AMPANS  3.600,00 €  BARCELONA
ARRELS FUNDACIÓ  18.000,00 €  BARCELONA
ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA  
DE MIGRACIÓN  10.800,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ CATÒLICA INTERNACIONAL 
 DE SERVEIS A LA JOVENTUT FEMENINA/IN VIA  3.600,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ COMARCAL URGELL D’AJUDA  
AL MINUSVÀLID  13.200,00 €  LLEIDA
ASSOCIACIÓ D’AJUDA ALS TOXICÒMANS  6.000,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE SUPORT I ACOLLIDA A L’IMMIGRANT ÀKAN  9.600,00 €  GIRONA
ASSOCIACIÓ PER A LA REhABILITACIÓ D 
EL MALALT PSÍQUIC - AREP  9.600,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ PER A L’ESTUDI I PROMOCIÓ  
DEL BENESTAR SOCIAL  3.600,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ  
I LA INSERCIÓ PROFESSIONAL  6.000,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ  8.400,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ PRO PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA  
DE LA CONCA DE BARBERÀ - APRODISCA  13.200,00 €  TARRAGONA
ASSOCIACIÓ PROHABITATGE  16.800,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ PROHABITATGE  9.600,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ RAUXA  9.600,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS (PARMO)  13.200,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ SHALOM  3.600,00 €  LLEIDA
ASSOCIACIÓ SOCIAL FORMA 21  4.800,00 €  BARCELONA
ASSOCIACIÓ TALLERS  38.400,00 €  GIRONA
ASSOCIACIÓ TALLERS  19.200,00 €  GIRONA
CÀRITAS DIOCESAL DE GIRONA  3.600,00 €  GIRONA
CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA  27.600,00 €  BARCELONA
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CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA  9.600,00 €  BARCELONA
CÀRITAS DIOCESANA DE VIC  18.000,00 €  BARCELONA
CÀRITAS VILANOVA - PARRÒQUIA ST. JOAN BAPTISTA  8.400,00 €  BARCELONA
CENTRO DE REHABILITACIÓN DE MARGINADOS CERMA  3.600,00 €  BARCELONA
CIA. FILLES DE LA CARITAT DE SANT VICENÇ DE PAÜL  8.400,00 €  BARCELONA
COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT  4.800,00 €  BARCELONA
CONSORCI CENTRE D’ACOLLIMENT 
I SERVEIS SOCIALS LA SOPA  3.600,00 €  GIRONA
CREU ROJA BARCELONA  3.600,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ AMALIA SOLER  22.800,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ BENALLAR  32.400,00 €  BARCELONA
FUNDACIO BUSQUETS St. VICENÇ DE PAUL  4.800,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ CIUTAT I VALORS  6.000,00 €  BARCELONA
FUNDACIO CONCEPCIO JUVANTENY  9.600,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ D’ONCOLOGIA INFANTIL  
ENRIQUETA VILLAVECCHIA  9.600,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ ELS TRES TURONS  4.800,00 €  BARCELONA
FUNDACIO HABITAT SOLIDARI DE CALELLA  31.200,00 €  BARCELONA
FUNDACIO HABITAT SOLIDARI DE CALELLA  7.200,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE CLAVER  4.800,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ INICIATIVES  4.800,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ INSTITUT DE REINSERCIÓ SOCIAL (IRES)  3.600,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ INSTITUT DE TRASTORNS ALIMENTARIS  3.600,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ MALALTS MENTALS DE CATALUNYA  12.000,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ MERCÉ FONTANILLES  6.000,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ PERE MITJANS  13.200,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA  4.800,00 €  GIRONA
FUNDACIO PRIVADA ARED  4.800,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS  4.800,00 €  GIRONA
FUNDACIÓ PRIVADA ASPROS  12.000,00 €  LLEIDA
FUNDACIÓ PRIVADA AURIA  12.000,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ PRIVADA BAYT AL-THAQAFA  14.400,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ PRIVADA CLARIANA  16.800,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ PRIVADA CLARIANA  3.600,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ PRIVADA COINRE/SIQUE  6.000,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ PRIVADA CONEX  10.800,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ PRIVADA DE SERVEIS ASSISTENCIALS  
DE LA GARROTXA - FAGEDA  6.000,00 €  GIRONA
FUNDACIÓ PRIVADA DRISSA  3.600,00 €  GIRONA
FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME PRO PERSONES  
AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA  10.800,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT DE L’HABITATGE SOCIAL  85.200,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT DE L’HABITATGE SOCIAL  20.400,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ PRIVADA GINAC  6.000,00 €  TARRAGONA
FUNDACIÓ PRIVADA JUBERT FIGUERAS  8.400,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ PRIVADA L’HEURA TARRAGONA  3.600,00 €  TARRAGONA
FUNDACIÓ PRIVADA MAMBRÉ  32.400,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ PRIVADA MAMBRÉ  9.600,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ  4.800,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ PRIVADA ONADA  3.600,00 €  TARRAGONA

Disposicions
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FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA  
DEL VENDRELL (VENTALL)  4.800,00 €  TARRAGONA
FUNDACIÓ PRIVADA SERVEI SOLIDARI  
PER LA INCLUSIÓ SOCIAL  9.600,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ RESILIS  4.800,00 €  GIRONA
FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT  7.200,00 €  BARCELONA
FUNDACIÓ SER GI  13.200,00 €  GIRONA
FUNDACIÓ SER GI  13.200,00 €  GIRONA
FUNDACIÓ SOCIAL SANT IGNASI DE LOIOLA  3.600,00 €  LLEIDA
INICIATIVES SOLIDÀRIES  4.800,00 €  BARCELONA
INSTITUT GERMANS MARISTES DE L’ENSENYAMENT- 
LLAR CHAMPAGNAT  3.600,00 €  BARCELONA
MANCOMUNITAT PER A L’ATENCIÓ I ASSISTÈNCIA  
DELS MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA DEL GARRAF  9.600,00 €  BARCELONA
PARRÒQUIA SANT ESTEVE DE GRANOLLERS - EL XIPRER  8.400,00 €  BARCELONA
PARRÒQUIA SANT ESTEVE DE GRANOLLERS - EL XIPRER  4.800,00 €  BARCELONA
VERGE DE LA CINTA, SCCL  4.800,00 €  TARRAGONA
TOTAL ANNEX 4  932.400,00 €  

(12.200.015)

Disposicions
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DEPARTAMENT
D’EMPRESA I OCUPACIó

RESOLUCIÓ
EMO/1506/2012, de 9 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
de l’Acord de revisió de l’IPC per a l’any 2011 del Conveni col·lectiu de treball per 
al sector d’oficines i despatxos (codi de conveni núm. 79000375011994).

Vist el text de l’acord de revisió d’IPC per a l’any 2011 del Conveni col·lectiu de 
treball per al sector d’oficines i despatxos, subscrit per la Comissió paritària el 25 
de juny de 2012, i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret 
legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei de l’Estatut 
dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre 
i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, 
de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i l’article 6 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’acord de revisió d’IPC per a l’any 2011 del Conveni 
col·lectiu esmentat en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb 
funcionament a través de mitjans electrònics de la Direcció General de Relacions 
Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació a la Comissió negociadora.

—2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Barcelona, 9 de juliol de 2012

RaMON BONaSTRE BERTRaN

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Traducció del text original signat per les parts

ACTA
de la reunió de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu laboral d’oficines i 
despatxos de Catalunya.

Per CC.OO: Sr. Ramón González Monroy, Sra. Àngels Tomás, Sr. Carles Ca-
talà.

Per UGT: Sra. Mónica García, Sr. Juan Carlos Giménez Manrubia, Sra. Marta 
Carrillo Izquierdo.

Per Foment del Treball Nacional: Sra. Yésika Aguilar , Sr. Joan Sales, Sr. José 
Miguel Beneroso

Per PIMEC: Sra. Jana Callís, Sr. Ricard Sánchez
Barcelona, a 25 de juny de 2012, a la seu de Foment del Treball Nacional, sent 

les 12:00 hores, es reuneix la Comissió paritària del Conveni col·lectiu laboral 
d’oficines i despatxos de Catalunya 2008-2011, amb la finalitat de tractar el següent 
ordre del dia:

1. Anàlisi i aprovació, si escau, de la regularització a 31 de desembre de 2011 
de les taules salarials de 2011 del conveni col·lectiu laboral d’oficines i despatxos 
de Catalunya.

Iniciada la reunió, per part dels representants de la patronal es planteja la necessitat 
d’aplicar els criteris de moderació salarial establerts tant en l’AIC com a l’AENC.

Per part de la representació sindical, es manifesta que tot i això, la revisió salarial 
està pactada a l’article 19 del conveni.

Disposicions
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Vistes les posicions divergents de cadascuna de les parts, i després de diverses 
reunions de la Comissió paritària, s’arriba a un acord de regularització salarial de 
les taules inicials de 2011, aplicant els criteris orientadors de l’AENC i l’AIC, i sense 
perdre de vista el que estipula l’article 19 del mateix conveni.

En virtut d’aquest acord, la Comissió paritària acorda aplicar a les taules vigents a 
31 de desembre de 2011, el percentatge del 0,70% (annex I). Així mateix, els annexos 
II i III també s’han de regularitzar en un 0,70%.

D’altra banda, en virtut de l’acord adoptat en el si de la Comissió paritària i de 
conformitat amb el que estipula l’article 19.4 paràgraf 2º, l’import resultant d’aplicar 
aquest 0,70%, tindrà efectes retroactius limitats, aplicant-se únicament a partir del 
mes d’agost de 2011.

Les empreses procediran a la regularització dels endarreriments en el termini 
màxim de 90 dies des de la data de publicació d’aquestes taules.

S’aprova la revisió de referència i la seva remissió al Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, als efectes del seu registre i que s’ordeni, 
així mateix, la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tant 
de l’acta com de les taules salarials 2011 actualitzades.

2. Delegar, si escau, en la persona del secretari/a de la Comissió paritària la 
remissió de les taules al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes del seu registre i la publicació en al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

S’adjunta a aquesta acta les quantitats resultants per als annexos I, II i III del 
Conveni.

Sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió, de la qual s’extén la present 
Acta que subscriu un representant de cada organització signant, estenent de la 
mateixa les corresponents còpies, sent les 12:30 hores.

aNNEx I

Regularització a 31/12/2011 de les taules salarials any 2011

Grup  Salari  Salari  Salari
Professional  anual euros mensual euros mensual €
  (14 pagues)  (16,5 pagues)
Grup 1  23677,64  1691,26  1435,01
Grup 2  19927,79  1423,41  1207,74
Grup 3 nivell 1  19284,96  1377,50  1168,79
Grup 3 nivell 2  18534,99  1323,93  1123,33
Grup 4 nivell 1  17570,74  1255,05  1064,89
Grup 4 nivell 2  17356,46  1239,75  1051,91
Grup 5 nivell 1  17142,19  1224,44  1038,92
Grup 5 nivell 2  16927,91  1209,14  1025,93
Grup 5 nivell 3  16070,80  1147,91  973,99
Grup 6 nivell 1  15749,38  1124,96  954,51
Grup 6 nivell 2  14142,30  1010,16  857,11
Grup 6 nivell 3  12963,78  925,98  785,68
Grup 7 nivell 1  12856,64  918,33  779,19
Grup 7 nivell 2  11892,39  849,46  720,75
Grup 7 nivell 3  11356,70  811,19  688,28
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aNNEx II

Complement “ex categoría profesional”

 Import Import Salari
 anual  mensual  mensual
Categories  (14 pagues) (16,5 pagues)
Dibuixants, Operadors màquines
bàsiques, entrevistadors enquestadors  428,56  30,61  25,97
Bidells  642,83  45,92  38,96
Mossos, peons  321,41  22,96  19,48

aNNEx III

Dietes 2011
L’import definitiu de les dietes per a 2011 queda establert en els següents va-

lors:
Dieta completa: 53,03 €
Mitja dieta: 22,50 €
Àpats: 9,11 €
Quilometratge: 0,29 €

PG-317555 (12.205.034)

*
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ALTRES ENS

CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
del Consorci d’Educació de Barcelona, per la qual s’autoritza el cessament d’acti-
vitats del centre educatiu privat Menéndez Pidal, codi 08007241, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada per la representant del titular del centre 
educatiu Menéndez Pidal, de Barcelona, en petició d’autorització de cessament 
d’activitats, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits 
exigits per la normativa d’aplicació, en concret, la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d’educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, 
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i el Decret 55/1994, de 8 de març, 
sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,

De conformitat amb l’acord GOV/218/2008, de 16 de desembre, pel qual s’aprova 
l’Acord amb l’Ajuntament de Barcelona per a l’assumpció de funcions, d’ambdues 
administracions, per part del Consorci d’Educació de Barcelona, i la Resolució 
ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular 
del Departament d’Ensenyament,

RESOLC:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del centre educatiu Menéndez Pidal, les 
dades bàsiques del qual són:

Municipi: Barcelona.
Denominació: Menéndez Pidal.
Codi: 08007241.
Titular: Escoles Silmijo, SL
NIF del titular: B65599193
El cessament d’activitats tindrà efectes de 31 d’agost de 2012, a excepció del nivell 

de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) que tindrà efectes de 7 de setembre de 
2012, per tal que el centre pugui dur a terme els exàmens de setembre.

—2 Els expedients acadèmics dels alumnes d’Educació infantil i Educació primària 
es depositaran a l’Escola Mare de Déu de Montserrat, codi 08002186 de Barcelona i 
els expedients acadèmics dels alumnes d’Educació secundària obligatòria, Formació 
Professional de Grau Superior, PQPI i Ensenyaments Esportius de Grau mitjà es 
depositaran a l’institut Vall d’hebron, codi 08052700, de Barcelona.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa corresponent, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar recurs 
de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva publicació, segons el que disposen els articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú; l’article 77 de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels 
seus interessos.

Disposicions
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Barcelona, 16 de juliol de 2012

p. D. (Resolució de ENS/1839/2011, de 20.7.2011, DOGC de 28.7.2011)

MaNEL BLaSCO LEGaz

Gerent

PG-317523 (12.205.024)
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CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
del Consorci d’Educació de Barcelona, per la qual es modifica l’autorització 
d’obertura del centre educatiu privat Santísima Trinidad.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada pel representant del titular del centre 
educatiu privat Santísima Trinidad, de Barcelona, en petició de modificació dels 
ensenyaments, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits 
exigits per la normativa d’aplicació, en concret, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 
de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig 
d’educació; les disposicions corresponents que regulen els ensenyaments reglats i 
els requisits mínims dels centres que els imparteixen; els reials decrets pels quals 
s’estableixen els respectius títols de formació professional, i el Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats.

De conformitat amb l’Acord GOV/218/2008, de 16 de desembre, pel qual s’aprova 
l’Acord amb l’Ajuntament de Barcelona per a l’assumpció de funcions, d’ambdues 
administracions, per part del Consorci d’Educació de Barcelona, i la Resolució 
EDU/3877/2008, de 22 de desembre, de delegació de competències del director 
general de Recursos del Sistema Educatiu en la persona titular de la Gerència del 
Consorci d’Educació de Barcelona.

RESOLC:

—1 Modificar l’autorització d’obertura del centre docent privat Santísima Trini-
dad, codi 08009235, de Barcelona, per modificació d’ensenyaments, en els termes 
següents:
Ensenyaments que se suprimeixen a la fi del curs 2011-12:

Educació infantil de primer cicle.

—2 La composició del centre és la que figura a l’annex d’aquesta Resolució.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada, davant del Consell de Direcció del 
Consorci d’Educació de Barcelona, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la seva publicació al DOGC, 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 l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Barcelona, 17 de juliol de 2012

p. D. (Resolució EDU/3877/2008, de 22.12.2008, DOGC de 30.12. 2008)

MaNEL BLaSCO LEGaz

Gerent

aNNEx

Composició del centre a l’inici del curs 2012-13:

Autorització d’obertura:
Educació infantil de segon cicle: 3 unitats amb capacitat per a 63 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 4 unitats amb capacitat per a 120 llocs escolars.

PG-317535 (12.205.026)

*
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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ
PRE/1517/2012, de 25 de juliol, de nomenament del president del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts.

L’article 7 de la Llei 6/2008, de 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts, estableix que la Presidència d’aquesta entitat és nomenada per la Presidència 
de la Generalitat, d’entre els membres del Plenari, un cop escoltat aquest.

Atesa la Resolució 641/IX, de 13 de juny de 2012, del Parlament de Catalunya, 
per la qual es nomenen sis membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts;

Atès el que disposen els Estatuts del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, 
aprovats mitjançant el Decret 40/2009, de 10 de març;

Atès que el Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts s’ha reunit el 
20 de juny de 2012, i un cop escoltat aquest òrgan respecte del nomenament de la 
Presidència del Consell,

RESOLC:

Es nomena el senyor Carles Duarte i Montserrat president del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts.

Barcelona, 25 de juliol de 2012

aRTUR MaS I GaVaRRÓ

President de la Generalitat de Catalunya

(12.207.042)

*
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DEPARTAMENT
D’INTERIOR

RESOLUCIÓ
INT/1508/2012, de 5 de juliol, per la qual es resol la convocatòria de concurs 
específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de treball de responsable 
d’instrucció d’expedients sancionadors de la Direcció General d’Administració 
de Seguretat (convocatòria de provisió núm. INT/03/12).

Atesa la Resolució INT/341/2012, de 24 de febrer, de convocatòria de concurs 
específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de treball responsable 
d’instrucció d’expedients sancionadors de la Direcció General d’Administració 
de Seguretat (convocatòria de provisió núm. INT/03/12; DOGC núm. 6080, de 
5.3.2012);

Vist que s’han complert les especificacions i els requisits exigits en la convo-
catòria;

Atesos el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa 
en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya 
en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels 
funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions 
complementàries;

Vista la proposta de resolució del concurs de la Junta de Mèrits i Capacitats 
corresponent;

Atesa la competència que atribueix al titular del Departament el Reglament 
general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 123/1997, de 
13 de maig, i fent ús de les atribucions que m’han estat delegades per la Resolució 
INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de les competències pròpies del règim 
de personal al servei del Departament d’Interior,

Resolc:

Destinar la senyora Maria Núria Arauzo Díez al lloc de treball de responsable 
d’instrucció d’expedients sancionadors de la Direcció General d’Administració de 
Seguretat del Departament d’Interior.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar, potestativament, i d’acord amb el que estableixen 
l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, recurs de 
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes a partir 
de l’endemà de la publicació, o bé recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius en el termini de dos mesos a partir de l’endemà de la 
publicació, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la ju-
risdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 de juliol de 2012

p. d. (Resolució INT/81/2011, DOGC de 24.1.2011)

XavieR GibeRt i espieR

Secretari general

(12.187.119)

*
Càrrecs i personal
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DEPARTAMENT
DE CULTURA

RESOLUCIÓ
CLT/1513/2012, de 18 de juliol, de nomenament de les persones membres de les 
comissions de valoració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

Vista la Resolució CLT/1005/2012, de 13 d’abril, de nomenament dels membres 
de les comissions de valoració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural;

Vist l’article 10 del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s’aproven els Estatuts 
de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural,

RESOLC:

Nomenar les persones que s’indiquen a l’annex d’aquesta Resolució com a mem-
bres de la comissió de valoració corresponent a les beques per realitzar pràctiques 
al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura, convocades per l’Oficina de Suport 
a la Iniciativa Cultural.

Barcelona, 18 de juliol de 2012

fERRaN MaSCaRELL I CaNaLDa

Conseller de Cultura

aNNEx

5. Subvencions en l’àmbit de la cultura de caràcter transversal
5.1. Beques per realitzar pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de 

Cultura:
a) Sra. Maria Dolors Portus Vinyeta, com a tècnica del Departament de Cultura 

especialista en tractament i difusió de dades culturals, que n’exerceix la presidèn-
cia.

b) Sr. Antonio González Cerveto, en qualitat d’expert.
c) Sra. Cristina Salvador Branera, en qualitat d’experta.
d) Sra. Emma Astivill Vargas, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a 

la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

(12.201.021)

*
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DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

RESOLUCIÓ
BSF/1515/2012, de 20 de juliol, de convocatòria de concurs específic de mèrits i 
capacitats per a la provisió de dos llocs de treball de l’Institut Català de l’Acolliment 
i l’Adopció (convocatòria de provisió núm. BSF/003/12).

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 són vacants dos llocs de treball 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;

Ateses les descripcions dels llocs a proveir, incloses en el manual d’organització 
del Departament; pel que fa al codi de lloc BSF01 aprovada en data 20 de desembre 
de 2011 i modificada en data 4 de juliol de 2012 i pel que fa al codi de lloc BSF02 
aprovada en data 26 d’abril de 2006 i modificada en data 4 de juliol de 2012;

De conformitat amb l’article 60 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

RESOLC:

Article 1
Convocar concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs 

de treball de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (convocatòria de provisió 
núm. BSF/003/12), que es detallen 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 recurs potestatiu de reposició davant la persona 
titular del Departament de Benestar Social i Família, en el termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya (DOGC), d’acord amb el que estableix l’article 77 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions púbiques i del procediment 
administratiu comú; o bé directament recurs contenciós administratiu davant la 
jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des 
de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, d’acord amb el que 
preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.
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Així mateix, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant 
la persona titular del Departament de Benestar Social i Família contra els actes 
administratius que es 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 el que estableix l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i d’acord 
amb 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.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 20 de juliol de 2012

JOSEp LLUíS CLERIES I GONzàLEz

Conseller de Benestar Social i Família

aNNEx 1

Bases

—1 Lloc de treball
Es convoca concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs 

de treball de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció, les característiques dels 
quals són les que consten a l’apartat 1 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

—2 Contingut funcional
El contingut funcional dels llocs de treball objecte de concurs i les descripcions 

incloses en el manual d’organització del Departament, pel que fa al codi de lloc 
BSF01 aprovada en data 20 de desembre de 2011 i modificada en data 4 de juliol 
de 2012 i pel que fa al codi de lloc BSF02 aprovada en data 26 d’abril de 2006 i 
modificada en data 4 de juliol de 2012, és el que consta 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 de Catalunya, 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 de Catalunya, que pertanyi a cossos o 
escales del grup o grups 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 o grups 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 
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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.

3.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir els 
coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Direcció General de Política 
Lingüística del Departament de Cultura, 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, transcorregut el 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 l’anterior, resten 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 de Catalunya 
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 Re-

gistre General del Departament de Benestar Social i Família (pl. Pau Vila, 1, 08039 
Barcelona) o al dels seus serveis territorials a Barcelona (c. Tarragona, 141-147, 08014 
Barcelona), Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 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 estableix l’article 25 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins 
el termini de quinze dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació 
d’aquesta Resolució de convocatòria en el DOGC.

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 el termini esmentat, 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).

Igualment, es poden obtenir a Internet, a la pàgina web següent: http://www.
gencat.cat/governacio/concursos/formulari.

4.4 A la sol·licitud, caldrà adjuntar-hi una declaració dels mèrits i les capaci-
tats que s’al·leguin, així com un certificat acreditatiu dels requisits de participació 
i dels mèrits i les capacitats al·legats, emès per l’òrgan competent en matèria de 
personal.

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 de valoració oficial del Departament de Ben-
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estar Social i Família, 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 
les tasques del lloc de treball convocat. Així mateix, aquestes persones candidates 
podran demanar a la sol·licitud de participació 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’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 a prestar.

4.6 Les persones aspirants han de consignar a la sol·licitud de participació la 
denominació i el codi del lloc de treball a què s’opta, i si es vol concursar alhora per 
més d’un lloc d’aquesta convocatòria, s’hauran d’indicar les denominacions i els 
codis corresponents dels llocs als quals s’opta per ordre de preferència.

En el cas que no es manifesti la preferència de l’ordre de prioritat de les places 
sol·licitades, la Junta de Mèrits i Capacitats el determinarà en funció dels criteris 
objectivament deduïbles de la sol·licitud de participació.

—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 el barem 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 del 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 valorarà 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 valoraran fins a 5 punts en funció dels coneixements requerits, com-
petència i especialització d’aquest lloc.

En cap cas 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.
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5.2.6 Coneixements de la llengua catalana.
Pels cursos o certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política 

Lingüística del Departament de Cultura 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’atorgaran 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.

5.3.2 Els mèrits i les capacitats s’han de valorar en la data de publicació de la 
present convocatòria en el DOGC, 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 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 a 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, pel que fa al lloc BSF01 es realitzarà una 
memòria que constarà de dues parts, una que ha de consistir en una anàlisi de 
les funcions del lloc convocat i una altra, en un estudi i/o projecte de millora 
organitzativa o funcional. L’extensió de la memòria serà entre 10 i 15 pàgines 
DIN A4 amb un màxim de 60 línies per pàgina; hauran d’estar necessàriament 
numerades, signades i editades amb el processador de textos Word amb tipus 
de lletra Arial, cos 10. Aquest document ha de ser presentat per triplicat a 
la Secretaria General del Departament de Benestar Social i Família (Palau 
de Mar, plaça de Pau Vila, 1, 08039 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 la 
memòria davant la Junta de Mèrits i Capacitats, si es creu convenient, durant 
un màxim de 30 minuts, i a continuació les persones membres de la Junta de 
Mèrits i Capacitats podran efectuar les preguntes o demanar els aclariments 
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que considerin oportuns. La no presentació de la memòria dins aquest termini 
esmentat comportarà l’exclusió de participació en aquesta convocatòria.

Pel que fa al lloc BSF02, consistirà en la realització d’un cas pràctic que versarà 
sobre el contingut funcional del lloc a proveir d’acord amb la informació que cons-
ta 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:
Núria Canal i Pubill, que actuarà com a presidenta.
Raquel Sistaré i Lanas, que actuarà com a secretària.
Carlos Silla Solórzano, com a representant de l’OTPL.
Suplents:
Ana Domenech i Bresca, que actuarà com a presidenta.
David Coromina i Pérez, que actuarà com a secretari.
Sílvia Ramonet Oliver, com a representant de l’OTPL.
8.2 La Junta de Mèrits i Capacitats podrà sol·licitar el nomenament de persones 

assessores especialistes, 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 re-

quereixin 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’acre-
ditació dels mèrits i les capacitats establertes a la base 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 les capacitats previstos segons els sis-
temes 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 hàbils a comptar des 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, o produeixen indefensió 
o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant el la persona titular del Departament 
de Benestar Social i Família, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà 
de la seva exposició pública, d’acord amb el que estableix l’article 77 de la Llei 
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26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i d’acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú.

—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 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 de 
quinze 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 la resolució esmentada 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.
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aNNEx 2

Descripció dels llocs de treball

CODI DEL LLOC: BSF01

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: àrea jurídicoadministrativa.
Departament: Benestar Social i Família.
Unitat directiva: Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 27.
Norma funcional DOGC: 2609.
Complement específic: 24.635,40 euros.
Horari: normal.
Jornada: normal.
Tipus de lloc: càrrec.
Forma de provisió: concurs específic.
Formació específica: coneixements de dret.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Subgrups: A1.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.
Col·lectiu cossos: únicament d’administració general del grup corresponent.
Especificació cossos: cos superior d’administració general.

—3 Requisit de coneixement de llengua catalana
Coneixement oral i escrit de llengua catalana de nivell de suficiència de català 

(C) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o 
equivalent.

—4 Contingut funcional
Missió:

Coordinar i supervisar la tramitació dels assumptes jurídics, administratius i 
econòmics que són competència de l’Institut, així com assessorar a la persona titular 
de la Direcció General de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA) i la 
resta d’unitats de l’Institut per tal de garantir l’eficàcia i legalitat en l’adopció de les 
mesures protectores dels infants i en la tramitació judicial dels processos d’adopció 
nacional i internacional.

Finalitats/funcions:
Dirigir la tramitació judicial de l’adopció i fer el seguiment jurídic de les mesures 

protectores que són competència de l’Institut.
Supervisar les actuacions que es duen a terme a l’Institut a l’efecte de garantir el 

compliment dels requisits legals exigits en la normativa vigent.
Assessorar jurídicament l’Institut en l’àmbit de les competències d’aquest or-

ganisme.
Revisar el compliment dels requisits de les institucions d’integració familiar i En-

titats Col·laboradores d’Adopció Internacional (ECAI), per a la seva acreditació.
Realitzar la inspecció i control de les entitats acreditades per l’Institut.
Supervisar i controlar la gestió de personal i econòmica de l’Institut.
Proposar i revisar els contractes i convenis de l’Institut.
Supervisar la documentació que l’Institut ha d’emetre per exigència dels diferents 

països per a l’adopció internacional i tramitar-la quan correspongui.
Tasques bàsiques o activitats:

Proposa la constitució de les mesures protectores i la constitució judicial de 
l’adopció a Catalunya.

Informa i proposa la resolució de les reclamacions administratives prèvies contra 
les resolucions de l’Institut.
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Supervisa l’elaboració dels contractes i convenis amb les entitats acreditades i 
els processos d’adjudicació.

Realitza funcions d’inspecció i control de les entitats acreditades.
Proposa l’aprovació de les tarifes de les Entitats Col·laboradores d’Adopcions 

Internacionals (ECAI) a la Direcció.
Assessora jurídicament a l’Institut i a les famílies.
Coordina i controla els recursos humans i econòmics de l’Institut.
Supervisa l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost de l’Institut, dels docu-

ments comptables i del fons d’habilitació.
Supervisa les propostes d’expedients de compres, subministraments i d’altres 

despeses.
Controla les subvencions, convenis i concerts.
Elabora el pla d’activitats i la memòria de l’Institut.
Estableix procediments per a la tramitació d’expedients de l’àrea.
Realitza les funcions d’habilitat/ada.
Elabora informes i estudis en relació amb les funcions de l’Institut.
Actualitza la legislació comparada en matèria d’adopció internacional.
Dóna la conformitat del Conveni de la haia a les preassignacions de menors en 

adopció internacional.

—5 Altres característiques

Coneixements i/o experiència convenients:
Coneixements sobre normativa de funció pública i procediment administratiu.
Experiència en llocs de comandament i treball en equip.

Altres coneixements:
Coneixements de dret civil, dret administratiu, dret internacional i dret financer.

CODI DEL LLOC: BSF02

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: coordinador/a Territorial de Processos.
Departament: Benestar Social i Família.
Unitat directiva: Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 24.
Complement específic: 12.510,12 euros.
Horari: normal.
Jornada: normal.
Tipus de lloc: singular.
Forma de provisió: concurs específic.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Subgrups: A1 i A2.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.
Col·lectiu cossos: administració general dels grups corresponents.
Especificació cossos: cos superior d’administració general; cos de gestió d’admi-
nistració general.

—3 Requisit de coneixement de la llengua catalana
Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell de suficiència de català 

(C) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o 
equivalent.

—4 Contingut funcional
Missió:

Coordinar la gestió pròpia de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció 
(ICAA) en tot el territori amb la finalitat d’unificar el seu funcionament en els 
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àmbits corresponents als processos de formació i valoració de les famílies, tant 
pel que fa als procediments d’adopció nacional i internacional com d’acolliment 
en família aliena.

Finalitats/funcions:
Coordinar els processos de gestió de l’ICAA al territori i supervisar el seu fun-

cionament.
Proporcionar pautes d’actuació homogènies al territori i avaluar-ne el seu com-

pliment.
Donar suport a la Direcció de l’Institut en la difusió i implementació de campanyes 

pròpies del seu àmbit d’actuació.
Coordinar, executar i supervisar els projectes d’implantació de nous sistemes 

d’informació, aplicacions informàtiques i altres eines de gestió de processos, tant 
pel que fa al disseny com a la seva implementació.

Coordinar i gestionar els processos de subvencions que es duguin a terme des 
de l’ICAA, així com coordinar les actuacions que en aquesta matèria puguin ser 
executades per l’equip de persones implicades en la seva tramitació.

Participar en la definició i elaboració de les convocatòries de subvencions per 
a entitats.

Supervisar els expedients de contractació entre l’ICAA i les seves entitats acre-
ditades que, en relació amb la matèria d’acolliments familiars, li encarregui la 
Direcció de l’ICAA.
Tasques bàsiques o activitats:

Coordina els diferents recursos humans i materials territorials per tal d’unificar 
criteris i agilitar els procediments administratius.

Coordina i dóna suport als plans d’actuació del territori.
Gestiona la posada en funcionament de les campanyes pròpies de l’ICAA.
Gestiona els projectes de desenvolupament i implantació de nous sistemes d’in-

formació, aplicacions informàtiques i altres eines de gestió de processos.
Supervisa i gestiona els processos de migració de dades entre sistemes d’infor-

mació/aplicacions informàtiques, que afectin a l’organització.
Redacta i gestiona les convocatòries de subvencions anuals que es convoquen 

des del Departament de Benestar Social i Família en matèria competencial de 
l’ICAA.

Defineix i gestiona la posada en funcionament i el manteniment i millora dels 
sistemes d’informació ja implantats a l’ICAA i, en concret, del Sistema d’Informació 
i Gestió de la Infància i l’Adolescència (SINI@), a través de la detecció d’incidències 
i implantació de noves funcionalitats.

Dóna suport tècnic i assessora a l’organització i, especialment als usuaris, en la 
resolució de dubtes i incidències que puguin sorgir durant la implantació de noves 
eines de gestió en els processos de treball.

Gestiona la tramitació dels expedients de contractació amb les entitats acredi-
tades de l’Institut.

—5 Altres característiques
Coneixements i/o experiència convenients:
Coneixements d’infància i adolescència i coneixements sobre procediments 

d’acolliment i adopció.
Experiència en gestió de subvencions i en gestió de processos.
Altres coneixements:
Coneixements sobre organització, direcció d’equips i sistemes d’informació.

(12.192.086)

*
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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I CONEIXEMENT

EDICTE
de 18 de juliol de 2012, pel qual es fa pública la devolució de fiances constituïdes 
per empreses de joc.

Per mitjà d’aquest Edicte es fa pública la devolució de les fiances constituïdes 
per les empreses de joc que consten a l’annex d’aquest Edicte, amb els números de 
registre i els domicilis que s’hi detallen.

A l’efecte del que disposa l’article 32.5 del Reglament de màquines recreatives i 
d’atzar, aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, segons el qual “les fiances es 
podran cancel·lar quan desapareguin les causes de la seva constitució, sempre que 
no hi hagi responsabilitats pendents...”, la devolució de les fiances esmentades es 
comunica a les persones o als organismes que es puguin veure afectats pel fet de 
tenir alguna reclamació pendent en contra, per tal que ho comuniquin a la Direcció 
General de Tributs i Joc, en virtut del Decret 310/2011, de 12 d’abril, de reestruc-
turació del Departament d’Economia i Coneixement, amb domicili al carrer Via 
Laietana, 60, de Barcelona, en el termini d’un mes a partir de l’endemà del dia en 
què es publiqui aquest Edicte al DOGC.

Barcelona, 18 de juliol de 2012

aMaDEU faRRé I MORELL

Director general de Tributs i Joc

aNNEx

Empresa: José Fabregat Guirao.
Núm. de registre: C-2217.
Adreça: Av. Gatassa, 12, baixos.
Municipi: Mataró.

Empresa: Jocs i Oci Lleidatans, SLU.
Núm. de registre: C-11379.
Adreça: c. Mossen Cinto Verdaguer, 38.
Municipi: Torrefarrera.

PG-317501 (12.205.022)

*
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DEPARTAMENT
D’ENSENyAMENT

EDICTE
de 13 de juliol de 2012, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret 
de modificació del Decret 196/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regula la contractació 
de professionals com a professorat especialista en centres públics d’ensenyament 
no universitari dependents del Departament d’Ensenyament.

Amb la finalitat de donar participació als ciutadans en el procés d’elaboració 
d’aquest projecte normatiu se sotmet a informació pública, durant el termini de 
15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al 
DOGC, d’acord amb l’article 68.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Els interessats podran examinar el projecte als serveis centrals, als serveis territo-
rials i a la pàgina web del Departament d’Ensenyament i formular-hi les al·legacions 
que considerin oportunes.

Barcelona, 13 de juliol de 2012

M. JESúS MIER I aLBERT

Secretària general

PG-317441 (12.202.028)

*
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DEPARTAMENT
DE SALUT

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

EDICTE
de 29 de juny de 2012, pel qual es dóna publicitat a la Resolució de 23 de desembre 
de 2011, d’adjudicació d’un servei per a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (exp. 
CSE/AH01/1100317936/12/PA).

El director de centre de l’hospital Universitari Vall d’hebron, un cop acomplerts 
els tràmits necesaris per a l’ adjudicació de contractes de serveis sistema de procedi-
ment obert, que preveu l’article 138 de la Lley 30/2007 de 30 d’octubre de contractes 
del Sector públic, fa publica la Resolució dictada amb data 23 de desembre de 2011 
d’adjudicació definitiva del servei de manteniment correctiu i preventiu de les instal.
lacions del sistema de vigilància per a l’hospital Universitari Vall d’hebron (exp 
CSE/Ah01/1100317936/12/PA ) a l’empresa Astra Sistemas SA . (CIF. A61562898) 
, per un import de 25.084,80 euros IVA exclòs i 29.600,06 euros IVA inclòs

L’anunci del concurs va ser publicat al DOGC núm. 5987 de 19 d’octubre de 
2011 amb un pressupost base de licitació de 39.466,75 euros IVA inclòs i d’un valor 
estimat del contracte de 66.892,80 euros IVA exclòs.

Barcelona, 29 de juny de 2012

JOSé JERÓNIMO NaVaS paLaCIOS

Director del centre hospital Universitari Vall d’hebron

PG-317585 (12.205.037)
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INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

ANUNCI
de licitació d’un contracte de serveis (exp. CSE/AH01/1100361857/12/PA).

1 Entitat adjudicadora:
a) Organisme: hospital Universitari Vall d’hebron. Institut Català de la Salut.
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat de contractacions de l’Hospital 

Universitari Vall d’hebron..
c) Obtenció dels plecs:
Adreça d’internet del perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat
d) Informació: Unitat de Contractacions, Antiga Escola d’Infermeria 6a planta. 

hospital Universitari Vall d’hebron. Pg Vall d’hebron 119-129, 08035 Barcelona, 
Telèfon: 93 489 4363, Correu electrònic: contractacio@vhebron.net

2 Objecte del contracte
a) Tipus : Serveis
b) Descripció : Servei de manteniment preventiu i correctiu dels mitjans tècnics 

de protecció contra incendis de l’hospital Universitari Vall d’hebron
c) Divisió per lots: No
d) Admissió de pròrroga: No
e) CPV:45343220-1
f) Durada del contracte: des de la seva adjudicació fins 31 de desembre de 

2012

3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment : Obert.
c) Criteris d’adjudicació : Els criteris d’adjudicació i la seva ponderació es troben 

detallats a l’annex 6.5 del Plec de clàusules administratives.

4 Pressupost base de licitació
Import: 28.181,54 euros, IVA exclòs, i 33.254,22 euros, IVA inclòs.
Valor estimat del contracte : 28.181,54 euros, IVA exclòs.
Pagaments mensuals màxims de 21.664,85 euros, IVA inclòs pel manteniment 

preventiu i pagaments en funció de les avaries pel pagament correctiu.

5 Garanties
Definitiva: No es requereix

6 Requisits específics del contractista:
a) Classificació empresarial: no es requereix

7 Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació 5 de setembre de 2012, fins a les 13,30 hores.
b) Lloc de presentació de les ofertes : Registre general, Antiga Escola d’Infer-

meria, planta baixa. hospital Universitari Vall d’hebron, Pg Vall d’hebron 119-129, 
08035 Barcelona.

No s’admeten variants

8 Obertura de les ofertes
1  Obertura sobre 2 bis: el dia 13 de setembre de 2012, a les 10 hores, a la Sala de 

Juntes del Pavelló Docent de l’hospital Universitari Vall d’hebron.
2 Obertura sobres 2 i 3: el dia 26 de setembre de 2012 a les 10 hores, a la Sala de 

Juntes del Pavelló Docent de l’hospital Universitari Vall d’hebron.

9 Despeses de publicitat : 
aniran a càrrec de l’adjudicatari del contracte per un import màxim de 300 

euros.
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Barcelona, 10 de juliol de 2012

JOSé JERÓNIMO NaVaS

Director del centre hospital Universitari Vall d’hebron

PG-317540 (12.205.032)
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INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

ANUNCI
de licitació d’un contracte (exp. CS/AH01/1100363267/12/PA).

1 Entitat adjudicadora:
a) Organisme: hospital Universitari Vall d’hebron. Institut Català de la Salut.
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat de contractacions de l’Hospital 

Universitari Vall d’hebron..
c) Obtenció dels plecs:
Adreça d’internet del perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat
d) Informació: Unitat de Contractacions, Antiga Escola d’Infermeria 6a planta. 

hospital Universitari Vall d’hebron. Pg Vall d’hebron 119-129, 08035 Barcelona, 
Telèfon: 93 489 4363, Correu electrònic: contractacio@vhebron.net

2 Objecte del contracte
a) Tipus :
b) Descripció : Subministrament d’equipament per a infermeria per a l’hospital 

Universitari Vall d’hebron
c) Divisió per lots: Si
d). Lloc de lliurament: hospital Universitari Vall d’hebron
e) Admissió de pròrroga: No
f) CPV: 33150000-6

3 Tramitació i procediment
a) Tramitació:
b) Procediment : .
c) Criteris d’adjudicació : Els criteris d’adjudicació i la seva ponderació es troben 

detallats a l’annex 6.5 del Plec de clàusules administratives.

4 Pressupost base de licitació
Import: 34.810,07 euros, IVA exclòs, i 37.649,96 euros, IVA inclòs.
Valor estimat del contracte : 34.810,07 euros, IVA exclòs.
Un únic pagament

5 Garanties
Definitiva:

6 Requisits específics del contractista:
a) Classificació empresarial: no es requereix

7 Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació 7 de setembre de 2012, fins a les 13,30 hores.
b) Lloc de presentació de les ofertes : Registre general, Antiga Escola d’Infer-

meria, planta baixa. hospital Universitari Vall d’hebron, Pg Vall d’hebron 119-129, 
08035 Barcelona.

No s’admeten variants

8 Obertura de les ofertes
1 Obertura sobre 2 bis: el dia 20 de setembre de 2012, a les 10 hores, a la Sala de 

Juntes del Pavelló Docent de l’hospital Universitari Vall d’hebron.
2 Obertura sobres 2 i 3: el dia 2 d’octubre de 2012 a les 10 hores, a la Sala de 

Juntes del Pavelló Docent de l’hospital Universitari Vall d’hebron.

9 Despeses de publicitat : aniran a càrrec de l’adjudicatari del contracte per un 
import màxim de 300 euros.
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Barcelona, 10 de juliol de 2012

JOSé JERÓNIMO NaVaS

Director del centre hospital Universitari Vall d’hebron

PG-317573 (12.205.035)
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INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

ANUNCI
de licitació d’un contracte (exp. CS/AH01/1100363644/12/PA).

1 Entitat adjudicadora:
a) Organisme: hospital Universitari Vall d’hebron. Institut Català de la Salut.
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat de contractacions de l’Hospital 

Universitari Vall d’hebron..
c) Obtenció dels plecs:
Adreça d’internet del perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat
d) Informació: Unitat de Contractacions, Antiga Escola d’Infermeria 6a planta. 

hospital Universitari Vall d’hebron. Pg Vall d’hebron 119-129, 08035 Barcelona, 
Telèfon: 93 489 4363, Correu electrònic: contractacio@vhebron.net

2 Objecte del contracte
a) Tipus :
b) Descripció : Subministrament de mobiliari per a infermeria per a l’hospital 

Universitari Vall d’hebron
c) Divisió per lots: Si
d). Lloc de lliurament: hospital Universitari Vall d’hebron
e) Admissió de pròrroga: No
f) CPV: 33192000-2

3 Tramitació i procediment
a) Tramitació:
b) Procediment : .
c) Criteris d’adjudicació : Els criteris d’adjudicació i la seva ponderació es troben 

detallats a l’annex 6.5 del Plec de clàusules administratives.

4 Pressupost base de licitació
Import: 63.470,13 euros, IVA exclòs, i 70.839,20 euros, IVA inclòs.
Valor estimat del contracte : 63.470,13 euros, IVA exclòs.
Pagament únic

5 Garanties
Definitiva:

6 Requisits específics del contractista:
a) Classificació empresarial: no es requereix

7 Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació 7 de setembre de 2012, fins a les 13,30 hores.
b) Lloc de presentació de les ofertes : Registre general, Antiga Escola d’Infer-

meria, planta baixa. hospital Universitari Vall d’hebron, Pg Vall d’hebron 119-129, 
08035 Barcelona.

No s’admeten variants

8 Obertura de les ofertes
1 Obertura sobre 2 bis: el dia 20 de setembre de 2012, a les 10 hores, a la Sala de 

Juntes del Pavelló Docent de l’hospital Universitari Vall d’hebron.
2 Obertura sobres 2 i 3: el dia 2 d’octubre de 2012 a les 10 hores, a la Sala de 

Juntes del Pavelló Docent de l’hospital Universitari Vall d’hebron.

9 Despeses de publicitat : 
aniran a càrrec de l’adjudicatari del contracte per un import màxim de 300 

euros.

Anuncis de la generalitat de Catalunya

38255Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6180 – 27.7.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007



CVE-DOGC-A-12205036-2012

Barcelona, 10 de juliol de 2012

JOSé JERÓNIMO NaVaS

Director del centre hospital Universitari Vall d’hebron

PG-317574 (12.205.036)

*
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DEPARTAMENT
D’INTERIOR

INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA

ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministraments.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient: Subdirecció general d’Administració 

i Serveis.
c) Obtenció de documentació i informació:
c.1) Dependència: Secció de Contractació.
c.2) Domicili: ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5.
c.3) Localitat i codi postal: Mollet del Vallès (Vallès Oriental) , 08100.
c.4) Telèfon: 93 567 50 00
c.5) Telefax: 93 567 51 30
c.6) Correu electrònic: contractacio_ispc@gencat.cat
c.7) Perfil de contractant: inclòs a la plataforma de contractació pública de la 

Generalitat de Catalunya, http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ispc
c.8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: sis dies naturals ante-

riors a la data límit de presentació d’ofertes.
d) Número d’expedient: CA 201221.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus: contracte administratiu de subministraments.
b) Descripció de l’objecte: subministraments de 200 granotes ignífugues d’estiu, 

370 granotes ignífugues d’hivern i 190 cascs antiavalots per al personal del Cos de 
Mossos d’Esquadra que realitza pràctiques formatives, dividit en dos lots.

c) Divisió per lots i nombre de lots o d’unitats:
c.1) Lot 1 – Subministrament de 200 granotes ignífugues d’estiu i 370 granotes 

ignífugues d’hivern.
c.2) Lot 2 – Subministrament de 190 cascs antiavalots per al personal del Cos 

de Mossos d’Esquadra.
d) Lloc de lliurament: d’acord amb allò previst al plec de prescripcions tècni-

ques. Al Magatzem central de la Direcció General de la policia, c/ Bolívia, 30-32, 
Barcelona.

e) Termini d’execució o lliurament: 60 dies a comptar des de la formalització 
del contracte.

f) Admissió de pròrroga: no es preveu la realització de cap pròrroga.
g) CPV (Referència de nomenclatura) : 18000000-9 Peces de vestir.

—3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinaria.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos 

criteris d’adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada, amb fonament en els 
articles 138.2 i 15.1 TRLCSP.

d) Criteris d’adjudicació en cadascun dels lots:
d.1) Criteris avaluables de forma automàtica.
d.1.1) Preu, fins a 61 punts.
d.1.2) Reducció de termini de lliurament del lot 1 i/o 2, fins a 9 punts.
d.1.3) Documentació dels assajos i certificats pel lot 1, fins a 10 punts.
d.1.4) La substitució de complements del casc sense cost per l’Administració, 

pel lot 2, fins a 10 punts.
d.2) Criteris que depenen d’un judici de valor.
d.2.1) Millores: fins a 20 punts.
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d.3) Criteris d’adjudicació en cas d’empat entre les ofertes: tindrà preferència 
el licitador o licitadora que acrediti el percentatge més alt de personal minusvàlid 
contractat, superior al 2% del total de la plantilla.

—4 Valor estimat del contracte: 170.790,00 euros.

—5 Pressupost base de licitació
a) Import net, 170.790,00 euros. Import total: 201.532,20 euros.
b) Desglossament per cadascun dels lots:
Es desglossa l’import de cada lot d’acord amb el pressupost base de licitació, 

sense IVA.
Lot 1: 111.320,00 euros, lot 2: 59.470,00 euros. Total pressuposts sense IVA: 

170.790,00 euros.
c) Preus unitaris màxims, sense IVA: lot 1 granota d’estiu: 157,00 euros, lot 1 

granota d’hivern: 216,00 euros, lot 2: 313,00 euros.

—6 Garanties exigides
a) Provisional: No s’exigeix, atenent les circumstàncies concurrents del contracte, 

en atenció a l’article 103 TRLCSP.
b) Definitiva: 5% del preu d’adjudicació, sense IVA, per cadascun dels lots de 

licitació.

—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació del contractista: no s’exigeix.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: d’acord 

amb l’annex 2 del plec.
c) Altres requisits específics: no procedeix

—8 Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a partir de l’endemà de la data de 

publicació de l’anunci al DOGC, fins les 14 h (si el termini finalitza en dissabte, 
diumenge o festiu, s’entendrà prorrogat fins al dia hàbil següent) .

b) Modalitat de presentació: caldrà presentar la documentació que s’assenyala 
a la clàusula 9 dels plecs de clàusules administratives particulars, d’acord amb 
els annexos adjunts en aquest mateix Plec. Cal presentar la documentació en tres 
sobres, amb el contingut següent:

b.1) Sobre A: documentació general de l’entitat
b.2) Sobre B: proposició tècnica que ha de ser valorada d’acord amb els criteris 

d’adjudicació que depenen d’un judici de valor. Consistent en les mostres i fitxes 
tècniques a que fa referència la darrera clàusula del plec tècnic. Aquest sobre serà 
el que s’obrirà en la primera sessió pública de la Mesa de contractació.

b.3) Sobre C: proposició econòmica i documentació relativa a criteris avaluables 
de forma automàtica. En aquest sobre es consignarà aquella documentació que 
haurà de ser valorada d’acord amb els criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica. Aquest sobre serà el que s’obrirà en la segona sessió pública de la Mesa 
de contractació.

c) Lloc de presentació
c.1) Dependència: Registre oficial de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

(Edifici A: de govern)
c.2) Domicili: ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5.
c.3) Localitat i codi postal: Mollet del Vallès (Vallès Oriental) , 08100. Per pre-

sentacions efectuades per correu, consignar l’apartat de correus 158.
c.4) Correu electrònic: contractacio_ispc@gencat.cat
d) Admissió de variants: no se n’admeten.
e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 3 

mesos des de l’obertura de proposicions.

—9 Obertura de les ofertes
a) Direcció: seu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
b) Domicili: ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5.
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c) Localitat i codi postal: Mollet del Vallès (Vallès Oriental) , 08100.
d) Data i hora: la primera sessió pública d’obertura tindrà lloc el sisè dia hàbil 

següent a la data límit de presentació d’ofertes, a les 13 hores. La data de la segona 
sessió pública s’informarà exclusivament a través del perfil de contractant.

—10 Despeses de publicitat
Les despeses de publicitat seran a càrrec de l’adjudicatari o adjudicataris de ca-

dascun del/s lot/s i d’acord amb l’informació detallada en el Perfil de contractant.

—11 Altres informacions
Les proposicions també es podran trametre per correu dins del termini d’admissió. 

En aquest cas, cal justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i 
comunicar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant un fax abans 
de les 14 hores del mateix dia.

Mollet del Vallès, 4 de juliol de 2012

NúRIa ayMERICh I ROCaVERT

Directora

PG-316688 (12.191.002)

*
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DEPARTAMENT
DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ
TES/1511/2012, de 20 de juny, per la qual es fa pública la Resolució d’incorporació 
d’un canvi no substancial a l’autorització ambiental de 27 de març de 2007, per 
a una activitat d’elaboració de cafè, te i infusions al terme municipal de Girona 
(exp. GA20060032).

Vist que el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat va aprovar la Resolució 
de 29 de maig de 2012, per la qual s’incorpora un canvi no substancial a l’auto-
rització ambiental de 27 de març de 2007 a l’empresa Nestlé España, SA, per a 
l’activitat d’elaboració de cafè, te i infusions, al terme municipal de Girona (exp. 
GA20060032),

RESOLC:

Donar publicitat a la Resolució d’incorporació d’un canvi no substancial a l’au-
torització ambiental esmentada i informar que el seu annex es pot consultar al lloc 
web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 20 de juny de 2012

aSSUMpTa faRRaN I pOCa

Directora general de Qualitat Ambiental

RESOLUCIÓ
de 29 de maig de 2012, per la qual s’incorpora un canvi no substancial a l’auto-
rització ambiental de 27 de març de 2007 a l’empresa Nestlé España, SA, per a 
l’activitat d’elaboració de cafè, te i infusions, al terme municipal de Girona (exp. 
GA20060032).

DADES DE L’EXPEDIENT

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Girona
Data d’inici de l’expedient: 23 de març de 2012
Número de sol·licitud: GA20120010 / G2CNS120091
Tipus d’expedient: modificació no substancial
Annex: I.1
Apartat: 1
Subapartat: 1
Epígraf IPPC: 1.1
Descripció de l’activitat: elaboració de cafè, te i infusions
Ubicació: Girona (Gironès)

Vista la proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental, i atès 
l’article 59.5 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 
de les activitats (DOGC núm. 5524, d’11.12.2009),

RESOLC:

Considerar com a no substancial la modificació comunicada per l’empresa Nestlé 
España, SA, consistent a crear un nou accés i àrea d’espera de camions (en parcel·la 
independent) i incorporar-la a l’autorització ambiental de data 27 de març de 2007, 
amb número d’expedient GA20060032.

(12.172.014)
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RESOLUCIÓ
TES/1512/2012, de 20 de juny, per la qual es fa pública la Resolució d’incorporació 
d’un canvi no substancial a l’autorització ambiental de 17 de gener de 2008, per a 
una activitat ramadera de bestiar porcí al terme municipal de Caldes de Malavella 
(exp. GA20060035).

Vist que el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat va aprovar la Resolució 
de 29 de maig de 2012, per la qual s’incorpora un canvi no substancial a l’auto-
rització ambiental de 17 de gener de 2008 a l’empresa Selecció Batallé, SA, per 
a l’activitat ramadera de bestiar porcí al terme municipal de Caldes de Malavella 
(exp. GA20060035),

RESOLC:

Donar publicitat a la Resolució d’incorporació d’un canvi no substancial a l’au-
torització ambiental esmentada i informar que el seu annex es pot consultar al lloc 
web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 20 de juny de 2012

aSSUMpTa faRRaN I pOCa

Directora general de Qualitat Ambiental

RESOLUCIÓ
de 29 de maig de 2012, per la qual s’incorpora un canvi no substancial a l’auto-
rització ambiental de 17 de gener de 2008 a l’empresa Selecció Batallé, SA, per a 
l’activitat ramadera de bestiar porcí al terme municipal de Caldes de Malavella 
(exp. GA20060035).

DADES DE L’EXPEDIENT

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Girona.
Data d’inici de l’expedient: 11 d’abril de 2012.
Número de sol·licitud: G1CNS120101.
Tipus d’expedient: modificació no substancial.
Annex: I.1.
Apartat: 1.1.
Subapartat: 1.c.i.
Descripció de l’activitat: explotació ramadera de truges reproductores.
Ubicació: Granja Ricard. Can Mora, s/n, Caldes de Malavella.

Vista la proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental, i atès 
l’article 59.5 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 
de les activitats (DOGC núm. 5524, d’11.12.2009),

RESOLC:

Considerar com a no substancial la modificació comunicada per l’empresa Selec-
ció Batallé, SA, que consisteix en adequar l’explotació a la normativa europea de 
benestar animal, sense increment de la capacitat de l’allotjament, amb la construcció 
d’una nau de nova planta i incorporar-la a l’autorització ambiental de 17 de gener 
de 2008 amb número d’expedient GA20060035.

(12.172.002)
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües superficials (ref. 
CC2009000508).

La Comunitat de Regants d’Anglès i Comarca ha presentat una sol·licitud de 
concessió d’aigües superficials per a reg agrícola, en el terme municipal de Anglès 
(La Selva), amb un volum màxim anual de 1.080.000 m3 que representa un cabal 
mitjà equivalent de 34,25 l/s. L’aprofitament d’aigües superficials procedeix del 
canal Burés que capta del riu Ter i del canal de retorn de la Comunitat de Regants 
d’Anglès de la Riera d’Osor. Es fa públic perquè tothom que 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 
a comptar des de la publicació d’aquest Anunci al DOGC, indicant la referència 
expressada a l’encapçalament.
Així mateix, d’acord amb els articles 104, 105 i 109 del Reglament del domini públic 
hidràulic, durant el termini esmentat d’un mes, també s’admetran altres peticions 
que tinguin el mateix objecte que aquella o que hi siguin incompatibles. S’adver-
teix 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 estableix l’article 105.3 del Reglament del domini públic hidràulic. 
En cas de presentar-se altres projectes en competència, l’obertura tindrà lloc a les 
oficines indicades, a les 11 hores del setè dia hàbil un cop finalitzat el termini de 
presentació de projectes. Aquests projectes es sotmetran a informació pública durant 
el termini d’un mes a partir del dia següent de la seva obertura perquè puguin ser 
examinats i es puguin presentar al·legacions per escrit, en hores d’oficina i en les 
dependències indicades.

Barcelona, 1 de juny de 2012

ELENa pIGNaTELLI GaRRIGÓS

Cap del Departament de Concessions

PG-315987 (12.205.020)
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
d’informació pública (ref. AA2012000912).

Nutrion Internacional, SL ha sol·licitat autorització per fertirrigar amb aigües 
depurades un cultiu d’avellaners procedents de la seva indústria dedicada a la fa-
bricació de sals càlciques, al terme municipal de Puigpelat (Alt Camp).
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, 12 de juliol de 2012

EDUaRD MaRTíNEz I hIDaLGO

Cap del Departament d’Autoritzacions d’Abocaments

PG-317147 (12.205.021)

*
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DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

EDICTE
de 12 de juliol de 2012, de notificació de diversos actes administratius resultants 
del procediment de reintegrament iniciat en relació amb les prestacions universals 
per infant a càrrec.

D’acord amb el que preveu 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, es notifica a les persones que 
es detallen en cadascun dels annexos els actes administratius següents resultants 
del procediment de reintegrament iniciat amb motiu de l’abonament indegut de les 
prestacions establertes en les convocatòries a les Ordres ASC/54/2007, de 6 de març, 
ASC/101/2008, de 4 de març i ASC/258/2009, de 21 d’abril, per les quals s’aproven 
les bases per a la concessió de les prestacions econòmiques per a les famílies amb 
filles i fills a càrrec i s’obre la convocatòria per als respectius anys i en el Decret 
151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de 
juliol, de suport a les famílies.

En relació a les persones incloses en l’annex 1 mitjançant aquest edicte es 
notifica l’inici del tràmit d’audiència corresponent i se’ls hi requereix que, en 
el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta 
notificació al DOGC, facin les al·legacions que estimin oportunes i aportin 
documentació acreditativa de l’acompliment dels requisits establerts per a la 
percepció de les prestacions a les quals es fa referència en el paràgraf primer. En 
cas que no siguin presentades les al·legacions i la documentació acreditativa es 
donarà per realitzat el tràmit i es continuarà amb la instrucció del procediment 
de reintegrament.

Sobre la relació de persones incloses en l’annex 2 mitjançant aquest edicte es 
notifica la resolució del procés de reintegrament iniciat per la qual es requereix 
el reintegrament de les prestacions en base a les convocatòries relacionades en el 
paràgraf primer. Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, 
les persones interessades poden interposar recurs d’alçada de conformitat amb allò 
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, davant de la persona titular del Departament de Benestar Social i Família, 
en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació d’aquesta notifi-
cació al DOGC, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que 
es consideri procedent.

De conformitat amb l’art. 61 la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
els interessats poden conèixer el text íntegre de les notificacions que es publi-
quen en aquest edicte mitjançant les Oficines de Benestar Social i Família del 
Departament de Benestar Social i Família o la Secretaria de Família a través del 
telèfon 934 831 887.

Barcelona, 12 de juliol de 2012

M. paU VIDaL-fOLCh DE BaLaNzÓ

Cap del Servei de Prestacions Econòmiques i Subvencions
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aNNEx 1. 

Notificació del tràmit d’audiència

SOL·LICITANT IDENTIFICADOR EXPEDIENT

MOHAMED EL KADERI X1349212D IN–103–96300– 
  2007/ 2008

JIANFA LIN X3911623J SC/020/2009/AF

URSULA MARIA KROLL CASTAÑEDA 45466672L SC/020/2010/AF

SULAN XIE X4311918Q SC/034/2010/AF

M FATIMA DOS ANJOS DOS SANTOS 50123889N SC/043/2010/AF

ELIAS JOhONY SAGARDIA SILES X6561174X SC/086/2010/AF

MOSTAPhA LOKBI X1418804A SC/164/2010/AF

VANESA OÑATE ROCA 47901481W SC/167/2010/AF

JUAN CARLOS PEDRERO MUELA 46625289B SC/192/2010/AF

LYNDA ChELLI BEDIA 18059005A SC/010/2011/AF

DJAhID AMIR X5419357M SC/025/2011/AF

BEATRIZ SANChEZ QUEROL 77787118Z SC/033/2011/AF

ABDELWAhAD RABhI X4869126A SC/034/2011/AF

ISABEL MARTINEZ DELGADO 43723289J SC/038/2011/AF

LUISA STEFANIA LEON MAIXINChO X7522742V SC/053/2011/AF

FLORICA DORUT X3080003G SC/063/2011/AF

MARGARITA MONTADA LLACER 38146240G SC/067/2011/AF

AhMADOU BA X4527158E SC/068/2011/AF

LEONOR JIMENEZ ROMERO 47683894h SC/092/2011/AF

VERONICA SANChEZ PULIDO 39425137D SC/099/2011/AF

ALBINO MAChADO MAChADO 46413963D SC/139/2011/AF

RAChID ChOURAN X6270067Z SC/153/2011/AF

NORA IRUELA GORRETA 47333685F SC/163/2011/AF

RAKOUChA LIAZID KADDUR 45285403J SC/186/2011/AF

RAKOUChA LIAZID KADDUR 45285403J SC/187/2011/AF

M ANGELES hEREDIA RAMOS 41581126R SC/194/2011/AF

M ANGELES hEREDIA RAMOS 41581126R SC/195/2011/AF

MONICA IBARROLA DE VEGA 11921577X SC/004/2012/AF

aNNEx 2. 

Notificació de resolucions de reintegrament dels imports atorgats

SOL·LICITANT IDENTIFICADOR EXPEDIENT

LAURA MAYOR GONZALEZ 47735582W SC/002/2009/AF

RUT LIRA SARABIA 53064843W SC/024/2009/AF

NURIA PALOMARES DIAZ 39679529K SC/039/2009/AF

NECOULAI GhEORGhE X4392767C SC/070/2009/AF

LIDIA CORNELIA ARDEAN X9222036W SC/071/2009/AF

ROMEO CORII X2172625E SC/073/2009/AF

ALBAIRIS BAREA SILVA X6263777A SC/082/2009/AF

JOSÉ LUIS GABARRI MORENO 44186427T SC/009/2010/AF

ADIL MESSARI X3851825S SC/029/2010/AF

SAMINA KAUSAR X6977714C SC/040/2010/AF

ALEXANDRE OUNDJIAN PIEDROLA 39903336S SC/067/2010/AF

ABDERRAhIM ChEKOUR X5812330T SC/084/2010/AF

ANA BELEN SALES ARCOS 47764278V SC/110/2010/AF

ABDELLAh EL hARE X3633141S SC/122/2010/AF
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NURIA RUEDAS PALMA 38857029R SC/132/2010/AF

VANESA RODRIGUEZ LARA 46768768Q SC/152/2010/AF

IMMACULADA GUTIERREZ SORIANO 46683398E SC/165/2010/AF

MIRIAN VALERO PEREDO X6909019A SC/180/2010/AF

RAMONA CIUCA X7641224A SC/217/2010/AF

MUhAMMAD AFZAL KhURShID 48094588R SC/228/2010/AF

JESSICA RUIZ BERDEJO 47931454Y SC/013/2011/AF

LIFENG GUAN X6735356J SC/027/2011/AF

NOUR EL AYAM BOULOUIhA X7068640G SC/029/2011/AF

PG-317048 (12.202.019)
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ANUNCI
de licitació d’un contracte de serveis (exp. BE-2012-2412)

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Benestar Social i Família, plaça Pau Vila, 1, 

08039 Barcelona. Telèfon: 93.483.10.00. Fax: 93.483.15.09.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i Patrimoni.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció: serveis de neteja dels equipaments de la Direcció General d’Acció 

Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família de les comarques 
del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Osona, Bages i Berguedà

Codi CPA: 81.21.10
Codi CPV: 90910000-9
b) Termini d’execució: De l’1 de gener de 2013, o des de l’endemà de la signatura 

del contracte si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2013.
c) Pròrroga: prorrogable fins 12 mesos més.
d) Número d’expedient: BE-2012-2412

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària, anticipada
b) Procediment: obert
c) Forma d’adjudicació: varis criteris.

—4 Preu del contracte
a) Pressupost de licitació: 1.358.457,20 euros, IVA del 18% no inclòs, d’acord 

amb el preu màxim unitari per hora de 12,40 euros, sense IVA
b) Valor estimat del contracte (sense IVA, eventuals pròrrogues i opcions inclo-

ses): 2.716.914,40 euros.

—5 Garanties
a) Garantia provisional: no es requereix.
b) Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.
c) Termini de garantia: 1 mes.

—6 Obtenció d’informació i documentació
a) Obtenció de documentació i informació: a l’adreça esmentada a l’apartat 1, 

planta 3a, Servei de Contractació i Patrimoni. La documentació també pot obtenir-
se a la web http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/bsf

b) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a la data límit de pre-
sentació d’ofertes.

—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació:,Grup U, Subgrup 1, Categoria D
b) Solvència: els licitadors hauran d’acreditar la suficient solvència econòmica, 

financera i tècnica mitjançant la classificació empresarial indicada a l’apartat 
anterior.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació d’ofertes: fins a les 14 hores del dia 17 de setembre 

de 2012.
b) Documentació a presentar: els tres sobres (A, B i C) requerits a la clàusula 

desena del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: a l’adreça esmentada a l’apartat 1, a la planta 3a, al Servei 

de Contractació i Patrimoni.
d) Admissió de variants i/o alternatives: no.

—9 Obertura de les proposicions
a) Obertura de les ofertes tècniques: el sobre B ha de contenir tota la documen-

tació relacionada amb els criteris d’adjudicació que s’han de valorar d’acord amb 
un judici de valor i que es relacionen al punt 10.a d’aquest anunci.
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L’acte públic d’obertura dels sobres B tindrà lloc a l’adreça esmentada a l’apartat 
1, planta 3a, sala d’actes del Departament de Benestar Social i Família, a les 10 
hores del dia 21 de setembre de 2011.

b) Obertura de les ofertes econòmiques: el sobre C ha de contenir tota la docu-
mentació relacionada amb els criteris d’adjudicació que s’han de valorar de forma 
automàtica i que es relacionen al punt 10.b d’aquest anunci.

L’acte públic d’obertura dels sobres C tindrà lloc a l’adreça esmentada a l’apartat 
1, planta 3a, sala d’actes del Departament de Benestar Social i Família i la data es 
farà pública al perfil del contractant de l’òrgan de contractació, un cop valorada la 
documentació continguda als sobres B.

—10 Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats en el plec de clàu-

sules administratives particulars. Sobre un màxim de 100 punts, la puntuació es 
distribuirà de la següent manera:

a) Criteris d’adjudicació la valoració dels quals exigeix un judici de valor
a.1) Projecte i metodologia de treball: fins a 7 punts.
a.2) Fitxes de productes i maquinària: fins a 4 punts
a.3) Proposta de supervisió: fins a 7 punts
a.4) Pla de cobertura de contingències de personal: fins a 6 punts
a.5) Pla de formació: fins a 3 punts
a.6) Programa de millora de qualitat: fins a 4 punts
a.7) Uniformes: fins a 2 punts
a.8) Millores addicionals: fins a 7 punts.
b) Criteris d’adjudicació quantificables automàticament
b.1) Oferta econòmica manteniment preventiu: fins a 60 punts.

—11 Data enviament anunci al DOUE: 13 de juliol de 2012

—12 Les despeses dels anuncis aniran a càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 16 de juliol de 2012

xaVIER BaIGET I CaNTONS

Director de Serveis

PG-317321 (12.202.020)
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DEPARTAMENT
D’EMPRESA I OCUPACIó

EDICTE
de 19 de juliol de 2012, de notificació de requeriments de documentació relatius 
al compliment de les obligacions dels beneficiaris de les subvencions de promoció 
de l’ocupació autònoma.

A les persones que s’indiquen a l’annex, se’ls fa un requeriment de documenta-
ció, d’acord amb l’ordre TRI/380/2006, de 19 de juliol, per la qual s’estableixen les 
bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció 
autònoma.

La notificació dels requeriments de documentació, a les persones relacionades en 
l’annex, no s’han pogut practicar, d’acord amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, raó per la qual, es publica aquest edicte en el tauler d’anuncis 
dels ajuntaments de l’últim domicili dels sol·licitants, i en el DOGC perquè serveixi 
de notificació.

En el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà d’aquesta publicació en el 
DOGC i en el tauler d’anuncis dels ajuntament esmentats, les persones interessades 
poden comparèixer a la Secció d’Iniciatives per a l’ocupació dels Serveis Territorials 
del Departament d’Empresa i Ocupació a Barcelona, carrer Albareda 2-4, 2a planta, 
a fi de recollir els requeriments esmentats.

Finalitzat el termini esmentat sense que les persones relacionades en l’annex 
compareguin ni aportin la documentació requerida, s’iniciarà el procediment de 
revocació de les subvencions.

Barcelona, 19 de juliol de 2012

p. S. del director (Resolució del secretari general de 6 de juliol de 2011)

ESThER BRULL hEVIa

Cap del Servei de Coordinació dels Serveis Territorials en funcions

aNNEx

N. GUIRAO CONDAL amb NIF 409***, amb domicili a Manlleu (exp. 
230/71/2008)

A. CANO DE LA FUENT amb NIF 388***, amb domicili a Polinyà (exps. 269 
i 270/71/2008)

D. SIERRA MARMOL amb NIF 384***, amb domicili a Sant Boi de LLobregat 
(exp. 294/71/2008)

C. PLANA SALESAS amb NIF 524***, amb domicili a Sitges (exp 
330/71/2008)

J.GONZALEZ GAIXA amb NIF 393***, amb domicili a Sallent (exp 
460/71/2008)

PG-317496 (12.202.035)
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EDICTE
de 20 de juliol de 2012, de notificació d’un acte administratiu.

Al Departament d’Empresa i Ocupació se segueix l’expedient administratiu que 
s’esmenta en extracte a l’annex d’aquest Edicte. Intentada la notificació de l’acte 
administratiu que s’hi detalla, no s’ha pogut practicar.

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), modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener ( BOE núm. 12, de 14.1.1999 ) es comunica a la 
persona interessada que, per tal que pugui tenir coneixement del contingut íntegre 
de l’acte administratiu que s’esmenta i per si hi vol presentar recurs d’alçada, pot 
comparèixer a les dependències del Servei d’Ordenació de la Distribució Comercial, 
de la Direcció General de Comerç, Provença, 339, 3a. planta, 08037 Barcelona, 
en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest 
Edicte al DOGC.

Barcelona, 20 de juliol de 2012

JESúS MaRTíNEz hERNáNDEz

Cap del Servei d’Ordenació de la Distribució Comercial

aNNEx

Expedient: COMPSBCN 064-2011.
Persona interessada: ACTIPAR BCN, SL
Acte administratiu que es notifica: Resolució

PG-317591 (12.205.040)
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SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

EDICTE
de 19 de juliol de 2012, de notificació d’una resolució relativa a l’expedient de 
revocació total de la subvenció atorgada per a projectes destinats a la contrac-
tació de treballadors/ores desocupats/ades per a la realització d’obres i serveis 
d’interès general i social.

Atès que no s’ha pogut notificar el acte administratiu a l’empresa que figura a l’an-
nex d’aquest Edicte, es fa públic que la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya 
va dictar la resolució sobre l’expedient de l’empresa esmentada a l’annex.

En conseqüència, i d’acord amb el que preveuen els articles 58 i 59 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (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 notifica a la persona 
interessada la resolució i se li comunica que, per tal que pugui tenir coneixement 
del contingut íntegre de la mateixa, pot comparèixer, en el termini de 10 dies, a 
les dependències del Servei Territorial del Barcelonès del Servei d’Ocupació de 
Catalunya a Barcelona, carrer de Llull, 297-307, 3a planta.

Contra aquesta Resolució, que posa fi la via administrativa, es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que la dictada 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 o bé, recurs Contenciós Administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu corresponent en el termini de dos mesos a comptar des 
de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Barcelona, 19 de juliol de 2012

SíLVIa MaRChENa MORaLES

Cap del Servei Territorial del Barcelonès en funcions

aNNEx

Expedient: 2009U3G320200/01
Entitat: FUNDACIÓ PRIVADA hADAMA
NIF: G64616626
Acte administratiu que es notifica: Expedient de revocació total

PG-317538 (12.205.031)
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SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

EDICTE
de 20 de juliol de 2012, de notificació de resolució relativa a l’expedient d’inici de 
revocació de la subvenció atorgada per a la realització de les actuacions d’accions 
formatives en sectors prioritaris i emergents 2008-2009.

Atès que no s’ha pogut notificar l’acte administratiu a l’empresa que figura a l’annex 
d’aquest Edicte, es fa públic que la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya va 
dictar la resolució sobre l’expedient de l’empresa esmentada a l’annex.

En conseqüència, i d’acord amb el que preveuen els articles 58 i 59 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (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 notifica a la persona 
interessada la resolució i se li comunica que, per tal que pugui tenir coneixement 
del contingut íntegre de la mateixa, pot comparèixer, en el termini de 10 dies, a 
les dependències del Servei Territorial del Barcelonès del Servei d’Ocupació de 
Catalunya a Barcelona, carrer de Llull, 297-307, 3a planta.

De conformitat amb l’article 71 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), en cas que no presenteu al·legacions es considerarà que heu 
desistit del vostre dret i es dictarà la resolució expressa de la declaració d’aquesta 
circumstància.

Barcelona, 20 de juliol de 2012

SíLVIa MaRChENa MORaLES

Cap del Servei Territorial del Barcelonès en funcions

aNNEx

Expedient: 08/SP2008/068/0037274
Entitat: PUNT D’INSERCIÓ, SCCL
NIF: F62130745
Acte administratiu que es notifica: Expedient d’inici de revocació

PG-317536 (12.205.028)
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SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

EDICTE
de 20 de juliol de 2012, de notificació de resolució relativa a l’expedient d’inici 
de revocació de la subvenció atorgada per a la realització de les actuacions de 
formació d’oferta de l’any 2009.

Atès que no s’ha pogut notificar l’acte administratiu a l’empresa que figura a l’annex 
d’aquest Edicte, es fa públic que la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya va 
dictar la resolució sobre l’expedient de l’empresa esmentada a l’annex.

En conseqüència, i d’acord amb el que preveuen els articles 58 i 59 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (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 notifica a la persona 
interessada la resolució i se li comunica que, per tal que pugui tenir coneixement 
del contingut íntegre de la mateixa, pot comparèixer, en el termini de 10 dies, a 
les dependències del Servei Territorial del Barcelonès del Servei d’Ocupació de 
Catalunya a Barcelona, carrer de Llull, 297-307, 3a planta.

De conformitat amb l’article 71 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), en cas que no presenteu al·legacions es considerarà que heu 
desistit del vostre dret i es dictarà la resolució expressa de la declaració d’aquesta 
circumstància.

Barcelona, 20 de juliol de 2012

SíLVIa MaRChENa MORaLES

Cap del Servei Territorial del Barcelonès en funcions

aNNEx

Expedient: 09/FOAP/098/0044329
Entitat: PUNT D’INSERCIÓ, SCCL
NIF: F62130745
Acte administratiu que es notifica: Expedient d’inici de revocació

PG-317537 (12.205.029)

*
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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ
JUS/1507/2012, de 29 de juny, dictada en el recurs governatiu interposat per Maria 
Carme Rusiñol Riba, notària de Llançà, contra la qualificació de la registradora 
de la propietat núm. 2 de Roses que suspèn la inscripció d’una escriptura de com-
pravenda d’un habitatge usat que no disposa de cèdula d’habitabilitat.

Es dicta en el recurs governatiu interposat per Maria Carme Rusiñol Riba, notà-
ria de Llançà, contra la qualificació de la registradora de la propietat número 2 de 
Roses, Ester Sais Re, que suspèn la inscripció d’una escriptura de compravenda 
d’un habitatge usat que no disposa de cèdula d’habitabilitat.

RELACIÓ DE FETS

I

En escriptura autoritzada a Cadaquès el 18 d’octubre de 2011 per la notària de 
Llançà Maria Carme Rusiñol Riba, que actua a Cadaquès com a substituta per 
vacant de la notaria d’aquesta darrera localitat, número 1217 de protocol, el senyor 
U.P.B. va vendre a les senyores J. A. i J.A., representades les tres per la seva mare C. 
B.-A., una casa de planta baixa i un pis situada al carrer Puig Vidal 6, de Cadaquès, 
que és la finca 1061 i té 39 metres quadrats de solar i més d’un segle d’antiguitat. 
De la certificació cadastral incorporada a l’escriptura resulta que a la finca venuda 
li correspon en realitat el número 8 del carrer Puig Vidal i que la senyora C. B. 
és propietària de la finca confrontant del número 10 del mateix carrer, que té una 
superfície cadastral de 111 metres quadrats. A l’escriptura es fa constar que la finca 
transmesa no té cèdula d’habitabilitat però s’incorporen dues certificacions: una 
emesa per l’arquitecta F.B.B., visada pel Col·legi i amb firma legitimada per la ma-
teixa notària que autoritza l’escriptura, que acredita que un cop s’hagi agrupat a la 
veïna o s’hi hagi agregat una part i s’hagin fet les obres de rehabilitació pertinents, 
la finca podrà obtenir la cèdula. L’altra, emesa per la secretària de l’Ajuntament de 
Cadaquès, que acredita que el planejament general vigent permet que la finca es 
destini a habitatge, unifamiliar o plurifamiliar. No consta cap manifestació “ex-
pressa” de la part compradora de renúncia a la cèdula ni de la voluntat d’enderrocar 
o de rehabilitar l’immoble que adquireix.

II

La escriptura es presenta el 13 de gener de 2012 ,assentament 1260 del diari 48. 
El 31 de gener de 2012 la registradora del registre 2 de Roses, Ester Sais Re suspèn 
la inscripció del document perquè “De conformitat amb el que preveu el Decret 
55/2009, de 7 d’abril, cal que resulti del títol qualificat la manifestació de la part 
compradora que adquireix la finca amb la finalitat de rehabilitar l’habitatge”. La 
nota de qualificació es notifica a la notària Rusiñol el 6 de febrer de 2012.

III

El 20 de febrer de 2012 se sol•licita la qualificació substitutòria segons el quadre 
de substitucions i el 27 de febrer el registrador de Lloret de Mar número 2, senyor 
Javier Guiñales del Real emet una nova qualificació segons la qual no es pot man-
tenir la qualificació de la senyora Sais Re perquè la manifestació que s’hi exigia 
(adquirir per rehabilitar) no és prevista ni a l’article 132 de la Llei de l’habitatge ni 
al Decret 55/2009 sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’ha-
bitabilitat. Tot i això confirma la suspensió de la inscripció de l’escriptura perquè 
aquests exigeixen l’exoneració expressa de l’adquirent, que no consta a l’escriptura, 
exoneració que només es pot fer per dos motius taxats: perquè es vulgui rehabilitar 
o perquè es vulgui enderrocar l’habitatge adquirit.

Anuncis de la generalitat de Catalunya

38274Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6180 – 27.7.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007



CVE-DOGC-A-12205039-2012

IV

El 27 de març la notària Rusiñol interposa recurs governatiu contra la qualificació 
de la registradora substituïda. Al·lega, en primer lloc, que l’escriptura incorpora les 
certificacions de la tècnica competent i de la secretària de l’Ajuntament que acrediten 
de manera suficient que la finca comprada no té cèdula però pot obtenir-la quan s’hi 
facin obres de rehabilitació i que els articles 8 i 9 del Decret 55/2009 no exigeixen 
la manifestació de la part compradora que adquireix per rehabilitar.

V

El 10 d’abril la registradora de Roses 2 emet el seu informe en relació amb el recurs 
en el qual, de fet, aclareix el sentit de la seva nota de qualificació que recondueix al 
fet que “no resulta de l’escriptura qualificada cap manifestació de la part adquirent 
consistent en l’exoneració expressa a la part transmitent de l’obligació d’aportar 
la cèdula d’habitabilitat o bé la manifestació expressa de la part compradora que 
adquireix la finca amb la finalitat de rehabilitar-la”. Insisteix en que l’article 9 del 
Decret 55/2009 disposa que les adquirents poden exonerar de l’obligació de lliurar 
la cèdula només en habitatges usats que han de ser objecte d’obres de rehabilitació 
o bé d’enderroc i que a l’escriptura no consta l’exoneració “expressa” ni la causa per 
la qual es fa (rehabilitació o enderroc) i que l’exoneració expressa és requisit sine 
qua non del títol. També al·lega que tant la registradora titular com el registrador 
substitut convergeixen en el fet que el títol no es pot inscriure i que si la titular va 
subratllar la manca de declaració expressa que la finca es comprava per a rehabilitar, 
el substitut ho fa en la manca d’exoneració expressa del lliurament de la cèdula. 
L’expedient, amb còpia simple de l’escriptura, les dues notes de qualificació, el 
recurs i l’informe, són registrats d’entrada al Registre del departament de Justícia 
el 13 d’abril, amb data de presentació 11 d’abril atès que la tramesa fou per correu 
administratiu.

VI

En la resolució del recurs aquesta Direcció General ha estat assessorada per la 
Comissió creada a aquests efectes per la Llei 4/2005, de 8 d’abril, dels recursos 
contra les qualificacions dels registradors de la Propietat de Catalunya.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- L’acreditació de l’habitabilitat d’un habitatge com a requisit per a inscriure’n 
la transmissió o cessió d’ús.

1.1. La necessitat d’acreditar l’habitabilitat d’un habitatge per a inscriure’n la 
transmissió o cessió d’ús ha estat objecte de la nostra anàlisi en diverses resolu-
cions. hi hem dit que l’article 132 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret 
a l’habitatge, regula els requisits per a transmetre o cedir el seu ús i estableix que 
els notaris, abans d’autoritzar la subscripció d’un acte de transmissió o cessió, han 
d’exigir el compliment de les disposicions de la Llei, especialment la relativa a la 
entrega per part del transmitent a l’adquirent de la cèdula d’habitabilitat vigent si 
bé, només en els supòsits de transmissió d’habitatges que no siguin de nova cons-
trucció, els adquirents poden exonerar de manera expressa aquesta obligació dels 
transmitents, sempre que per mitjà d’un informe emès per un tècnic competent 
s’acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat després de l’execució 
de les obres de rehabilitació.

1.2. L’article 9 del Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat 
dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, s’ocupa específicament del supòsit d’exo-
neració de l’obligació de lliurar la cèdula, i, després de reiterar a l’apartat primer 
que les “persones adquirents d’un habitatge poden exonerar de manera expressa 
les transmitents de l’obligació de lliurar-los la cèdula d’habitabilitat només en cas 
d’habitatges usats o preexistents que hagin de ser objecte d’obres de rehabilitació 
que permetin el compliment de les condicions d’habitabilitat o bé si l’habitatge s’ad-

Anuncis de la generalitat de Catalunya

38275Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6180 – 27.7.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007



CVE-DOGC-A-12205039-2012

quireix per al seu enderroc”. El mateix article estableix que en cas d’exoneració per 
realització d’obres de rehabilitació, s’ha de lliurar un informe, emès per un tècnic o 
tècnica competent, que acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat, 
quant al compliment de les condicions d’habitabilitat que preveu aquest Decret, 
després de l’execució de les obres de rehabilitació i que l’informe s’ha d’acompa-
nyar d’un certificat vigent, emès per l’ajuntament del terme municipal on s’ubiqui 
la finca, en el qual s’acrediti que l’ús d’habitatge està autoritzat, d’acord amb la 
normativa urbanística, i que la finca no està sotmesa a cap expedient de protecció 
de la legalitat urbanística”. Ja hem dit en les nostres resolucions de 27 de novembre 
de 2008 i 31 de març de 2009 que l’informe del tècnic competent ha d’estar visat 
pel Col•legi respectiu –llevat que el notari doni fe que li consta personalment que el 
tècnic exerceix la professió- i la firma del tècnic que l’emet ha de ser legitimada.

Segon.- L’exoneració d’aportar la cèdula d’habitabilitat.
2.1. Com ja vam dir en les nostres resolucions de 31 de març de 2009 i 20 d’abril 

de 2010, la normativa sobre habitabilitat, derivada del dret a un habitatge digne i 
adequat que estableixen la Constitució i, des de l’agost de 2006, també l’Estatut 
d’autonomia vigent, s’ha d’entendre com a delimitadora de la funció social de la pro-
pietat i té caràcter imperatiu, especialment, “pel que fa a la necessitat de l’aportació 
de la cèdula d’habitabilitat o de l’informe tècnic supletori”. Dèiem, també, que la 
finalitat última d’aquestes normes és doble: d’una banda garantir, amb mesures de 
policia, que el parc d’habitatges de Catalunya és digne i adequat, i de l’altra, protegir 
els consumidors i usuaris adquirents o arrendadors d’habitatges perquè aquests 
tinguin les condicions adequades en el moment en que hi accedeixen.

2.2. Per això no és possible l’exoneració pura i simple de l’obligació de lliurar la 
cèdula. En primeres transmissions, en les quals prima evidentment l’aspecte pro-
tector dels consumidors de la normativa, no és possible aquesta exoneració llevat 
dels casos de transmissió d’habitatges en construcció, de transmissió forçosa o de 
transmissions incloses en operacions de modificacions estructurals de persones 
jurídiques. En les segones transmissions, és possible en els casos taxats que esta-
bleix l’article 9 del Decret 55/2009 de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat 
dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, que són els que hem esmentat abans. 
Això s’ha d’entendre, és clar, sense perjudici del que ja vam indicar en les nostres 
resolucions esmentades, en les quals enteníem, com entenem, que no és exigible 
la cèdula, i per tant no cal ni aportar-la ni renunciar a rebre-la, en adjudicacions en 
procediments d’execució de qualsevol mena, les expropiacions, les transmissions 
per causa de mort, les donacions i els negocis entre copropietaris com són la disso-
lució de condomini ordinari, la compra per part d’un copropietari de la participació 
indivisa de l’habitatge a un altre copropietari o la liquidació del règim matrimonial 
de comunitat de béns.

Tercer- La forma de l’exoneració.
3.1. Arribats aquí, la qüestió que es debat en aquest recurs és, simplement, quina 

ha de ser la forma “de l’exoneració expressa” de la part adquirent a la transmitent de 
l’obligació d’aportar la cèdula. Una interpretació rígida pot ser que a l’escriptura ha 
de constar, en clàusula separada i a la part dispositiva, que “la part adquirent exonera 
expressament a la transmitent de l’obligació d’aportar la cèdula d’habitabilitat perquè 
adquireix la finca per a fer-hi obres de rehabilitació”. En aquest sentit, l’exoneració 
és un requisit formal sine qua non de l’escriptura, sense el compliment del qual no es 
pot autoritzar i, per tant, tampoc inscriure. Aquesta interpretació es podria sostenir 
en la dicció literal de la Llei, en el seu caràcter de norma de dret públic i en el fet que 
les renúncies han de ser expresses. Una altra interpretació seria que l’exoneració ha 
de resultar de manera clara i sense dubtes del context de l’escriptura interpretada 
en el seu conjunt, de manera que no caldria un formulisme concret ni l’ús específic 
de l’expressió ritual de “exonera de manera expressa” o similar. Aquesta segona 
interpretació es fonamentaria en el fet que l’exoneració de l’adquirent, quan ve 
modalitzada per la finalitat de rehabilitar la finca adquirida, no és pròpiament una 
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renúncia, atès que, amb les certificacions que la Llei i el decret obliguen a aportar, 
hi ha la seguretat que la cèdula s’obtindrà. També tindria fonament en les normes 
generals d’interpretació dels contractes, entre les quals, les que estableixen que per 
jutjar la intenció dels contractants cal atenir-se als seus actes coetanis i posteriors 
al contracte i que les clàusules dels contractes s’han d’interpretar les unes per les 
altres. No hi ha dubte que aquesta segona interpretació, que evita que el formalisme 
derivi en formulisme, és més adequada a la realitat social del nostre temps, ajustada 
a les exigències de celeritat de tràfic jurídic i promoció de l’activitat econòmica i 
al principi de simplificació dels tràmits de tota mena. Així, se salven, alhora, la 
finalitat de la Llei (cal que es transmeti la cèdula o que s’exoneri el transmetent 
perquè es faran obres de rehabilitació o s’enderrocarà la casa) i les necessitats del 
tràfic (cal mantenir els contractes i facilitar el tràfic econòmic).

3.2. A l’escriptura de compravenda la qualificació negativa de la qual és objecte 
d’aquest recurs hi consta, en un apartat específic i separat, que “D’acord amb el 
Decret 55/2009, de 7 d’abril” es protocol•litzen el certificat visat i amb firma legi-
timada que acredita que es pot obtenir la cèdula d’habitabilitat un cop s’hagin fet 
les oportunes obres de rehabilitació i el certificat municipal vigent que acredita 
que segons la normativa urbanística la casa es pot destinar a habitatge i no està 
sotmesa a cap expedient de protecció de la legalitat urbanística. Efectivament, hi 
ha incorporades a l’escriptura les dues certificacions: la d’acreditar que un cop 
s’hagi agrupat a la finca veïna o s’hi hagi agregat una part i s’hagin fet les obres de 
rehabilitació pertinents, podrà obtenir la cèdula. No hi ha cap manifestació expressa 
d’exoneració de l’obligació d’aportar la cèdula ni de la motivació de l’exoneració, 
però consta que s’ha posat a disposició dels adquirents la informació exigida per 
la Llei del dret a l’habitatge. A parer nostre a l’escriptura hi ha tots els elements 
necessaris per entendre que els adquirents saben que la finca no té cèdula i que 
també saben que per a obtenir-la cal fer-hi obres de rehabilitació que comportaran 
una agrupació o agregació a la finca veïna, que segons el cadastre és propietat de la 
mare dels adquirents. A més resulta que els consta, per certificacions oficials, que 
les obres són possibles i l’ús com a habitatge unifamiliar o plurifamiliar també. En 
aquestes circumstàncies, un cop acreditat el compliment de la Llei amb les certifi-
cacions previstes i el coneixement per part dels adquirents de la circumstància que 
la finca que compren no té cèdula, no podem fer altra cosa que considerar complerts 
els requisits exigits pels articles 26, 132 i 135 de la Llei 18/2007, de 28 de desem-
bre, del dret a l’habitatge, i 9 del Decret 55/2009 de 7 d’abril, sobre les condicions 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. És cert que l’escriptura 
hauria guanyat en claredat amb una renúncia en clàusula separada o simplement 
en un incís en l’atorgament del consentiment a la compravenda, però també és cert 
que forçar els adquirents a atorgar una nova escriptura en que, unilateralment i de 
manera ritual, “exonerin de manera expressa” l’aportació de la cèdula no aporta res 
de nou ni guarda proporcionalitat amb la finalitat perseguida per la Llei ni sembla 
que s’ajusti als esforços de promoció de la competitivitat de la nostra economia 
que esta fent el nostre legislador. Més encara si tenim en consideració que la regis-
tradora, quan inscrigui la compravenda, haurà de practicar la nota marginal a què 
fa referència el mateix Decret 55/2009 amb la qual cosa qualsevol futur adquirent 
queda advertit de les circumstàncies referides.

RESOLUCIÓ

Aquesta Direcció General ha acordat estimar el recurs interposat essent procedent 
la inscripció de l’escriptura.

Contra aquesta Resolució les persones legalment legitimades poden presentar 
recurs, mitjançant demanda, davant el Jutjat de Primera Instància de la ciutat de 
Girona, en el termini de dos mesos, a comptar a partir de la data de la seva notifi-
cació, essent d’aplicació les normes del judici verbal, d’acord amb el que disposa 
l’article 328 de la Llei hipotecària, en relació amb l’article 4 de la Llei 5/2009, del 
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28 d’abril, dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules 
concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la pro-
pietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya. La demanda d’impugnació s’ha 
d’anunciar prèviament a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

Barcelona, 29 de juny de 2012

SaNTIaGO BaLLESTER MUñOz

Director general de Dret i Entitats Jurídiques

PG-317589 (12.205.039)

*
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UNIvERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

RESOLUCIÓ
de 23 de juliol de 2012, de rectificació de l’Anunci pel qual es fa pública la licitació 
d’un servei (DOGC núm. 6168, d’11.7.2012).

Resolució del rector de la Universitat Rovira i Virgili per la qual es rectifica el 
plec de clàusules administratives particulars, que regeix la contractació de l’acord 
marc per a la prestació del servei de gestió i assistència en viatge per a la URV (EXP:
SE 01/13), publicats al diaris oficials DOUE Núm.: 2012/S 125-207256 de data 3 
de juliol de 2012, DOGC Núm.:6168 de data 11 de juliol de 2012 i BOE Núm.: 174 
de data 21 de juliol de 2012

D’acord amb allò establert a l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, i en virtut de les atribucions conferides mitjançant l’article 66 del Decret 
202/2003, de 26 d’agost, pel qual s’aprova l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, 
modificat per l’acord GOV/23/2012, de 27 de març de 2012.

RESOLC:

Primer.- Subsanar l’error detectat en el Plec de clàusules administratives parti-
culars en el sentit que resta sense efecte qualsevol menció referent a que l’annex 4 
(Model d’oferta econòmica i assegurança d’accidents i assistència en viatge) s’ha 
d’incloure en el Sobre B. L’esmentat annex 4 s’ha d’incloure en el Sobre C.

Segon.- Subsanar l’error detectat en el Plec de clàusules administratives particulars 
en el sentit que resta sense efecte qualsevol menció referent a que l’annex corresponent 
a la declaració responsable sobre el compliment de les obligacions sobre prevenció 
de riscos laborals és el número 15, essent el número correcte el 14.

Tercer.- Subsanar l’error detectat en el Plec de clàusules administratives particulars 
en el sentit que a la declaració sobre el Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones 
i els homes no li correspon cap model d’annex.

Quart.- Les presents rectificacions ajornen la data límit de presentació de proposi-
cions, fins a les 13.30 hores del 40 dies naturals a comptar de la data de la publicació 
al Diari Oficial de la Unió Europea

Cinquè.- Es comunica que en el perfil del contractant https://seuelectronica.urv.
cat/perfil_contractant, es trova a disposició dels licitadors els horaris i ubicacions 
del Registre General de la URV, durant el mesos de juliol, agost i setembre.

Tarragona, 23 de juliol de 2012

fRaNCESC xaVIER GRaU I VIDaL

Rector

PG-317801 (12.207.023)

*
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AJUNTAMENTS

ALCOLETGE

EDICTE
de l’Ajuntament d’Alcoletge, sobre aprovació d’un projecte urbanístic.

El ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 12 de juliol de 2012 i, per majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, va adoptar l’acord relatiu a 
la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del projecte executiu d’urbanització 
del carrer Ausiàs March (actualització) i treballs elèctrics complementaris, acord 
que en la seva part dispositiva textualment diu el següent:

“5. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del projecte executiu d’urba-
nització del carrer Ausiàs March (actualització) i treballs elèctrics complementaris. 
(...)

Primer.- Estimar parcialment l’al·legació formulada per la Sra. Elena Marsiñach 
Canela, mitjançant instància de data 24 de maig de 2012 (RE núm. 922), en relació al 
PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DEL CARRER AUSIÀS MARCh 
(actualització) i elaborat pel Sr. Josep M. Alventosa Cuadrat, i els treballs descrits 
en l’annex I del Pressupost corresponent a la sol·licitud formulada per l’Ajuntament 
a ENDESA DISTRIBUCIÓN, i que es refereix al plànol 8. Planta General. Xarxa 
de Baixa Tensió i les actuacions elèctriques proposades; en el sentit que consta en 
el contingut de l’informe tècnic i que planteja el manteniment del tram de xarxa 
assenyalada en color verd RZ-95 que creua el carrer Ausiàs March, ja existent i que 
dona subministrament elèctric a la finca de la interessada; segons plànol actualitzat 
aportat pel tècnic redactor, sense que aquesta modificació suposi cap alteració en 
quant al cost estimat de l’actuació proposada.

Segon.- Desestimar, íntegrament, la resta de les al·legacions formulades en el 
seu escrit per la Sra. Marsiñach, mitjançant instància de 24 de maig de 2012 (RE 
núm. 922), que es refereixen al projecte objecte d’aquest expedient, en els termes i 
condicions que consten als informes tècnics i jurídics que obren en l’expedient.

Tercer.- Aprovar definitivament el projecte tècnic i documentació tècnica objecte 
d’aquest expedient, amb incorporació de les modificacions derivades de la resposta 
a les al·legacions presentades.

Quart.- Acordar la publicació oficial de l’acord d’aprovació definitiva del projecte, 
per mitjà d’edictes en el tauler d’anuncis de la Corporació, en el BOP de Lleida i 
en el DOGC, així com la notificació del mateix als interessats que hagin presentat 
al·legacions, als efectes de la interposició, si s’escau, dels recursos que s’estimin 
pertinents.

Contra el projecte definitivament aprovat es podrà interposar, potestativament, 
recurs de reposició, dins el termini d’un mes, a comptar des de la notificació i/o 
publicació d’aquest acord o bé, directament, recurs contenciós administratiu, en el 
termini de dos mesos, des de la notificació i/o publicació de l’acord, davant el Jutjat 
del Contenciós Administratiu de Lleida.

Alcoletge, 19 de juliol de 2012

aLExaNDRa CUaDRaT CapDEVILa

Alcaldessa

PG-317798 (12.207.025)
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ALCOLETGE

EDICTE
de l’Ajuntament d’Alcoletge, sobre aprovació d’un plec de clàusules per a la licitació 
d’un contracte d’obres.

El ple de l’Ajuntament d’Alcoletge, en sessió celebrada el dia 12 de juliol de 2012, 
va aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars i documen-
tació annexa a l’expedient que han de regular la licitació de la contractació de les 
OBRES ORDINÀRIES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER AUSIÀS MARCh 
(Actualització) i TREBALLS ELÈCTRICS COMPLEMENTARIS”, segons projecte 
redactat per l’arquitecte Sr. Josep Ma. Alventosa Cuadrat.

A l’empara del que preveuen els articles 277 i 278 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 disposicions concordants, es sotmet aquest expedient a un termini 
d’informació pública de 20 dies hàbils, a comptar des de la darrera publicació del 
corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i/o en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya; als efectes de possibles reclamacions i/o 
al·legacions.

En cas que durant aquest termini no se’n presenti cap, l’expedient s’entendrà 
aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

Alcoletge, 20 de juliol de 2012

aLExaNDRa CUaDRaT CapDEVILa

Acaldessa

PG-317799 (12.207.021)
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L’ALEIXAR

ANUNCI
de l’Ajuntament de l’Aleixar, sobre aprovació d’un reglament.

De conformitat a l’establert per l’article 63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, se sot-
met a informació pública, per un termini de trenta dies, l’acord adoptat pel Ple de 
l’Ajuntament en la sessió extraordinària del dia 16 de juliol de 2012, juntament amb 
el text corresponent de l’Ordenança municipal reguladora de serveis funeraris de 
l’Aleixar.

Si transcorregut el termini d’informació pública abans assenyalat no s’ha pre-
sentat cap al·legació o reclamació, l’acord esmentat es considerarà aprovada defi-
nitivament.

Es fa públic per al coneixement general.

L’Aleixar, 17 de juliol de 2012

aNTONI aBELLÓ I GRaU

Alcalde

PG-317545 (12.205.074)

Anuncis de l’Administració local

38282Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6180 – 27.7.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007



CVE-DOGC-A-12205080-2012

ALTAFULLA

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Altafulla, sobre aprovació d’una ordenança.

Per mitjà d’aquest anunci es fa avinent que en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, de data 14 de juliol de 2012, s’ha publicat l’anunci, número 163, d’apro-
vació definitiva de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana del municipi 
d’Altafulla, així com el seu text íntegre.

El que es fa públic en compliment del que disposa l’article 66.1 del Reglament 
d’obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny.

Altafulla, 18 de juliol de 2012

JORDI MOLINERa pOBLET

Alcalde accidental

PG-317551 (12.205.080)
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BALAGUER

ANUNCI
de l’Ajuntament de Balaguer, sobre aprovació inicial de la modificació d’una 
ordenança.

L’Ajuntament de Balaguer en sessió plenària de data 31 de maig de 2012, va acordar 
l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de fitxers de dades 
de caràcter personal, juntament amb el seu Annex I, gestionats per l’Ajuntament 
de Balaguer i aprovada per acord de Ple de data 30 de setembre de 2010 i sotmetre 
l’acord a informació pública durant un període de trenta dies per a la presentació 
de suggeriments i al·legacions i en cas de no haver-ne cap, donar-lo per aprovat 
definitivament.

havent finalitzat el termini d’informació pública el 14 de juliol de 2012 sense 
que s’hagin formulat suggeriments ni al·legacions, s’aprova definitivament la 
modificació en la descripció d’alguns fitxers de l’ordenança municipal de creació, 
modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal gestionats per 
l’Ajuntament de Balaguer, es procedeix a publicar a continuació el contingut de 
la modificació:

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE FITXERS DE DA-
DES DE CARÀCTER PERSONAL, GESTIONATS PER L’AJUNTAMENT DE 
BALAGUER.

L’article 52 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal, preveu que la creació, modificació i 
supressió de fitxers de les administracions públiques només es podran fer per mitjà 
d’acord publicat al BOE o diari oficial corresponent.

L’ordenança municipal de creació, modificació i supressió de fitxers de dades 
de caràcter personal , gestionats per l’Ajuntament de Balaguer va ser aprovada en 
sessió plenària de data 30 de setembre de 2010 i publicada amb caràcter definitiu 
el 27 de gener de 2011 al DOGC núm. 5805.

Atès que és necessària la modificació en la descripció d’alguns punts dels fitxers 
de l’ordenança, d’acord amb l’article 54.2 del RLOP, per adequar-los a la norma-
tiva de protecció de dades i la seva inscripció al Registre de Protecció de Dades 
de Catalunya, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, tal com es recull a 
l’ANNEX I.

aNNEx I

La modificació en la descripció dels fitxers que consten a l’ordenança municipal 
ha de ser la següent:

A) ON DIU:
“1. Fitxer padró d’habitants
Responsable del fitxer: Ajuntament de Balaguer.
Denominació: padró municipal d’habitants.

hA DE DIR:
1. Denominació: padró municipal d’habitants.
Responsable del fitxer: Ajuntament de Balaguer.

B) ON DIU:
“2. Fitxer registre de documents
Responsable del fitxer : Ajuntament de Balaguer.
Denominació: registre general d’entrada i sortida de documents.”
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hA DE DIR:
2. Denominació: registre general de documents.
Responsable del fitxer: Ajuntament de Balaguer.
A més s’ha d’incorporar en aquest fitxer i dessota “Procedència de les dades”:
Estructura i tipus de dades:
Dades identificatives: DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, 

telèfon, signatura o empremtes, número de registre personal.
Dades socials: llicències i permisos.
Dades comercials: activitats i negocis, llicències comercials.
Dades financeres: ingressos, rendes, dades bancàries, impostos i deduccions.

C) ON DIU:
“3. Fitxer gestió econòmica i comptable
Responsable del fitxer: Ajuntament de Balaguer.
Denominació: comptabilitat municipal.
(...)
Estructura bàsica i tipus de dades: nom i cognoms, NIF, domicili, telèfon, acti-

vitat professional, béns o serveis rebuts, representant, béns o serveis oferts, dades 
de domiciliació bancària.”

hA DE DIR:
3. Denominació: gestió econòmica i comptable.
Responsable del fitxer: Ajuntament de Balaguer
(...)
Estructura i tipus de dades:
Dades identificatives: DNI/NIF, nom i cognoms, número SS o mutualitat, adreça 

postal o electrònica, telèfon, signatura o empremta, activitat professional.
Dades socials: propietats o possessions.
Dades financeres: ingressos, rendes, crèdits, préstecs, avals, dades bancàries, 

dades de nòmina, impostos, deduccions, serveis i béns subministrats, serveis i béns 
rebuts, transaccions financeres, compensacions i indemnitzacions.

D) ON DIU:
“4. Fitxer gestió fiscal i tributària
Responsable del fitxer: Ajuntament de Balaguer.
Denominació: padrons fiscals i municipals.”

hA DE DIR:
4. Denominació: gestió fiscal i tributària.
Responsable: Ajuntament de Balaguer.

E) ON DIU:
“5. Fitxer gestió nòmines i personal
Responsable del fitxer: Ajuntament de Balaguer.
Denominació: nòmines i personal de l’Ajuntament de Balaguer.
(...)
Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, número de la Seguretat Social, 

adreça postal i electrònica, telèfon.
(...)
Cessions: Tresoreria General de la Seguretat Social, Agència Tributària, Depar-

tament de Governació i Administracions Públiques, gestoria i mútua d’accidents 
i malalties.”

hA DE DIR:
5. Denominació: gestió de nòmines i personal.
Responsable: Ajuntament de Balaguer.
(...)
Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIF, número de la Seguretat Social, 

adreça postal i electrònica, telèfon.
Dades especialment protegides: afiliació sindical.
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F) ON DIU:
“6. Fitxer cementiri municipal
Responsable del fitxer: Ajuntament de Balaguer.
Denominació: cementiri municipal
(...)
Estructura i tipus de dades: nom i cognoms, DNI.”

hA DE DIR:
6. Denominació: cementiri municipal.
Responsable del fitxer: Ajuntament de Balaguer.
(...)
Estructura i tipus de dades: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal o electrònica, 

telèfon, signatura o empremtes.

G) ON DIU
“7. Fitxer targetes d’aparcament
Responsable del fitxer: Ajuntament de Balaguer.
Denominació: targetes d’aparcament per a persones amb disminució.
(...)
Estructura i tipus de dades: dades identificatives; nom i cognoms, adreça, telèfon, 

DNI i de salut.”

hA DE DIR:
7. Denominació del fitxer: targetes d’aparcament
Responsable del fitxer: Ajuntament de Balaguer.
(...)
Estructura i tipus de dades: DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, 

telèfon, signatura o empremtes.
Dades especialment protegides: salut.

h) ON DIU:
“8. Fitxer parelles de fet
Responsable del fitxer: Ajuntament de Balaguer.
Denominació: registre de parelles de fet.
(...)
Estructura i tipus de dades: nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, dades de carac-

terístiques personals com estat civil, edat, sexe, nacionalitat i data de naixement.”

hA DE DIR:
8. Denominació: registre parelles de fet.
Responsable: Ajuntament de Balaguer.
(...)
Estructura i tipus de dades: nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, dades de 

característiques personals (estat civil, edat, sexe, nacionalitat, data de naixement), 
signatura o empremtes.

I) ON DIU:
“9. Fitxer regidors
Responsable del fitxer: Ajuntament de Balaguer.
Denominació: declaració d’interessos de béns patrimonials.
(...)
Estructura i tipus de dades: DNI, nom i cognoms, càrrec, patrimoni i activitat.”

hA DE DIR:
9. Denominació: regidors
Responsable del fitxer: Ajuntament de Balaguer.
(...)
Estructura i tipus de dades: DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, 

telèfon, signatura o empremtes, data naixement, nacionalitat, inversions, patrimoni, 
dades bancàries.

Anuncis de l’Administració local

38286Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6180 – 27.7.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007



CVE-DOGC-A-12205069-2012

Dades especialment protegides: ideologia.
Finalitat: declaració d’interessos de béns patrimonials.

J) ON DIU:
“10. Fitxer llicències
Responsable del fitxer: Ajuntament de Balaguer
Denominació: llicències municipals.
(...)
Estructura i tipus de dades: nom i cognoms, NIF, domicili, telèfon, descripció de 

l’objecte de la llicència, habitatge, permisos i autoritzacions, activitats i negocis.”

hA DE DIR:
10. Denominació: llicències municipals.
Responsable del fitxer: Ajuntament de Balaguer.
(...)
Estructura i tipus de dades: nom i cognoms, NIF, domicili, telèfon, descripció 

de l’objecte de la llicència, habitatge, permisos i autoritzacions, activitats, negocis, 
signatura o empremtes.

Balaguer, 18 de juliol de 2012

JOSEp MaRIa ROIGé RafEL

Alcalde

PG-317533 (12.205.069)
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BARBERÀ DEL VALLÈS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, sobre nomenament de personal.

De conformitat amb l’article 82 del Reglament del personal al servei de les entitats 
locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, es fa públic el nomenament com 
a funcionari de carrera del senyor JUAN MANUEL RAMOS RUIZ, nomenat pel 
Tinent d’alcalde delegat de Recursos humans mitjançant el Decret núm. 1765, de 
data 16 de juliol de 2012.

El que es fa públic pel general coneixement.

Barberà del Vallès, 16 de juliol de 2012

JOSé NUñEz aLBa

Secretari general accidental

PG-317547 (12.205.075)
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CAMPLLONG

EDICTE
de l’Ajuntament de Campllong, sobre aprovació definitiva d’una ordenança mu-
nicipal de gestió de residus de construcció i demolició.

No havent-se presentat reclamacions contra l’acord plenari de data 26 d’abril de 
2012, d’aprovació inicial de l’ORDENANÇA MUNICIPAL DE GESTIÓ DE RE-
SIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ publicat al BOP núm. 88 del dia 8 de 
maig de 2012, queda automàticament elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial 
d’acord amb el que estableixen l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local i l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

El reglament entrarà en vigor després de la seva publicació íntegra del text i 
transcorreguts quinze dies hàbils des de la seva publicació al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, prevista pel dia 28/06/2012 i tot seguit es publicarà nota 
d’anunci al DOGC.

Campllong, 20 de juliol de 2012

LLUíS fREIxaS I VILaRDELL

Alcalde

PG-317542 (12.205.072)
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CAMPLLONG

ANUNCI
de l’Ajuntament de Campllong, sobre supressió del servei municipal del registre 
civil d’unions de parelles estables.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 28 de juliol de 2012 va adoptar l’acord 
d’aprovació inicial de supressió del registre civil de parelles estables de fet de 
l’Ajuntament de Campllong i, en conseqüència, deixar sense efectes les normes 
reguladores de l’esmentat registre i de sotmetre’l a informació pública prèvia fi-
nalització de la prestació del servei, així com concedir l’audiència als fixats per la 
normativa legal vigent.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’acord esmentat es podrà consultar 
a les oficines municipals –Secretaria- de dilluns a divendres en horari d’atenció al 
públic de 10:00 a 14:00 hores i dijous de 17:00 a 20:00 hores, durant el termini de 
trenta dies hàbils des de la present publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província. Així mateix, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat, al taulell 
d’anuncis de la Corporació i a la web municipal.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant de l’Ajuntament dins el 
termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans admesos en dret segons la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.

Si transcorregut el termini d’informació pública no s’ha presentat al·legació o 
reclamació, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’acord ulterior.

Campllong, 19 de juliol de 2012

LLUíS fREIxaS I VILaRDELL

President

PG-317553 (12.205.084)
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CREIXELL

ANUNCI
de l’Ajuntament de Creixell, sobre contractació d’un servei per a l’escola bres-
sol.

La Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2012, ha aprovat inicialment el 
plec de clàusules administratives, jurídiques i econòmic administratives particulars 
que ha de regir la contractació de la concessió administrativa del servei públic de 
l’escola bressol municipal de Creixell, mitjançant procediment obert amb caràcter 
d’urgència. El plec s’exposa al públic per un termini de 10 dies per tal que es pu-
guin presentar al·legacions. Si durant el termini d’exposició no se’n presenta cap, 
s’entendrà el Plec definitivament aprovat.

Simultàniament, s’anuncia l’obertura del termini de licitació, durant 8 dies natu-
rals comptats des del dia següent al de l’última publicació de l’anunci de licitació ja 
sigui en el BOP de Tarragona o en el DOGC. Si l’últim dia de presentació d’ofertes 
fos dissabte o festiu, el termini es prorrogaria al següent dia hàbil, condicionada 
l’obertura de les proposicions a l’aprovació definitiva del plec, conforme les se-
güents dades:

1.Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Creixell.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 1/2012 concessió

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Consisteixen en la gestió integral del servi públic 

d’escola bressol municipal sota la modalitat de concessió administrativa.
b) Destí i termini de la concessió:
b.1) Destí: Prestació del servei públic d’escola bressol.
b.2) Termini de la concessió: la concessió s’atorgarà per dos cursos escolars, 

comptats a partir de la data de posada en funcionament del servei. S’entendrà per 
curs escolar el període de temps comprès entre el mes setembre al mes d’agost ( 
any sencer)

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert.
c) Forma: criteris múltiples de valoració

4. Pressupost base de licitació:
Les tarifes a aplicar, millorables a la baixa, són les següents:
a) L’horari lectiu: 200 € per 12 mesos per les 5 hores lectives (de 9 a 12 i 15 a 

17 h)
b) El servei d’acollida:
b.1) 40€/mes tant si es al matí ( de 8 a 9 h) com a la tarda (17 a 18 h)
b.2) 75 €/mes si fa les dues acollides diàries
b.3) l’ acollida esporàdica val 3,50 €/dia
c) El servei de menjador( inclou dinar i berenar):
c.1) 130 €/mes pel menjador infantil
c.2) el preu d’un dia esporàdic de menjador és 8,40€/dia
c.3) el preu d’un dia esporàdic de berenar és de 1,50 €/dia
c.4) A descomptar per dia no menjador avisat és 3€.
d) matricula: 60€
e) material: 60 €

5. Garanties:
Provisional: no es requereix
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació
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6. Obtenció de documentació i d=informació:
a) Entitat: Ajuntament de Creixell.
b) Domicili: C/ Església, 3
c) Localitat i codi postal: Creixell 43839.
d) Telèfon: 977800202
e) Fax: 977800009
f) Data límit d=obtenció de documents i d=informació: el dia abans de la data 

límit per a la presentació d=ofertes.

7. Requisits específics dels licitadors:
a) Els establerts a la clàusula 28 del Plec.

8. Criteris de valoració:
a) Els establerts a la clàusula 31 del Plec, que de forma resumida són:
a.1. Proposta de Projecte pedagògic: fins a 4 punts.
a.2. Proposta de Projecte de gestió: fins a 2.5 punts.
a.3 Proposta econòmica: fins a 1.5 punts.
a.4. Altres millores: fins a 2 punts.

9. Presentació d=ofertes:
a) Data límit de presentació: el dia natural que faci 8 després de l=endemà de 

l’últim anunci ja sigui en el BOPT o en el DOGC. Si fos dissabte o festiu es tras-
lladarà al següent dia hàbil.

b) Documentació que s=ha de presentar: la que es detalla en el plec de clàusules 
administratives.

c) Lloc de presentació:
Entitat: Ajuntament de Creixell.
Domicili: Església, 3
Localitat i codi postal: Creixell 43839.

10. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Creixell.
b) Domicili: c/ de l=Església, 3
c) Localitat i codi postal: Creixell 43839.
d) Data: el segon dia hàbil següent al de l’aprovació definitiva del plec de clàu-

sules particulars, llevat que sigui dissabte o festiu, cas en el qual se celebrarà el 
dia hàbil següent.

e) hora: a les 18 hores, en el saló d=actes de la Casa de la Vila.

10. Despeses:
a) El concessionari quedarà obligat al:
a.1 pagament dels anuncis de la convocatòria de licitació i adjudicació als but-

lletins oficials i diaris.
a.2. pagament de l’import de les despeses que s’ocasionin, si s’escau, amb motiu 

dels tràmits preparatoris i de la formalització del contracte.

Creixell, 24 de juliol de 2012

JORDI LLOpaRT I SENENT

Alcalde

PG-317797 (12.207.020)
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CUBELLES

EDICTE
de l’Ajuntament de Cubelles, sobre nomenament i contractació de personal.

De conformitat amb allò que disposa l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, es fa públic per a coneixement general les següents contractacions 
i nomenaments:

Atès que es nomena secretària general de la corporació amb caràcter accidental 
el dia 2 de juliol de 2012 a la Sra. Trinidad hernández Bordallo.

Contractacions temporals i nomenaments interins:

1.- Decret d’Alcaldia núm. 263/2012, de 11 de maig:
Departament: Medi Ambient
Tipus de nomenament: Interinitat
Durada: Del 14 de maig de 2012 i per un període màxim de 6 mesos.
Treballador/a: Sandra Clark Nicolás
Dedicació: Jornada Completa
Categoria: Auxiliar administrativa
Grup: C2

2.- Decret d’Alcaldia núm. 265/2012, de 11 de maig:
Departament: Benestar Social
Tipus de nomenament: Interinitat
Durada: Del 14 de maig de 2012 i fins la reincorporació de la Sra. Ana Cabedo 

Vàzquez.
Treballador/a: Oriol Marin González
Dedicació: Jornada Completa
Categoria: Auxiliar de Gestió
Grup: C2

3.- Decret d’Alcaldia núm. 360/2012, de 14 de juny:
Departament: Obres i Serveis
Tipus de contracte: Temporal Interinitat
Durada: Del 19 de juny i fins cobertura o amortització lloc de treball.
Treballador/a: Antonio Cano hernández
Carlos M.Grau Fernández
Alejandro Bernete Jiménez
Antonio Garcia Jumillas
Dedicació: Jornada Completa
Categoria: Oficial 2ª manteniment
Grup: C2

Cubelles, 2 de juliol de 2012

MòNICa MIqUEL I SERDà

Alcaldessa

Davant meu,

TRINIDaD hERNáNDEz BORDaLLO

Secretària general accidental

PG-317549 (12.205.078)
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PALAMÓS

EDICTE
de l’Ajuntament de Palamós, sobre aprovació d’un pla estratègic de participació 
ciutadana.

El Ple de l’Ajuntament de Palamós, en sessió del dia 10 de juliol del 2012, ha 
acordat aprovar inicialment el Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Palamós 
2012-2015.

D’acord amb allò que preveu l’article 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, el propi acord, juntament amb el projecte de la norma, se sotmeten 
a informació pública durant 30 dies per tal que els interessats puguin formular 
al·legacions.

Durant el període indicat qualsevol persona podrà consultar el contingut íntegre de 
l’expedient a les dependències de Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament, 
situades al carrer Major, 56, de Palamós, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Palamós, 17 de juliol de 2012

M. TERESa fERRéS àVILa

Alcaldessa

PG-317550 (12.205.079)
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PERAFORT

ANUNCI
de l’Ajuntament de Perafort, sobre adjudicació d’un contracte de serveis.

En el Ple Extraordinari de data 02 de juliol de 2012 s’ha acordat adjudicar el proce-
diment d’Adjudicació Menjadors Escolars Escola Bressol “Mar Blava” i CEIP “Josep 
Veciana”, cursos 2012-2013 i 2013-2014, de Perafort a l’empresa SERUNION.

Tot el qual es fa públic de conformitat amb el que disposa l’art. 138 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector públic.

Perafort, 9 de juliol de 2012

JOaN MaRTí pLa I pLa

Alcalde

PG-317532 (12.205.067)
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EL PINELL DE BRAI

ANUNCI
de l’Ajuntament del Pinell de Brai, sobre licitació d’un contracte d’obres.

El Ple de la corporació en sessió celebrada en data 6 de juliol de 2012 va aprovar 
inicialment , per tramitació urgent, plec de clàusules administratives particulars 
que regiran la contractació i licitació de les obres 3º ETAPA DE LES OBRES DE 
REhABILITACIÓ DEL CEL·LER I MOLI D’ OLI DEL SINDICAT AGRICOLA 
COOPERATIU DE PINELL DE BRAI. Per tant, de conformitat amb el que estableix 
l’article 277.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 86.2 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, s’exposa al públic per un termini de 10 dies 
hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el DOGC/BOPT/
perfil contractant , perquè es puguin presentar reclamacions, que en cas de no 
produir-se cap durant el període assenyalat l’esmentat plec de clàusules s’entendrà 
definitivament aprovat.

Simultàniament s’anuncia la licitació de l’acte licitatori que es farà en subjecció 
al que seguidament s’expressa, en el ben entès que en el cas de que es formulessin 
reclamacions al plec de clàusules abans esmentat la licitació s’ajornarà fins que 
quedin resoltes aquelles.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A CONTRACTAR PER 
PROCEDIMENT OBERT ,amb diversos criteris ,LES OBRES 3º ETAPA DE LES 
OBRES DE REhABILITACIÓ DEL CEL·LER I MOLI D’ OLI DEL SINDICAT 
AGRICOLA COOPERATIU DE PINELL DE BRAI.

Entitat adjudicadora
Ajuntament: PINELL DE BRAI
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.

Objecte del contracte
Descripció de l’objecte: 3º ETAPA DE LES OBRES DE REhABILITACIÓ 

DEL CEL·LER I MOLI D’ OLI DEL SINDICAT AGRICOLA COOPERATIU 
DE PINELL DE BRAI.

Divisió per lots i número: no escau. No
Lloc d’execució: PINELL DE BRAI.
Termini d’execució: 6 mesos

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: URGENT.
Procediment: obert.
Pressupost base de la licitació.
Import: 418.539,59 EUROS i 75.337,13 euros en concepte d’ iva vigent ( 18%) .

Distribució de la despesa, de forma plurianual:
Any 2012: 230.213,11 euros, iva inclòs( com a màxim).
Any 2013: 263.663,62 euros , iva inclòs. ( com a màxim).

Garanties:
La garantia provisional a constituir serà del 3% del pressupost base de la licitació 

exclòs l’IVA (12.556,18 euros) i la definitiva serà del 5% de l’import d’adjudicació 
del contracte, sense incloure l’IVA.

Obtenció de documentació i informació.
Entitat: Ajuntament de Pinell de Brai.
Domicili: pl. Catalunya nº 1 ( horari de 10 a 14 hores )
Telèfon: 977426231.
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Fax: 977426145
Perfil contractant : http:www.pinelldebrai.altanet.org

Requisits específics del contractista.
Cal disposar de la classificació següent :
Grup K i C ( s’ han de tenir les dues) , subgrup 7, categoria d).
Altres requisits: els establerts en els plecs de clàusules administratives particu-

lars.

Presentació d’ofertes.
Data límit de presentació: TRETZE dies naturals posteriors al de la publicació 

d’aquest Anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya/ Bopt/ perfil 
contractant, ( l’ ultima publicació ).

Documentació que s’ha de presentar: la que detalla els plecs de clàusules admi-
nistratives particulars.

Lloc de presentació: Ajuntament de Pinell de Brai.
Admissió de variants: no s’accepten variants.

Obertura de les ofertes.
L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i tindrà lloc a la 

Sala d’Actes de la corporació. Es comunicarà a totes les empreses participants el 
dia i l’hora de l’esmentat acte, via email o mitjà fax .

Despeses dels anuncis.
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudi-

catari.

Varem de puntuació.

1.- Oferta econòmica – Valoració fins a 50 punts
Es valorarà amb 50 punts a l’empresa que ofereixi la proposta més econòmica, i es 

puntuarà a la resta d’empreses de forma proporcional segons la fórmula següent:
Puntuació = Oferta més econòmica x 50 punts / Oferta a valorar
Es calcularà el percentatge de baixa de cada oferta respecte del pressupost de 

licitació.
Es calcularà la mitja aritmètica dels esmentats percentatges i s’establirà una cota 

superior sumant 10 unitats percentuals. Les ofertes, el percentatge de baixa de les 
quals superin aquest límit, rebran una puntuació de 0 punts.

Aquestes últimes ofertes podran ser considerades desproporcionades i podran ser 
excloses de la licitació, prèvies les comprovacions a que fa referència l’article 152 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/2011, 
de 14 de novembre.

2.- Memòria de l’execució dels treballs i termini d’execució - Valoració fins a 
30 punts

Memòria justificativa del procés d’execució de les obres, amb aportació d’un 
programa de realització de les obres descrivint les previsions de temps i costos en 
un diagrama de barres, obtingut a partir d’un estudi temps-activitat.

L’assignació de la puntuació vindrà donada per una valoració dels següents 
punts:

* Grau de detall del programa presentat i la viabilitat de la proposta tècnica re-
alitzada, amb una anàlisi metodològica de les diferents actuacions que formen el 
conjunt de les obres i del procés d’execució que demostri que el licitador ha assumit 
un bon nivell d’estudi i reflexió del projecte. – 15 punts

* La reducció del termini d’execució, sempre i quan estigui degudament i ex-
pressament justificada i documentada, per tal que l’Òrgan de contractació tingui 
l’absoluta garantia que, en el termini ofertat, les obres poden ser dutes a terme sense 
perjudici de la qualitat de la seva execució. – 15 punts

Un escurçament del termini excessiu, o indegudament justificat, pot ésser consi-
derat inviable, per la qual cosa s’exigeix precisió en la seva determinació, així com 
justificació i acreditació suficient que permeti la seva acceptació.
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En qualsevol dels casos, no es valoraran les propostes amb una reducció del 
termini d’execució superior a 3 mesos.

Si l’òrgan de contractació accepta la proposta de reducció del termini d’execució 
de les obres, aquesta passarà a ser contractual, cas de resultar adjudicatària l’em-
presa licitadora.

3.- Proposta d’actuacions complementàries – Valoració fins a 20 punts
Proposta d’actuacions en el monument, complementàries o addicionals a les pre-

vistes al projecte, sense que això suposi variació en l’oferta econòmica – 15 punts
Aportació de millores, de caire tècnic, del procés de construcció, de protecció del 

monument..., sense que això suposi variació en l’oferta econòmica – 5 punts
Aquestes propostes s’hauran de presentar degudament justificades i valorades, 

amb els seus corresponents amidaments, preus unitaris i pressupost final.
Es valorarà la conveniència i pertinència dels treballs ofertats, així com el seu 

import econòmic.
Si l’Òrgan de contractació accepta la proposta de millores, aquestes passaran a 

ser contractuals, cas de resultar adjudicatària l’empresa licitadora.

D’acord amb l’informe anterior, la Mesa elevarà la proposta de contractació a 
l’òrgan municipal competent per a contractar, el qual podrà efectuar l’adjudicació 
del contracte a la proposició més avantatjosa, d’acord amb la proposta de la Mesa de 
Contractació mitjançant l’aplicació dels criteris establerts en el plec de condicions 
econòmico-administratives, o bé podrà declarar la licitació deserta.

El Pinell de Brai, 24 de juliol de 2012

LLUíS MELICh GaRCIa

Alcalde

PG-317791 (12.207.007)
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PUIGVERD D’AGRAMUNT

EDICTE
de l’Ajuntament de Puigverd d’Agramunt, sobre aprovació d’un projecte d’obres.

El Ple de l’Ajuntament de Puigverd d’Agramunt en sessió celebrada el dia 09 de 
juliol del 2012, s’aprovà definitivament el projecte d’obres titulat RECUPERA-
CIÓ DE LA ZONA DE LA PEIXERA DE PUIGVERD D’AGRAMUNT, el què 
es publica als efectes de l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, i que fou 
de to literal següent:

« PRIMER. Desestimar els apartats 1, 2, 3 i 4 de les al·legacions presentades 
per Josep Bobet Solé en relació amb l’expedient d’aprovació del projecte d’obres 
locals per a RECUPERACIÓ DE LA ZONA DE LA PEIXERA DE PUIGVERD 
D’AGRAMUNT, pels motius expressats en l’informe dels serveis tècnics de data 
04/07/2012, del qual se’n remetrà còpia al interessat juntament amb la notificació 
del present acord.

SEGON. Estimar el apartat 5 de les al·legacions presentades per Josep Bobet Solé en 
relació amb l’expedient d’aprovació del projecte d’obres locals referenciat, pels motius 
expressats en l’informe dels serveis tècnics de data 04/07/2012, del qual se’n remetrà 
còpia als interessats juntament amb la notificació del present acord, i, en conseqüència, 
introduir a l’expedient les modificacions indicades en aquest informe.

TERCER. APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’obra titulat RECU-
PERACIÓ DE LA ZONA DE LA PEIXERA DE PUIGVERD D’AGRAMUNT, 
redactat per l’enginyer Antonio Fernandez Limiñana, cap dels serveis tècnics de la 
Diputació de Lleida, amb un pressupost d’execució per contracta de CINQUANTA 
SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN 
CÈNTIMS (56.248,61 €).

De conformitat amb el que disposa l’article 235.3 del Decret Legislatiu 2/2003, 
TRLMRLC, aquesta aprovació definitiva porta aparellada la declaració d’utilitat 
pública i la necessitat d’ocupació dels béns i drets que apareixen identificats en la 
relació que forma part del projecte aprovat (amb identificació dels seus titulars), la 
qual es transcriu mitjançant un annex als presents acords; s’ha de considerar també 
aprovada definitivament la relació esmentada.

QUART. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa inherent a les indemnitzacions 
que es preveuen a la relació de béns i drets que s’expropien, per un import total de 
VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (812,77 €), 
amb càrrec a la partida 600 del pressupost municipal vigent.

CINQUÈ. COMUNICAR als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropien 
que, durant els quinze dies hàbils subsegüents al de la recepció de la notificació 
dels presents acords, poden convenir amb l’Ajuntament, lliurement i per avinença, 
l’adquisició –per part de la corporació municipal– dels béns i drets de referència, 
així com el termini per al desallotjament, i donar per conclòs l’expedient iniciat un 
cop convinguts els termes de l’adquisició amistosa. Si durant el termini de quinze 
dies abans esmentat els propietaris i titulars de béns o drets que s’expropien no 
presenten per escrit, davant l’Ajuntament, cap proposta respecte a aquesta qüestió 
o bé si la que presenten és rebutjada per l’Alcaldia, es considerarà que no ha estat 
possible arribar a l’adquisició per avinença dels béns i drets que s’expropien, als 
efectes del que preveu l’apartat següent.

SISÈ. DISPOSAR l’inici de l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets que 
s’expropien en els supòsits en què no s’arribi a l’acord esmentat a l’apartat anterior. 
L’inici de l’expedient de fixació del preu just s’instrumentarà mitjançant l’obertura 
de les peces separades corresponents en els termes i les condicions que expressen 
els articles 27 i següents de la LEF i 27 i següents del REF.
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SETÈ. DISPOSAR la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el 
taulell d’anuncis de l’ajuntament, als efectes de l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats 
locals, amb expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar.

VUITÈ. NOTIFICAR individualment els presents acords definitius a tots els 
propietaris i titulars de béns i drets afectats per l’ocupació o l’expropiació que figuren 
en la relació que conté el projecte aprovat, amb expressió del règim de recursos que 
s’hi poden interposar.

NOVÈ. Dur a terme el replantejament del projecte d’obres, de conformitat amb 
l’article 110 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

aNNEx

Relació detallada dels béns i drets que s’expropien:

íd Pol. Par. Nom Cognoms DNI/NIF SUP. AFEC.  COST AFEC

       1,26 /2,40 €/M2

1 1 301 JOSEP BOBET SOLE 78051410J 105,79 161,04 €

2 1 301 JOSEP BOBET SOLE 78051410J 238,57 51,76 €

3 1 293 PILAR MORA GIREIBET 40674745G 48,49 18,38 €

4 1 294 JOAN SALVADO CASTELLA 40701625C 86,35 108,80 €

5 1 295 JOSEP GUIXE CIRERA 40864756N 94,56 119,15 €

6 1 296 JOAN SALVADO SOLE 78076243Y 47,19 113,26 €

7 1 299 VALENTI BLANCH PIQUE 40756345T 59,33 142,39 €

8 1 -  CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA EBRE  403,50 0,00 €

      1.083,78 812,77 €

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, 
alternativament, recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent a la publicació del present anunci, davant el Ple d’aquest Ajun-
tament de Puigverd d’Agramunt, de conformitat amb els articles 116 i 117 de Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu, davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent a la publicació del present anunci, de conformitat amb l’article 
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar re-
curs contenciós administratiu fins que el primer sigui resolt expressament o s’hagi 
produït la seva desestimació per silenci. Tot això sens perjudici que pugui exercitar 
qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

Puigverd d’Agramunt, 19 de juliol de 2012

JOaN EROLES I SaMaRRa

Alcalde

PG-317534 (12.205.070)
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SALOU

EDICTE
de l’Ajuntament de Salou, sobre aprovació inicial de la proposta de modificació 
d’un pla urbanístic.

El Ple de l’Ajuntament de Salou en sessió ordinària duta a terme el dia 20 de 
juny de 2012, va adoptar entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la proposta 
de modificació puntual del POUM referent als solars situats entre els carrers de 
Barcelona, Major i Llevant. Antiga Duana. Salou.

L’esmentat acord, la proposta de modificació puntual i el conveni que s’incorpora 
se sotmeten 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, per tal que es puguin formular al·legacions que es tinguin per convenients. 
La documentació administrativa podrà examinar-se, dins l’horari d’atenció al públic 
(de 9,00 h. a 14,00 h.) a la Casa Consistorial (Serveis Administratius Territorials 
–SAT, Pg 30 d’octubre, 4).

Salou, 21 de juny de 2012

CaRLOS BEUNza aRRúE

Secretari accidental

PG-317527 (12.205.062)
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SANT BOI DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, sobre aprovació d’un plec de clàusules 
per a la contractació d’obres (N802/U633/2012/032).

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en la sessió 
que tingué lloc el dia 23 de juliol de 2012, va aprovar el plec de clàusules adminis-
tratives i tècniques particulars per la contractació de les obres del Projecte d’obra 
municipal ordinària del túnel de batuda, del camp de beisbol i softbol municipal, 
mitjançant tràmit ordinari i procediment obert. Així mateix, va aprovar la convo-
catòria de la licitació que ara s’anuncia:

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de projectes, obres i infrastruc-

tures de l’àrea d’urbanisme.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Contracte d’obres del Projecte d’obra municipal ordi-

nària del túnel de batuda.
b) Termini d’execució: El termini màxim per a l’execució de les obres serà de 

10 mesos.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert

4. Pressupost base de licitació: 751.206,45 euros, més l’IVA corresponent.

5. Garantia provisional: No s’exigeix.

6. Obtenció de documentació i informació: Perfil de contractant (www.santboi.
cat.) i copisteria Àgil Còpies (c/ Tres d’Abril –edifici Mercat de Sant Jordi-), telèfon 
93 630 22 14.

7. Requisits específics del contractista: Classificació:
Grup C, Subgrup 2, Categoria d

8. Presentació de les ofertes:
a. Data límit de presentació: 35 dies naturals a comptar des del dia següent de la 

publicació de l’anunci de licitació al DOGC.
b. Documentació a presentar: La indicada a la clàusula 6 del plec de clàusules 

administratives particulars.
c. Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Registre General d’Entrada.
2. Domicili: Plaça de l’Ajuntament, 1.
3. Localitat: Sant Boi de Llobregat, 08830.

9. Obertura de les ofertes:
a. Entitat: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
b. Domicili: Plaça de l’Ajuntament, 1, Sala de Plens.
c. Localitat: Sant Boi de Llobregat.
d. Data: segon dimarts hàbil posterior a la data de finalització del termini de 

presentació de les ofertes.
e. hora: 13 hores.

10. Criteris d’adjudicació: Els criteris de valoració de les ofertes són els que 
s’estableixen a la clàusula 7.3 del plec de clàusules administratives i tècniques 
particulars: Oferta econòmica (0-60 punts);Desenvolupament i presentació del 
Pla general d’obra (0-20 punts); Mitjans personals i materials que l’empresa es 
compromet a destinar a l’execució del contracte (0-20 punts).

Anuncis de l’Administració local

38302Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6180 – 27.7.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

www.santboi.cat


CVE-DOGC-A-12207022-2012

11. Condicions especials d’execució: S’estableixen les condicions especials 
d’execució determinades a la clàusula 11 del plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars.

12. Despeses d’anuncis: Seran per compte de l’adjudicatari.

Sant Boi de Llobregat, 23 de juliol de 2012

JOSé MaNUEL GONzáLEz LaBRaDOR

Regidor de Presidència

PG-317800 (12.207.022)

Anuncis de l’Administració local

38303Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6180 – 27.7.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007



CVE-DOGC-A-12207024-2012

SANT ISCLE DE VALLALTA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, sobre aprovació d’un plec de clàusules.

Anunci d’aprovació inicial del Plec de Clàusules administratives Particulars i 
el Plec de prescripcions Tècniques Particulars per a la Redacció del Projecte de 
Reparcel·lació de l’urbanització de Font Montnegre

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 24 de juliol de 2012 va 
aprovar inicialment el Plec de Clàusules administratives Particulars i el Plec de 
prescripcions Tècniques Particulars que han de regir el procediment obert, a 
tramitar de forma urgent, per la contractació dels serveis de redacció del projecte 
de reparcel·lació de l’urbanització de Font Montnegre, amb un import estimat del 
contracte que ascendeix a 129.310,34 € (IVA exclòs). L’IVA que correspon aplicar és 
el 18 % i ascendeix a la quantitat de 23.275,86 €, s’ exposa al públic per un termini 
de 20 dies hàbils, per tal de que es puguin presentar al·legacions i/o suggeriment, 
quedant definitivament aprovades sinó es presenta cap al·legació sense necessitat 
de prendre un nou acord.

Sant Iscle de Vallalta, 25 de juliol de 2012

NúRIa SaNS I paLaU

Alcaldessa

PG-317810 (12.207.024)
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SANT JAUME DE LLIERCA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, sobre aprovació definitiva d’un projecte 
d’obres.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en la sessió 
de data 14 de juliol de 2011, va aprovar definitivament el projecte d’obra municipal 
ordinària titulat “CONSTRUCCIÓ D’UNS ACCESSOS AL PATI DE L’ESCOLA 
I A LA PISTA MUNICIPAL”, redactat per la senyora Mª Teresa Ercilla i Sans, 
arquitecta, i pel senyor Quim Bartrina i Masó, arquitecte tècnic, per encàrrec 
d’aquesta corporació municipal, de data maig del 2012, referència 2567/12, amb 
un pressupost d’execució per contracta de 12.318,20 €.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, els interessats hi 
poden interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de 
la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, també s’hi pot interposar recurs de 
reposició davant l’alcalde, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de 
la seva publicació, si bé s’hi pot interposar qualsevol altre recurs o acció que es 
consideri pertinent.

Sant Jaume de Llierca, 17 de juliol de 2012

fERRaN pUIG I ESTaRTúS

Alcalde

PG-317552 (12.205.081)
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SANT JUST DESVERN

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, sobre incoació d’un expedient per a la cessió 
gratuïta d’un vehicle.

L’Ajuntament de Sant Just Desvern ha incoat expedient per a la cessió gratuïta, 
mitjançant conveni de col·laboració, d’un vehicle a la Colla de Geganters de Sant 
Just Desvern. El bé objecte de cessió té la qualificació jurídica de patrimonial.

De conformitat amb el que disposa l’article 49.3 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, l’expedient 
se sotmet a informació pública per termini de trenta dies, a comptar de l’endemà 
de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de 
formulació, si escau, de reclamacions o al·legacions.

Sant Just Desvern, 13 de juliol de 2012

JOSEp pERpINyà I paLaU

Alcalde

PG-317524 (12.205.059)
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SANT QUINTÍ DE MEDIONA

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, sobre aprovació inicial de l’autorització 
per a la instal·lació d’una tanca a l’entrada d’un camí.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, reunit en sessió ordinària el dia 
04 de juliol de 2012, va adoptar, entre d’altre, l’acord que literalment transcrit diu:

“Vista la sol·licitud presentada pel senyor J. D. C. G, amb RE 846, de data 16 de 
maig de 2012, en la que, per motius de seguretat, demana autorització per instal·lar 
una porta a l’entrada del camí del Rabí.

Atès que s’ha pogut constatar que el cos de Mossos d’Esquadra va suggerir ver-
balment al Sr. J. D. C. G, després de varies denúncies per robatoris consecutius a la 
seva propietat, el tancament físic del camí veïnal, amb la finalitat de fer complicat 
l’accés amb vehicle fins a les propietats a que condueix el camí, i en conseqüència 
fer menys atractiu i fàcil el robatori a aquestes propietats.

Atès que al cadastre de rústega del municipi figura com un camí públic veïnal, 
que no transcendeix més enllà de les propietats a que dona servei.

Atès que, jurídicament, constitueix aquest camí un bé demanial.

Per tot l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
ACORDS:

Primer.- Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, reunida en sessió 
ordinària en data 23 de maig de 2012, relatiu a aprovar inicialment l’autorització per 
instal·lar una tanca a l’entrada del camí del Rabí, d’acord amb el croquis contingut 
a l’expedient, quin cost assumirà el sol·licitant íntegrament.

Segon.- Per a l’execució de la instal·lació d’aquesta tanca serà necessari que 
prèviament es comuniqui a l’Ajuntament dia i hora en que es procedirà a la seva 
instal·lació, als efectes que el personal tècnic tingui l’oportunitat de fer el seguiment 
de la instal·lació.

Tercer.- En tot cas, totes les propietats a que dona accés el camí hauran de tenir 
una clau de la tanca per poder accedir lliurement a llurs propietats sense cap im-
pediment.

Quart.- En horari comercial, de 09.00h a 13.00 i de 17.00 a 20.00h, de dilluns a 
divendres, la tanca haurà de romandre oberta.

Cinquè.- Posar a disposició de l’ADF Quintinenca, bombers, Mossos d’Esquadra, 
Ajuntament de Sant Quintí i aquells organismes o entitats públiques que s’escaigui 
les claus d’accés a través de la tanca referida.

Sisè.- En cap cas operarà la prescripció adquisitiva en favor dels propietaris del 
sector respecte el camí, doncs aquest darrer és un bé demanial, imprescriptible.

Setè.- Inscriure marginalment al Registre de la Propietat corresponent a Sant Quintí 
de Mediona la instal·lació per part de l’Ajuntament (com a titular) i per motius de 
seguretat, la tanca del control d’accessos, als efectes evitar que es poguessin generar 
dubtes sobre la titularitat del camí a futur, malgrat el seu caràcter d’imprescriptible, 
com a bé demanial que és el camí.

Vuitè.- Comunicar a l’interessat que haurà de sol·licitar el permís d’obres corres-
ponent per a la instal·lació de la porta esmentada, amb el detall, la ubicació exacta i 
les característiques de la tanca i la seva instal·lació, un cop transcorregut el termini 
d’audiència als propietaris colindants.

Novè.- Notificar l’adopció del present acord a tots els propietaris del sector als 
quals dona servei el camí de referència.

Anuncis de l’Administració local

38307Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6180 – 27.7.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007



CVE-DOGC-A-12205065-2012

Desè.- Transcorregut un mes des de la darrera notificació efectuada, i un cop 
exposat l’edicte al tauló d’anuncis municipal, i publicat al BOPB i al DOGC i trans-
corregut també idèntic termini sense que s’hagin produït al·legacions en contra, el 
present acord esdevindrà definitiu, sense necessitat d’ulterior acord.”

Sant Quintí de Mediona, 5 de juliol de 2012

RaMON CREIxELL MaRTí

Alcalde

PG-317530 (12.205.065)
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SANT QUINTÍ DE MEDIONA

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, sobre acceptació de cessions obliga-
tòries i gratuïtes d’una finca.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, reunit en sessió ordinària el dia 
04 de juliol de 2012, va adoptar, entre d’altre, l’acord que literalment transcrit diu:

“En data 11 de novembre de 2004,el Ple de l’Ajuntament de Sant Quintí de 
Mediona va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del sector Tupiné 
1 “La cova del Tupiné”.

Durant l’exposició pública del projecte referit no es varen produïr al·legacions en 
contra, restant actualment aprovat definitivament.

En compliment de la normativa urbanística de Catalunya, de la reparcel·lació en 
va resultar la zona verda descrita a continuació, de cessió obligatòria i gratuïta dels 
promotors Promociones Andermatt S.L. a l’Ajuntament:

La finca té la següent descripció: “.Parcela de terreno situada en el término muni-
cipal de Sant Quintí de Mediona y partida La Crehueta, de cabida diecinueve metros, 
cincuenta centímetros de ancho, por veinticinco de largo, que ocupa una superficie de 
cuatrocientos ochenta y siete metros y cincuenta decímetros cuadrados (487,50 m2) si 
bien, segun reciente y exacta medición, resulta tener una superficie de cuatrocientos 
setenta metros y cincuanta decímetros cuadrados (470,50 m2) lo que me acreditan me-
diante un certificado expedido por el arquitecto Don José Valverde Campos, cuya firma 
legitimo y que unido a esta matriz, solicitandose al señor registrador de la propiedad la 
rectificación de los libros a su cargo, sin datos catastrales-referencia catastral”

La finca té la següent referència cadastral: 8514736CF8981S0001MJ.

Inscrita en els llibres del Registre de la Propietat de Sant Quinti de Mediona a 
Vilafranca del Penedès en el Tomo 16, foli 99, finca núm. 1077, inscripció 1a.

Vist la instància presentada per la propietat, Sr .Francisco Chacon Guerrero 
actuant en nom i representació de Promociones Andermatt S.L. titular de la finca 
referida, on sol·licita que l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona accepti la cessió 
d’aquesta finca, qualificada a les NN.SS del municipi de Sant Quintí de Mediona 
com Zona Verda.

El secretari- interventor ha emès el corresponent informe relatiu a la procedència 
de la cessió de referència.

Es així que aquesta Ple de la Corporació procedeix a l’ adopció dels següents 
acords:

Primer.-Acceptar les cessions obligatòries i gratuïtes efectuades davant d’aquest 
Ajuntament per la societat PROMOCIONES ANDERMATT S.L., correspo-
nent a la finca de la seva titularitat registral, situada en el terme municipal de 
Sant Quintí de Mediona, qualificada com a zona verda, amb referència cadastral 
8514736CF8981S0001MJ, inscrita en els llibres del Registre de la Propietat de Sant 
Quinti de Mediona a Vilafranca del Penedès en el Tomo 16, foli 99, finca núm. 
1077, inscripció 1a.

Segon.- A aquests efectes, sol·licitar a la propietat que elevi a escriptura pública 
la cessió de la finca de referència, als efectes de fer possible la seva inscripció en el 
Registre de la Propietat corresponent.

Tercer.- Publicar l’edicte del present acord al DOGC, al BOPB, en un diari de 
major tirada, al tauló d’anuncis municipal. Transcorregut el termini de 30 dies, 
a comptar des de la darrera de les publicacions, sense que s’hagin presentat al-
legacions en contra, esdevindrà aprovat definitivament, sense necessitat d’adoptar 
ulterior acord.
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Quart.- Inscriure l’escriptura de cessió d’aquesta finca al Registre de la Propietat 
corresponent.

Cinquè.- Facultar l’alcalde per a la signatura de qualsevol documentació enca-
minada a fer possible en compliment del present acord.

Sisè.- Notificar el present acord als interessats.”
Sant Quintí de Mediona, 16 de juliol de 2012

RaMON CREIxELL MaRTí

Alcalde

PG-317531 (12.205.066)
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TALAMANCA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Talamanca, sobre aprovació d’un projecte d’obra.

No havent-se presentat al·legacions dins del termini d’informació pública d’apro-
vació del projecte d’obra municipal ordinària que s’indica, resta aprovat definiti-
vament:

-Projecte de restauració del sarcòfag de Berenguer de Talamanca”, amb un pres-
supost total de 23.100 EUR. Subvenció PUOSC: 20.000 EUR.

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, potestativament 
recurs de reposició davant de la Junta de Govern o be 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 be 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 es d’un mes; si el 
recurs que es vol interposar és directament el contenciós administratiu, el termini 
que es te es 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.

Talamanca, 16 de juliol de 2012

JOSEp TaRíN CaNaLES

Alcalde

PG-317529 (12.205.083)
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VALLS

EDICTE
de l’Ajuntament de Valls, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres.

La Junta de Govern Local, en sessió de 10 de juliol de 2012, adoptà el següent 
acord:

“PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte d’obres d’accés al polígon indus-
trial de Valls des de la N-240.

TERCER.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya, a un dels diaris de major circulació i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament.

QUART.- Notificar l’acord als interessats”.

S’exposa al públic pel termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publi-
cació del darrer anunci que es publiqui.

L’expedient es podrà examinar i presentar les al·legacions que es creguin adients 
a les oficines del carrer Paborde, 6, 1, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Valls, 11 de juliol de 2012

MòNICa BERNaL DE BaRBaRà

Secretària accidental

PG-317548 (12.205.077)
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VIC

EDICTE
de l’Ajuntament de Vic, sobre aprovació d’un plec de condicions per a la contrac-
tació d’un subministrament.

La Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 16 de juliol de 2012, ha 
aprovat inicialment el plec de condicions econòmic administratives particulars que 
ha de regir la contractació, pel procediment negociat amb publicitat, del subminis-
trament d’una caldera de biomassa pel CEIP Dr. J. Salarich; la qual cosa es posa en 
coneixement del públic en general, a fi i efecte que dins del termini de VINT (20) 
dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la data de l’última publicació d’aquest 
edicte en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, hom pugui formular-hi les al·legacions que consideri oportunes. Pel 
cas de no presentar-se al·legacions, aquest plec de condicions es considerarà aprovat 
definitivament sense necessitat d’un ulterior acord.

L’expedient pot examinar-se a l’Oficina de Contractació de l’Ajuntament de Vic, 
ubicada a la planta baixa de l’edifici conegut com a Casa Masferrer, a la plaça de 
Don Miquel de Clariana, núm. 5, baixos, en dies i hores d’oficina.

Vic, 17 de juliol de 2012

JOaN COSTa ROSELL

Vicesecretari

PG-317528 (12.205.063)
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VILANOVA DEL CAMÍ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, sobre aprovació d’una ordenança.

Per mitjà d’aquest anunci es fa avinent que en el Butlletí Oficial de la Província 
de data 18 de juliol de 2012, apareix publicat l’acord de l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí, pel qual s’aprova definitivament l’ordenança reguladora de la concessió 
de targetes i de la reserva de l’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, 
així com el text de la dita ordenança.

Vilanova del Camí, 18 de juliol de 2012

JOaN VICh I aDzET

Alcalde

PG-317525 (12.205.060)
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VILANOVA DEL CAMÍ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, sobre aprovació de la modificació d’una 
ordenança.

Per mitjà d’aquest anunci es fa avinent que en el Butlletí Oficial de la Província 
de data 18 de juliol de 2012, apareix publicat l’acord de l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí, pel qual s’aprova definitivament la modificació de l’Ordenança municipal 
de circulació de Vilanova del Camí, pel que fa a l’article 21, així com el text de la 
dita ordenança.

Vilanova del Camí, 18 de juliol de 2012

JOaN VICh I aDzET

Alcalde

PG-317526 (12.205.061)

*
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CONSELLS
COMARCALS

BAGES

ANUNCI
del Consell Comarcal del Bages, sobre contractació de serveis de transport es-
colar.

El Ple del Consell Comarcal del Bages, mitjançant acord adoptat en la sessió 
ordinària de 23 de juliol de 2012, ha aprovat els plecs de condicions administratives 
particulars i tècniques que han de regular la licitació i l’adjudicació dels contractes de 
serveis de transport escolar a la comarca del Bages per al curs escolar 2012-2013, així 
com l’inici de l’expedient de contractació, i la convocatòria pública corresponent.

CONCURS

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Consell Comarcal del Bages
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: CS 38/12

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: serveis de transport escolar a la comarca del Bages, 

dividit en 20 lots, d’acord amb l’annex II del plec de prescripcions tècniques.
b) Lloc d’execució: Comarca del Bages
c) Termini d’execució: Curs escolar 2012-2013, prorrogable pel curs escolar 

2013-2014.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert

4. Tipus màxim de licitació: el preu servei/curs 12-13 (exclòs IVA):
Lot 1 Servei L-01:  107.063,44 €
Lot 2 Servei L-02:  70.281,52 €
Lot 3 Servei L-05:  61.911,96 €
Lot 4 Servei L-06:  40.338,36 €
Lot 5 Servei L-07:  48.109,84 €
Lot 6 Servei L-09:  79.195,76 €
Lot 7 Servei L-10:  33.592,16 €
Lot 8 Servei L-11:  31.068,12 €
Lot 9 Servei L-12:  142.941,12 €
Lot 10 Servei L-13:   133.314,88 €
Lot 11 Servei L-14:  27.451,16 €
Lot 12 Servei L-15:  33.143,60 €
Lot 13 Servei L-16:  35.162,12 €
Lot 14 Servei L-17:  93.047,72 €
Lot 15 Servei L-18:  42.089,88 €
Lot 16 Servei L-19:  59.466,24 €
Lot 17 Servei L-20:  34.314,84 €
Lot 18 Servei L-21:  68.960,76 €
Lot 19 Servei L-22:  54.231,67 €
Lot 20 Servei L-24:  56.379,72 €

5. Garanties.
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació (exclòs IVA).

6. Classificació: Clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars.
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7. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Consell Comarcal del Bages
b) Domicili: Muralla de Sant Domènec, 24
c) Localitat i codi postal: Manresa - 08241
d) Telèfon: 93 693 03 91
e) Fax: 93 693 03 69
f) Web: www.ccbages.cat
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: últim dia del termini de 

presentació de proposicions.

8. Presentació de les proposicions.
a) Termini de presentació de proposicions: 3/09/12
b) Documentació que cal presentar: clàusula 10a. del Plec de clàusules admi-

nistratives particulars.
c) Lloc de presentació: Secretaria. Seu del Consell Comarcal del Bages (Muralla 

de Sant Domènec, 24).
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos a 

comptar des del dia següent al de l’obertura de les ofertes.

9. Obertura de les pliques. Clàusula 11a del Plec de clàusules administratives 
particulars.

10. Despeses d’anuncis: L’adjudicatari haurà de pagar al Consell Comarcal l’import 
de l’anunci de licitació, el de l’adjudicació i el de la formalització del contracte.

11. Altres informacions. S’anuncia simultàniament l’aprovació del plec de clàusules 
administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, contra el que es 
podrà presentar al·legacions en el termini de 20 dies a comptar des de la publicació 
en el DOGC d’aquest anunci, transcorregut l’esmentat termini sense que es formulin 
al·legacions s’entendran definitivament aprovats.

Manresa, 24 de juliol de 2012

aDRIaNa DELGaDO I hERREROS

President

PG-317770 (12.207.019)

*
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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. 169/2012).

Por tenerlo así acordado en Decreto de esta fecha, se hace saber por medio del 
presente que en esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha admitido a tramite el recurso 
nº 169/2012, interpuesto por D. hOTEL AROMAR, S.A. contra contra els acords 
de la Comissió Territorial D’Urbanisme de Girona, se sessió de 6 d’octubre de 2011 i 
15 de març de 2012, pels quals s’aprova definitivament el pla d’ordenació urbanística 
municipal de Castell-Platja D’Aro, per inviabilitat del Sector PA-39 hotel Pinell..

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, 18 de julio de 2012

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-317560 (12.205.087)
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AUDIÈNCIES PROVINCIALS

EDICTE
de la Secció Setzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de 
procediment ordinari (rotlle 977/2009-D).

Paulina Sánchez García, secretària de la Secció Setzena de l’Audiència Provincial 
de Barcelona,

faIG SaBER:

Que en el rotlle número 977/2009-D, que es tramita davant d’aquesta Secció, s’ha 
dictat la Sentència l’encapçalament i la part dispositiva de la qual diuen així:

“En la ciudad de Barcelona, a ocho de julio de dos mil once./ VISTOS, en grado 
de apelación, ante la Sección Decimosexta de esta Audiencia Provincial, los presen-
tes autos de Juicio Ordinario, número 1580/2008 seguidos por el Juzgado Primera 
Instancia 22 Barcelona, a instancia de BANQUE P.S.A. FINANCE SUCURSAL 
EN ESPAÑA representado por el procurador Mónica Ribas Rulo, contra LUIS FER-
NANDO CALAhORRANO FREIRE Y EDWIN PATRICIO CALAhORRANO 
FREIRE. Estas actuaciones penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de 
apelación interpuesto por la parte demandante, contra la Sentencia dictada el día 
tres de junio de dos mil nueve por el Sr. Juez del expresado Juzgado.

F A L L A M O S:

Que debemos desesestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto 
por la representación procesal de BANQUE P.S.A. FINANCE SUCURSAL EN 
ESPAÑAcontra la sentencia dictada en fecha 3 de junio de 2009 por el Juzgado 
Primera Instancia 22 Barcelona, confirmando integramente la misma, e imponi-
endo las costas de la alzada a la parte apelante./ La presente sentencia no es firme 
y contra ella cabe recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a preparar mediante escrito presentado 
ante este tribunal en el término de los cinco días siguientes a su notificación”.

El text transcrit és reproducció literal de l’original, al qual em remeto. I, de confor-
mitat amb el que s’ha acordat en les actuacions, expedeixo aquest Edicte perquè es 
publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i serveixi de notificació en 
forma legal a D. Luis Fernando Calahorrano Freire i D. Edwin Patricio Calahorrano 
Freire, que es troben en parador desconegut.

Barcelona, 19 de juny de 2012

La secretària judicial, signatura il·legible

PG-316092 (12.205.046)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Gavà, sobre actuacions de procediment 
de mesures de supòsit contenciós (exp. 740/2011).

Don/ña Ines Rosado hidalgo, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Gavá
D/ña del Juzgado Primera Instancia 6 Gavà
hAGO SABER:

Que en estas actuaciones de procedimiento Modificación medidas supuesto con-
tencioso nº 740/2011 seguidos en este Juzgado a instancia de DOLORES BELLO 
TORRES, contra Alejandro Ramon Rodriguez Vergara se ha dictado resolución 
del tenor literal siguiente:

Sentencia 112/12
En Gavà, a 13 de junio de 2012

Vistos por Doña CRISTINA BUSTAMANTE GIL, Magistrada Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 6 de los de este Partido Judicial, los autos 
seguidos en este Juzgado sobre Modificación de Medidas Definitivas, a instancia de 
Dª Dolores Bello Torres contra D. Alejandro Ramón Rodríguez Vergara, declarado 
en situación de rebeldía procesal, interviniendo el Ministerio Fiscal. Se procede a 
dictar Resolución con base en los siguientes

F A L L O
ESTIMO la demanda formulada por la representación procesal de Dª Dolores 

Bello Torres, contra D. Alejandro Ramón Rodríguez Vergara. Debo declarar y 
declaro haber lugar a la modificación de las medidas adoptadas en la sentencia 
de divorcio de las partes de fecha 14 de febrero de 2005 y acuerdo, además de 
la supresión del régimen de visitas a favor de D. Alejandro Ramón Rodríguez 
Vergara respecto de su hija menor Giuliana Martina, ya acordado por sentencia 
de 23 de mayo de 2011de este Juzgado nº 6 de Gavà, la supresión de la patria 
potestad en la persona de D. Alejandro Ramón Rodríguez Vergara sobre su hija 
Giuliana Martina.

No se imponen costas.
MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audi-

encia Provincial de Barcelona (artículo 455 LEC).
El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en 

el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notifica-
ción.

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 50 
euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá 
consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este 
Juzgado tiene abierta en el Banesto con el número 1574-0000-01, consignación que 
deberá ser acreditada al preparar el recurso (DA 15ª LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 
5 de la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia 
jurídica gratuita.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en Primera Instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Leida y publicada fue la anterior Sentencia por SSª, estando 
celebrando audiencia pública en el mismo dia de su fecha. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado Alejandro Ramon 
Rodriguez Vergara , en ignorado paradero, libro el presente.
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Gavà, 13 de junio de 2012

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-317514 (12.205.057)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Gavà, sobre actuacions de procediment 
de divorci contenciós (exp. 449/2011).

Don/ña Ines Rosado hidalgo, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Gavá
D/ña del Juzgado Primera Instancia 6 Gavà
hAGO SABER:

Que en estas actuaciones de procedimiento Divorcio contencioso (art.770-773 
Lec nº 449/2011 seguidos en este Juzgado a instancia de Fátima Attounsi , contra 
Mohamed El Fachati se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Sentencia 124/12
En Gavà, a 27 de junio de 2012.

Vistos por Dña Cristina Bustamante Gil, Magistrada Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 6 de Gavà, los autos seguidos en este Juzgado sobre Divorcio, 
a instancia de Dª Fatima Attounsi contra D. Mohammed El Fachati, declarado en 
situación de Rebeldía procesal , en base a los siguientes.

F A LL O
Que estimando la demanda formulada por la representación procesal de Dª Fatima 

Attounsi contra D. Mohammed El Fachati, debo declarar y declaro disuelto su matri-
monio por divorcio, con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración.

Sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes.
Comuníquese esta Sentencia, una vez que sea firme, a las oficinas del Registro 

Civil en que conste la inscripción del matrimonio de las partes intervinientes en 
el proceso.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audi-
encia Provincial de Barcelona (artículo 455 LEC).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el 
plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, 
limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con 
expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 50 
euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá 
consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este 
Juzgado tiene abierta en el Banesto con el número 1574-0000-01, consignación 
que deberá ser acreditada al preparar el recurso (DA 15ª LOPJ). Están exentos de 
constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición 
citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente Juzgando en Primera Instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado Mohamed El 
Fachati , en ignorado paradero, libro el presente.

Gavà, 2 de julio de 2012

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-317515 (12.205.058)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 51 de Barcelona, sobre actuacions de modi-
ficació de mesures definitives (exp. 614/2009).

Procedimiento de Modificación de medidas acordadas en sentencia anterior, su-
puesto contencioso, nº 614/2009 Sección 4E
Parte demandante RAJAE LAAYAChI
Parte demandada ABDELKADER EL hAMMOUChI
Ministerio Fiscal
En el referido juicio se ha dictado en fecha 31/05/2012 la sentencia siguiente:
SENTENCIA NÚM. 281/ 2012
En Barcelona, a 31 de mayo de dos mil doce

Dª Mª. PILAR MARTIN COSCOLLA, Magistrada del Juzgado de Primera 
Instancia nº 51 de Familia de Barcelona, ha dictado en nombre del Rey la sigui-
ente Sentencia en los autos de Modificación de Medidas Definitivas de sentencia 
anterior sobre Guarda, Custodia y Alimentos de hijos menores, tramitados bajo el 
número 614/2009-4E, habiendo sido parte demandante la Sra. RAJAE LAAYAChI 
, representada por el procurador D. IGNACIO VALENTI NIN y dirigida por la 
letrada Dª. MARGARITA PITARCh SEGARRA y parte demandada el Sr. AB-
DELKADER EL hAMMOUChI, declarado en rebeldía procesal en las presentes 
actuaciones; habiendo intervenido el Ministerio Fiscal a los efectos institucionales 
que le son propios.

FALLO
En atención a lo expuesto procede estimar la demanda interpuesta por la Sra. 

Rajae Laayachi y modificar la pensión alimenticia, fijada en la sentencia de 26 de 
septiembre de 2008 recaída en el proceso 308/2008 a favor del hijo común y a cargo 
del padre, Sr. Abdelkader El hammouchi, en el sentido de que a partir de agosto de 
2009 hasta diciembre de 2009 será de 250 € mensuales y a partir de enero de 2010 
será de 350 € mensuales, que se revisarán anualmente conforme a los incrementos 
del IPC de Barcelona, siendo la primera actualización en el mes de mayo de 2013 y 
deberá abonarla dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta corriente 
bancaria designada por la madre.

Asimismo el padre abonará la mitad de los gastos extraordinarios (sanitarios, 
farmacéuticos, ópticos, ortodoncia, ortopedia, etc.) que no estén cubiertos por la 
Seguridad Social y de los gastos que resulten necesarios en su caso como refuerzo 
escolar; y también la mitad del coste de las actividades extraescolares siempre que 
sobre estas últimas estén de acuerdo ambos progenitores.

Asimismo se modifica de oficio dicha sentencia en el aspecto personal relativo a la 
patria potestad, en el sentido de que la madre detentará no sólo la guarda y custodia 
de su hijo menor de edad sino que también ejercerá en exclusiva la patria potestad 
del mismo, no precisando consentimiento del padre ni siquiera para cambiarlo de 
domicilio, elegir su centro escolar o administrar sus bienes. Se suprime asimismo 
cualquier régimen de visitas entre padre e hijo que no sea pactado con la madre 
salvo que, personándose el mismo en las actuaciones, así lo solicite expresamente, 
en cuyo caso se podrá determinar en ejecución de sentencia.

Se imponen las costas procesales a la parte demandada.
Llévese el original al Libro de Sentencias de éste Juzgado, quedando testimonio 

en las actuaciones.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Mº Fiscal, haciéndolas saber que 

contra la misma podrá interponerse en el plazo de 20 días recurso de APELACIÓN 
para ante la Audiencia Provincial de Barcelona (art. 455 LEC), previa constitución 
del depósito previsto en la DA 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante 
consignación en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado, concer-
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tada con el grupo Banesto 0030 1846 42 0005001274, con indicación expresa de los 
dieciséis dígitos que componen la cuenta expediente de este procedimiento. Deberá 
especificarse como “concepto” el del recurso que se interpone y la resolución que 
se recurre, realizando una sola consignación por cada recurso interpuesto, en el 
caso de que se interpongan recursos simultáneos.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de su fecha, y una vez firmada por la Ma-

gistrada que la dicta, se da a la anterior Sentencia la publicidad ordenada por la 
Constitución y las leyes. Doy fe.

La parte demandada ABDELKADER EL hAMMOUChI no ha comparecido al 
acto de juicio ni a notificarse la sentencia en el plazo señalado, por lo que de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 497.2 último párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
(LEC), he acordado notificarle la citada resolución por medio de este edicto.

Barcelona, 13 de julio de 2012

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-317559 (12.205.086)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 18 de Barcelona, sobre modificació de mesures 
amb relació a fills (exp. 900/2010).

Procedimiento Modif.medidas con relación hijos (contencioso) 900/2010 Sección 
D
Parte demandante Luis Angel Omar Ghiglino Rosales
Procurador CARMEN MIRALLES FERRER
Parte demandada Ivone Rebeca Vargas Carpio
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En autos de juicio Modif.medidas con relación hijos (contencioso) Sección D 
seguidos en este Juzgado con el núm. 900/2010 a instancia de Luis Angel Omar 
Ghiglino Rosales contra Ivone Rebeca Vargas Carpio se ha dictado sentencia cuyo 
fallo es el siguiente:

Decisió
ESTIMO PARCIALMENT la demanda formulada per la representació processal 

del Sr. Luis Angel Omar Ghiglino Rosales davant de la Sra Ivone Rebeca Vargas 
Carpio i acordo modificar la sentència dictada per aquest Jutjat el 27 d’abril del 
2009 en el procediment de divorci 899/08 en el sentit de fixar que el pare es podrà 
relacionar amb el menor la meitat de les vacances de Nadal, Setmana Santa i d’estiu, 
tenint en compte que han de coincidir amb els períodes de vacances estipulades a 
l’Estat francès que seran las que regiran. Li correspon al pare les primeres meitats 
en els anys parells i a la mare en els anys senars. També es podrà relacionar amb 
el menor el primer cap de setmana de cada mes des del dissabte al matí fins al 
diumenge al vespre, com a màxim a les 21 hores. Els horaris d’entrega i recollida 
aniran en funció dels transports que utilitzi el pare per desplaçar-se a França, ha-
vent de comunicar a la mare l’horari amb una antelació de 24 hores. En aquestes 
visites serà el pare qui es desplaçarà al domicili del menor. Si el menor retornés a 
Barcelona, s’aplicaria novament el sistema de relacions fixats en la sentència de 
divorci de 27 d’abril de 2009.

I que el Sr. Luis Angel Omar Ghiglino Rosales abonarà la quantitat de 200 euros 
al mes en concepte de pensió d’aliments mantenint la resta de pronunciaments.

Cada part abonarà les costes causades a la seva instància i les comunes per 
meitat.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts, i feu-los saber que contra la mateixa s’hi 
pot interposar un recurs d’apel·lació en el termini de 20 dies davant d’aquest Jutjat, 
i serà resolt per la Il·lma. Audiència Provincial de Barcelona.

Així ho acordo i ho signo.
Y para que sirva de notificación a la demandada en paradero desconocido, Ivone 

Rebeca Vargas Carpio, expido la presente cédula.

Barcelona, 18 de julio de 2012

El secretario en sustitución, firma ilegible

PG-317557 (12.205.085)
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JUTJATS MERCANTILS

EDICTE
del Jutjat Mercantil núm. 4 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 
566/2011).

Juicio verbal 566/2011 Sección MI2

Parte demandante DISTRIBUCIONES LOUZADO 92, S.L.
Procurador MAGDALENA JULIBERT AMARGOS
Parte demandada ROQUE VALCARCEL SL y DANIEL ROQUE PEREZ

D. Antonio Cidraque Arias Secretario Judicial del Juzgado Mercantil 4 
Barcelona

hAGO SABER:
Que en este Juzgado se tramita Juicio verbal, bajo el Número 566/2011, a instancia 

de DISTRIBUCIONES LOUZADO 92, S.L. representado por la Procuradora Sra. 
MAGDALENA JULIBERT AMARGOS y asistido del letrado Sr. Andreu Solsona 
Tortosa contra ROQUE VALCARCEL SL y DANIEL ROQUE PEREZ, sobre 
responsabilidad civil contra administradores en los que en resolución dictada el 
día de la fecha se ha acordado notificar por edictos a ROQUE VALCARCEL SL 
y DANIEL ROQUE PEREZ por desconocer su actual domicilio o residencia, la 
sentencia de fecha 6-6-12 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO: Se estima íntegramente la demanda presentada por TRANMEC DE 
BORTOLI GROUP ESPAÑA, S.A., contra SISTEMAS INTEGRALES TEXTI-
LES, S.A., condenando a la demandada al pago de 2.371 euros, que devengará el 
interés legal, desde la fecha de vencimiento de cada factura impagada, y al pago 
de las costas procesales causadas.

Y para que sirva de notificación al demandado antes reseñado, libro el presente.

Barcelona, 26 de junio de 2012

El secretario judicial, firma ilegible

PG-317163 (12.205.048)

*
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AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA

ANUNCI
de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, sobre provisió de places.

Per fer públic en data 25 de juny de 2012 el Gerent de l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona ha resolt:

“Primer.- Convocar a concurs les 2 places de Psicologia, grup A, subgrup A1, 
incloses en l’Oferta d’Ocupació Pública del 2009 aprovada per la Junta de Govern 
en data 21 d’abril de 2009, en règim de contractació laboral.

Segon.- Aprovar les bases han de regir aquesta convocatòria i que figuren com 
a annex en aquesta Resolució.

Tercer.- Publicar al Diari Oficial de la Generalitat aquesta Resolució.”

Contra aquesta resolució que és definitiva en via administrativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant el Gerent de l’Agència.

Contra la resolució expressa del recurs de reposició es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu de Barcelona 
o del que correspongui al seu domicili, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent de la seva notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs de reposició, que s’entendrà produïda un 
cop transcorregut un mes des de l’endemà a la seva interposició sense que s’hagi 
resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o del que correspongui al seu domi-
cili, en el termini de sis mesos a comptar des del següent al que s’hagi produït la 
desestimació tàcita.

No obstant, se’n pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Barcelona, 24 de juliol de 2012

MaRTa SaLaMERO GaRCía

Secretària

CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE 2 PLACES DE TÈCNIC SUPE-
RIOR EN PSICOLOGIA

BASES
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir 2 places 

de Tècnic Superior en Psicologia, grup A1, de la plantilla de personal laboral de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona, pel torn lliure.

1. SISTEMA DE SELECCIÓ I TORN DE LA CONVOCATÒRIA
El sistema de selecció emprat en aquesta convocatòria és de concurs. Aquest 

s’articula en torn lliure.

2. REQUISITS DELS ASPIRANTS
Per prendre part en els processos selectius és necessari que els/les aspirants 

reuneixin, en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, 
els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o estranger que tingui residència legal a Es-
panya.

b) haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
c) Els/les aspirants d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’estar en pos-

sessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s’estableix 
a la normativa vigent en la matèria. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal 
disposar de la corresponent homologació pel Ministeri d’Educació i Cultura.

ANUNCIS
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d) El compliment de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici 
de les funcions pròpies de la plaça a proveir.

e) Es tindrà en compte el percentatge del total de places de l’Oferta Pública Anual 
per a ser cobertes per persones amb discapacitat, d’acord amb el que disposa l’art. 
27, apartat a) del Decret Legislatiu 1/97, de 31 d’octubre.

f) Els/les aspirants no han d’haver estat separats/des, mitjançant expedient 
disciplinari de l’Administració Pública, ni haver estat acomiadats/des disciplinàri-
ament, en l’àmbit del sector públic, ni trobar-se inhabilitats/des per a l’exercici de 
funcions públiques.

g) Per tal de poder prendre part en aquesta convocatòria els/les aspirants han 
d’estar en possessió de:

- Títol de Llicenciat en Psicologia o Grau equivalent.
- Els coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C) de la Direcció 

General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per 
aquesta com a equivalents. En el cas que els/les aspirants no estiguin en possessió 
del certificat acreditatiu corresponent, el Tribunal Qualificador avaluarà aquests 
coneixements mitjançant la superació d’una prova específica de coneixements de 
llengua catalana, segons la normativa d’aplicació exposada al Decret 161/2002, 
d’11 de juny.

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
3.1.- Els/les aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria hauran 

de presentar en el Registre General de l’Agència de Salut Pública (Pl. Lesseps, 1) 
de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30h, o al Registre General de l’Ajuntament de 
Barcelona, Pl. Sant Miquel, núm. 4 de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores o en 
les oficines d’atenció al ciutadà de districtes, o en el Registre del Departament de 
Salut, Travessera de les Corts, 131-159, de dilluns a divendres, matins de 9:00-14:00 
hores, una sol·licitud segons el model sortirà publicat a la següent adreça d’internet 
www.aspb.cat. Aquest model també es podrà adquirir als registres esmentats i a la 
Unitat de Recursos Humans de l’Agència de Salut Pública. Les sol·licituds també es 
podran presentar, dins del termini, pels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú (des d’ara LRJPAC).

3.2.- Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades del “currículum vitae” i dels 
justificants acreditatius dels mèrits al·legats, de conformitat amb el barem exposat 
en el procediment de selecció d’aquestes bases i sense que el Tribunal Qualificador 
en pugui valorar d’altres que no siguin aportats en aquest moment.

3.3.- El termini per a la presentació de sol·licituds comptarà des de l’endemà de 
la publicació de la corresponent convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, fins a vint dies naturals.

3.4.- Si alguna de les sol·licituds tingués cap defecte esmenable, es comunicarà 
a l’interessat/da, a fi que en el termini de deu dies l’esmeni, de conformitat amb 
l’article 71 de la LRJPAC.

4. ADMISSIÓ DELS/LES ASPIRANTS
4.1.- Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Gerència 

de l’Agència, en el termini màxim d’un mes dictarà una resolució, declarant 
aprovada la llista provisional d’admesos/ses i exclosos/ses a la convocatòria. La 
resolució esmentada, estarà exposada al públic a la següent adreça d’internet 
www.aspb.cat i als taulers d’anuncis de l’Agència de Salut Pública juntament 
amb les llistes completes, així com el dia, l’hora i el lloc de començament de 
les proves.

4.2.- Es concedirà un termini de deu dies hàbils per a subsanacions i possibles 
reclamacions. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini dels trenta 
dies següents a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades. 
Si no s’hi presenten al·legacions, es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspi-
rants d’admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar-la a publicar.
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5. TRIBUNAL QUALIFICADOR
El Tribunal qualificador estarà format pels següents membres:
President/a:
El Sr. Conrad Casas i Segalà com a titular, i com a suplent, el Sr. Esteve Cam-

prubí i Garreta
Vocals:
- El Sr. Joan Ramon Villalbí hereter, com a titular i, com a suplent, la Sra. Ri-

ansares Garcia Gallego
- La Sra. Lucia Artazcoz Lazcano, com a titular i, com a suplent, la Sra. Carme 

Borrell i Thió
- La Sra. Maribel Pasarin Rua, com a titular i, com a suplent, la Sra. Olga Juárez 

Martínez
- La Sra. Teresa Brugal Puig, com a titular i, com a suplent, la Sra. Anna Guitart 

Garcia
- La Sra. Antonieta Viladrich i huguet, com a titular i, com a suplent, la Sra. 

Servilia Vispe Falceto
Un/a observador/a designat del Comitè d’Empresa dels treballadors, amb veu 

però sense vot.
Actuarà com a Secretària la Sra. Elena Ruiz i Clemente.

6. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
El procediment de selecció és el de concurs. El procediment constarà de tres 

fases:
Primera fase (exclusivament obligatori per als aspirants que no estiguin en pos-

sessió del certificat acreditatiu de nivell de suficiència de català)
Prova de coneixements de català. En el cas que els/les aspirants no estiguin en 

possessió del certificat acreditatiu corresponent, hauran de superar un exercici escrit 
i oral de coneixements de llengua catalana. La qualificació d’aquest exercici serà 
d’aptes o no aptes quedant aquests darrers eliminats del procediment selectiu.

Segona fase
Valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les candi-

dats/es, fins a un màxim de 10 punts, i de conformitat amb el barem que es detalla 
tot seguit:

a) Serveis efectius prestats en la categoria objecte de la convocatòria a l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya 
els seus respectius organismes autònoms o altres Administracions Públiques, fins 
a un màxim de 4 punts.

b) Experiència professional preferentment en psicologia clínica i comunitària, 
disseny d’intervencions i treball en xarxa a nivell comunitari, fins a un màxim de 
2 punts.

c) Formació específica en Salut Pública, fins a un màxim de 3 punts.
d) Altres mèrits a considerar pel Tribunal, fins a un màxim d’1 punt.
Tercera fase (opcional)
Avaluació de les característiques personals dels candidats requerides per a 

l’òptim desenvolupament de les funcions de la categoria objecte de la convo-
catòria. El Tribunal qualificador podrà convocar els/les candidats/tes per a la 
realització d’aquest exercici utilitzant els sistemes d’entrevista i/o qüestionaris 
d’avaluació. En cas de realitzar-se, tindrà caràcter obligatori i serà qualificat 
de 0 a 10 punts.

7. RELACIÓ D’APROVATS/DES I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
7.1.- Un cop finalitzada la qualificació dels/les aspirants, el Tribunal farà públic 

al tauler d’anuncis de l’Agència de Salut Pública, Pl. Lesseps, 1, la relació d’apro-
vats/des per ordre de puntuació sense que en cap cas el nombre d’aquests/es superi 
el de les places convocades.

7.2.- Els/les aspirants proposats/des hauran de presentar a la Unitat de Recursos 
Humans i Organització de l’Agència, en el termini de vint dies naturals a partir 
de l’endemà de la publicació de la llista d’aprovats/des i sense previ requeriment, 
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els documents acreditatius originals de les condicions de capacitat i dels requisits 
exigits que es detallen en aquestes Bases.

7.3.- En el supòsit de resultar proposat/da un/a aspirant discapacitat/da, haurà 
d’aportar un certificat de l’equip multidisciplinar que correspongui que acrediti el 
tipus i grau de discapacitat que presenta, així com la capacitat funcional de l’aspirant 
per al desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a proveir.

7.4.- L’aspirant que dins del termini fixat, excepte casos de força major, no presenti 
la documentació, o de l’examen de la qual es comprovi que no compleix algun dels 
requisits assenyalats en aquestes Bases, no podrà ser contractat/da i s’anul·laran les 
seves actuacions sens perjudici de la responsabilitat en que hagi incorregut.

8. CONTRACTACIÓ
Exhaurit el termini de presentació de documents, en el termini màxim d’un mes, 

es formalitzarà el contracte amb la persona proposada pel Tribunal.
La persona contractada que, sense cap raó justificada, no s’incorpori al servei 

corresponent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, perdrà tots els drets derivats 
del procés de selecció i de la contractació subsegüent com a personal laboral.

En tot allò relatiu a la contractació, període de prova i resta de condicions con-
tractuals serà d’aplicació la normativa laboral vigent.

9. RECURSOS
D’acord amb el que estableix la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la llei 4/1999, de 13 de gener, contra els actes derivats de l’autoritat convocant 
els interessats podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el Gerent de 
l’Agència de Salut Pública en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data 
de la seva publicació.

Així mateix, contra les llistes definitives d’admesos i exclosos i els actes ad-
ministratius que es derivin de l’actuació del Tribunal Qualificador, els interessats 
podran interposar recurs d’alçada davant el Gerent de l’Agència de Salut Pública 
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva notificació o 
publicació.

PG-317771 (12.207.004)
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AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA

ANUNCI
de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, sobre provisió de places.

Per fer públic en data 20 de juliol de 2012 el Gerent de l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona ha resolt:

“Primer.- Convocar a concurs la plaça d’Auxiliar Administratiu, grup C, subgrup 
C2, inclosa en l’Oferta d’Ocupació Pública del 2006 aprovada per la Junta de Govern 
en data 31 de març de 2006, la plaça d’Auxiliar Administratiu, grup C, subgrup C2, 
inclosa en l’Oferta d’Ocupació Pública del 2008, aprovada per la Junta de Govern 
en data 29 d’abril de 2008 i la plaça d’Auxiliar Administratiu, grup C, subgrup C2, 
inclosa en l’Oferta d’Ocupació Pública del 2009, aprovada per Junta de Govern en 
data 21 d’abril de 2009, en règim de contractació laboral.

Segon.- Aprovar les bases han de regir aquesta convocatòria i que figuren com 
a annex en aquesta Resolució.

Tercer.- Publicar al Diari Oficial de la Generalitat aquesta Resolució.”

Contra aquesta resolució que és definitiva en via administrativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant el Gerent de l’Agència.

Contra la resolució expressa del recurs de reposició es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu de Barcelona 
o del que correspongui al seu domicili, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent de la seva notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs de reposició, que s’entendrà produïda un 
cop transcorregut un mes des de l’endemà a la seva interposició sense que s’hagi 
resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o del que correspongui al seu domi-
cili, en el termini de sis mesos a comptar des del següent al que s’hagi produït la 
desestimació tàcita.

No obstant, se’n pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Barcelona, 24 de juliol de 2012

MaRTa SaLaMERO GaRCía

Secretària

CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE 3 PLACES D’AUXILIAR AD-
MINISTRATIU

BASES
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir 3 places 

d’Auxiliar Administratiu, grup C, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral 
de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, pel torn lliure.

1. SISTEMA DE SELECCIÓ I TORN DE LA CONVOCATÒRIA
El sistema de selecció emprat en aquesta convocatòria és de concurs oposició. 

Aquest s’articula en torn lliure.

2. REQUISITS DELS ASPIRANTS
Per prendre part en els processos selectius és necessari que els/les aspirants 

reuneixin, en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, 
els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la Unió Europea, 
o la d’altres estats membres de la Unió Europea, o les dels Estats als quals, en virtut 
de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els 
sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Anuncis diversos
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b) haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
c) Els/les aspirants d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’estar en pos-

sessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s’estableix 
a la normativa vigent en la matèria. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal 
disposar de la corresponent homologació pel Ministeri d’Educació i Cultura.

d) El compliment de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici 
de les funcions pròpies de la plaça a proveir.

e) Es tindrà en compte el percentatge del total de places de l’Oferta Pública Anual 
per a ser cobertes per persones amb discapacitat, d’acord amb el que disposa l’art. 
27, apartat a) del Decret Legislatiu 1/97, de 31 d’octubre.

f) Els/les aspirants no han d’haver estat separats/des, mitjançant expedient 
disciplinari de l’Administració Pública, ni haver estat acomiadats/des disciplinàri-
ament, en l’àmbit del sector públic, ni trobar-se inhabilitats/des per a l’exercici de 
funcions públiques.

g) Per tal de poder prendre part en aquesta convocatòria els/les aspirants han 
d’estar en possessió de:

- Batxillerat elemental, Formació professional de primer grau, Graduat en ense-
nyament secundari obligatori o equivalent.

- Els coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C) de la Direcció 
General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per 
aquesta com a equivalents. En el cas que els/les aspirants no estiguin en possessió 
del certificat acreditatiu corresponent, el Tribunal Qualificador avaluarà aquests 
coneixements mitjançant la superació d’una prova específica de coneixements de 
llengua catalana, segons la normativa d’aplicació exposada al Decret 161/2002, 
d’11 de juny.

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
3.1.- Els/les aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria hauran 

de presentar en el Registre General de l’Agència de Salut Pública (Pl. Lesseps, 1) 
de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 hores, o al Registre General de l’Ajuntament 
de Barcelona, Pl. Sant Miquel, núm 4 de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores o 
en les oficines d’atenció al ciutadà de districtes, o en el Registre del Departament de 
Salut, Travessera de les Corts, 131-159, de dilluns a divendres, matins de 9:00 a14:00 
hores, una sol·licitud segons el model sortirà publicat a la següent adreça d’internet 
www.aspb.cat Aquest model també es podrà adquirir als registres esmentats i a la 
Unitat de Recursos Humans de l’Agència de Salut Pública. Les sol·licituds també es 
podran presentar, dins del termini, pels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú (des d’ara LRJPAC).

3.2.- Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la còpia de la titulació acadèmica 
oficial que s’indica per participar a la convocatòria, d’acord amb el que s’assenyala 
a la base 2.g. Als efectes de l’exempció de la prova de coneixements de català que 
preveu la base 5.3, i d’acord amb el que estableix l’article 5 del Decret 161/2002, d’11 
de juny, les persones aspirants hauran de presentar, dins del termini de presentació 
de sol·licituds, còpia del document acreditatiu d’estar en possessió del certificat de 
coneixements mitjans de llengua catalana (certificat C) o superior de la Direcció 
General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent.

3.3.- El termini per a la presentació de sol·licituds comptarà des de l’endemà de 
la publicació de la corresponent convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, fins a vint dies naturals.

4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU
4.1.- Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Gerència de 

l’Agència, en el termini màxim d’un mes dictarà una resolució, declarant aprovada 
la llista provisional d’admesos/ses i exclosos/ses a la convocatòria. La resolució es-
mentada, estarà exposada al públic a la següent adreça d’internet www.aspb.es i als 
taulers d’anuncis de l’Agència de Salut Pública juntament amb les llistes completes, 
així com el dia, l’hora i el lloc de començament de les proves.

Anuncis diversos
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4.2.- Contra la llista provisional de persones admeses i excloses es podran 
formular les reclamacions oportunes i esmenar els defectes que s’hagin produït 
exclusivament respecte a la sol·licitud, document identificatiu i la exempció de la 
realització de la prova de llengua catalana. A aquest efecte, s’obrirà un termini de 
deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de l’esmentada llista 
perquè esmenin dins d’aquest termini el defecte imputable que hagi motivat la seva 
exclusió. En cas que un aspirant no aparegui ni en la llista provisional de persones 
admeses ni en la d’excloses, a l’hora de formular la reclamació corresponent l’haurà 
d’acompayar amb una fotocòpia de la sol·licitud presentada. Finalitzat el termini de 
reclamacions i resoltes les possibles incidències, es farà pública la llista definitiva 
de persones admeses i excloses .

Tant la llista provisional i la llista definitiva de persones admeses i excloses es 
faran públiques al Tauler d’anuncis de l’Agència de Salut Pública, així com a través 
del web de l’Agència de Salut Pública www.aspb.cat.

El procés de selecció consistirà en primer lloc, en la resolució dels exercicis de 
l’oposició en els termes previstos a la base 5, a fi i efecte de determinar els conei-
xements de les persones aspirants. Posteriorment, i només per aquelles persones 
que hagin superat l’oposició, es procedirà a la valoració dels mèrits acreditats, pel 
sistema de concurs previst a la base 6.

La qualificació final serà determinada per la suma de la puntuació obtinguda a 
l’oposició i el concurs.

5. OPOSICIÓ
5.1. Primer exercici (obligatori i eliminatori)
Exercici obligatori que consistirà en respondre a un qüestionari de 30 preguntes 

amb respostes alternatives, sobre el contingut del temari comú i el temari específic 
que figura com a Annex d’aquestes bases. Cada resposta encertada serà valorada 
amb 1 punt. Les preguntes contestades erròniament o les que es deixin sense resposta 
no tindran cap penalització. La qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 30 punts. 
La puntuació mínima per superar la prova, es fixa en 15 punts, restant eliminats 
aquells aspirants que no l’assoleixin.

5.2.Segon exercici (obligatori i eliminatori)
Exercici de caràcter pràctic que constarà de la resolució d’un supòsit pràctic que 

serà decidit pel Tribunal en el moment anterior a la seva realització. Les matèries 
sobre les que podrà versar el cas pràctic són les mateixes que configuren el temari 
específic que s’annexa a les presents bases. L’exercici serà puntuat fins a un mà-
xim de 10 punts, restant eliminats aquells aspirants que no assoleixin la puntuació 
mínima de 5 punts.

5.3. Tercer exercici (exclusivament obligatori per als aspirants que no estiguin 
en possessió del certificat acreditatiu de nivell de suficiència de català)

Prova de coneixements de català. En el cas que els/les aspirants no estiguin en 
possessió del certificat acreditatiu corresponent, hauran de superar un exercici escrit 
i oral de coneixements de llengua catalana. La qualificació d’aquest exercici serà 
d’aptes o no aptes quedant aquests darrers eliminats del procediment selectiu.

5.4. Quart exercici (opcional pel Tribunal i no eliminatori)
Avaluació de les característiques personals dels candidats requerides per a l’òp-

tim desenvolupament de les funcions de la categoria objecte de la convocatòria. 
El Tribunal qualificador podrà convocar els/les candidats/tes per a la realització 
d’aquest exercici utilitzant els sistemes d’entrevista i/o qüestionaris d’avaluació. 
L’exercici serà qualificat de 0 a 10 punts.

5.5. Els resultats dels exercicis es faran públics al Tauler d’anuncis de l’Agència 
de Salut Pública així com a través de la seva pàgina web www.aspb.cat.

5.6. La qualificació de la fase d’oposició es determinarà per la puntuació obtin-
guda en el primer, segon i quart exercicis.

5.7. El Tribunal podrà determinar la realització de dos o més exercicis en una 
sola sessió. En aquest cas, la correcció de l’exercici posterior quedarà condicionada 
a la superació de tots els exercicis anteriors.
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6. CONCURS
6.1. El Tribunal qualificador establirà un termini de 10 dies hàbils comptadors 

des de l’endemà de la publicació del resultat de l’exercici de l’oposició, per tal que 
els aspirants presentin aquesta documentació al Registre de l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona.

6.2. El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels 
mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les candidats/es que hagin 
superat l’oposició, fins a un màxim de 12 punts, i de conformitat amb el barem que 
es detalla tot seguit:

a. Serveis efectius prestats en la categoria objecte de la convocatòria o equivalent 
a l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, els seus respectius orga-
nismes autònoms o altres Administracions Públiques, com a personal funcionari, 
interí o laboral, a raó de 0,1 punt per mes treballat, fins un màxim de 8 punts.

b. Formació específica en cursos relacionats amb les tasques pròpies de la cate-
goria professional a la que opten, fins un màxim de 3 punts.

c. Altres mèrits a considerar pel Tribunal, fins un màxim d’1 punt.
6.3. En cap cas la puntuació obtinguda en el concurs de mèrits podrà ser aplicada 

per superar l’oposició. El Tribunal qualificador farà pública les llistes de puntuacions 
que resultin de l’aplicació del barem de mèrits al Tauler d’anuncis de l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona així com al web de l’Agència www.aspb.cat.

7. TRIBUNAL QUALIFICADOR
El Tribunal qualificador estarà format pels següents membres:
President/a:
El Sr. Conrad Casas i Segalà, com a titular, i com a suplent, el Sr. Esteve Cam-

prubí i Garreta.
Vocals:
- La Sra. Marta Salamero Garcia, com a titular i, com a suplent, la Sra. Mònica 

Rodríguez Campos.
- El Sr. Manel Macia González, com a titular i, com a suplent, la Sra. Olivia 

Comin Bautista.
- El Sr. Josep Manel Benages Royo, com a titular i, com a suplent, el Sr. José 

Carlos González González.
- La Sra. Antonieta Viladrich i huguet, com a titular i, com a suplent, la Sra. 

Servilia Vispe i Falceto.
Actuarà com a Secretària la Sra. Elena Ruiz i Clemente.
Un/a representant del Comitè d’Empresa de l’Agència, amb veu però sense vot.

8. RESULTAT FINAL DE LA FASE DE CONCURS OPOSICIÓ
8.1 Juntament amb les llistes a que fa referència la base 6.3, el Tribunal farà 

públiques les puntuacions finals de la fase de concurs oposició, amb indicació del 
número d’ordre de classificació assolit per casa persona aspirant.

9. ACREDITACIÓ DELS REQUISITS I MÈRITS
9.1.- Els/les aspirants proposats/des hauran de presentar a la Unitat de Recursos 

Humans i Organització de l’Agència, en el termini de vint dies naturals a partir de 
l’endemà de la publicació dels resultats definitius del concurs oposició, els docu-
ments acreditatius originals de les condicions de capacitat i dels requisits exigits 
que es detallen en la base 3.2.

9.2.- En el supòsit de resultar proposat/da un/a aspirant discapacitat/da, haurà 
d’aportar un certificat de l’equip multidisciplinar que correspongui que acrediti el 
tipus i grau de discapacitat que presenta, així com la capacitat funcional de l’aspirant 
per al desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a proveir.

9.3.- L’aspirant que dins del termini fixat, excepte casos de força major, no 
presenti la documentació, o de l’examen de la qual es comprovi que no compleix 
algun dels requisits assenyalats en aquestes Bases, no podrà ser contractat/da i 
s’anul·laran les seves actuacions sens perjudici de la responsabilitat en que hagi 
incorregut.

Anuncis diversos
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10. CONTRACTACIÓ
El Tribunal qualificador elevarà al Gerent de l’Agència de Salut Pública la pro-

posta de les persones que formalitzaran el contracte laboral fix dels aspirants millor 
classificats. Exhaurit el termini de presentació de documents, en el termini màxim 
d’un mes, es formalitzarà el contracte amb la persona proposada pel Tribunal.

La persona contractada que, sense cap raó justificada, no s’incorpori al servei 
corresponent de l’ Agència de Salut Pública de Barcelona, perdrà tots els drets derivats 
del procés de selecció i de la contractació subsegüent com a personal laboral.

En tot allò relatiu a la contractació, període de prova i resta de condicions con-
tractuals serà d’aplicació la normativa laboral vigent.

11. RECURSOS
D’acord amb el que estableix la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la llei 4/1999, de 13 de gener, contra els actes derivats de l’autoritat convocant 
els interessats podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el Gerent de 
l’Agència de Salut Pública en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data 
de la seva publicació.

Així mateix, contra les llistes definitives d’admesos i exclosos i els actes ad-
ministratius que es derivin de l’actuació del Tribunal Qualificador, els interessats 
podran interposar recurs d’alçada davant el Gerent de l’Agència de Salut Pública 
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva notificació o 
publicació.

aNNEx

TEMARI COMÚ:

1. La Constitució de 1978. Principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. 
Garanties constitucionals.

2. Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació. 
Fonts del dret comunitari: els tractats, els reglaments, les directives. Les llibertats 
bàsiques comunitàries.

3. L’organització territorial de l’Estat. L’Administració local: ens que l’integren. 
El municipi. La província. La comarca. La vegueria. Altres ens locals supramu-
nicipals.

4. L’Organització municipal. Especial referència a l’organització política (Alcalde, 
Tinents Alcalde, Regidors), executiva (el model de gestió gerencial), territorial (els 
districtes) i funcional (organismes autònoms i entitats públiques empresarials).

5. La Generalitat de Catalunya. Organització administrativa. Els organismes 
autònoms. Les empreses públiques.

6. L’Agència de Salut Pública de Barcelona. Òrgans de Govern. Funcions i 
competències.

(Aquest temari comú estarà disponible a la següent adreça d’internet: www.
aspb.cat)

TEMARI ESPECÍFIC

1. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. 
El silenci administratiu i els actes presumptes. Eficàcia de l’acte administratius: 
notificació i publicació. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables.

2. El procediment administratiu: concepte i principis. Fases del procediment 
administratiu. Col·laboració i compareixença de ciutadans i ciutadanes.

3. Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Recursos administratius: 
concepte i classes.

Anuncis diversos
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4. L’execució del pressupost: concepte. Execució de l’estat de les despeses: au-
torització, disposició, obligació i pagament. Execució de l’estat d’ingressos: dret, 
reconeixement, liquidació i recaptació. Documents comptables i pressupostaris.

5. hisendes Locals. Enumeració de recursos. Taxes i preus públics.

6. Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. Requisits 
per contractar amb el sector públic: la capacitat i la solvència de l’empresari.

7. L’expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de 
clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. 
Els procediments de selecció del contratista. L’adjudicació del contracte.

8. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’Administració 
electrònica a Catalunya. Protecció de dades de caràcter personal.

9. Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica i 
escrita, atenció al públic culturalment divers. habilitats comunicatives. Iniciatives, 
reclamacions, queixes i peticions.

10. Recepció i registre de documents. Organització dels documents adminis-
tratius. Arxiu de la documentació administrativa. Conservació i eliminació de 
documents: avaluació i tria.

PG-317772 (12.207.005)
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AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA

ANUNCI
de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, sobre provisió de places.

Per fer públic en data 20 de juliol de 2012 el Gerent de l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona ha resolt:

“Primer.- Convocar a concurs la plaça d’Auxiliar de Laboratori, grup C, subgrup 
C2, inclosa en l’Oferta d’Ocupació Pública del 2008, aprovada per Junta de Govern 
en data 29 d’abril de 2008 i les 2 places d’Auxiliar de Laboratori, grup C, subgrup 
C2, incloses en l’Oferta d’Ocupació Pública del 2009 aprovada per la Junta de 
Govern en data 21 d’abril de 2009, en règim de contractació laboral.

Segon.- Aprovar les bases han de regir aquesta convocatòria i que figuren com 
a annex en aquesta Resolució.

Tercer.- Publicar al Diari Oficial de la Generalitat aquesta Resolució.”

Contra aquesta resolució que és definitiva en via administrativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant el Gerent de l’Agència.

Contra la resolució expressa del recurs de reposició es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu de Barcelona 
o del que correspongui al seu domicili, en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent de la seva notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs de reposició, que s’entendrà produïda un 
cop transcorregut un mes des de l’endemà a la seva interposició sense que s’hagi 
resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o del que correspongui al seu domi-
cili, en el termini de sis mesos a comptar des del següent al que s’hagi produït la 
desestimació tàcita.

No obstant, se’n pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Barcelona, 24 de juliol de 2012

MaRTa SaLaMERO GaRCía

Secretària

CONVOCaTòRIa pER a La pROVISIÓ DE 3 pLaCES D’aUxILIaRS DE 
LaBORaTORI

BASES

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir 3 places 
d’Auxiliars de Laboratori, grup C, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral 
de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, pel torn lliure.

1. SISTEMA DE SELECCIÓ I TORN DE LA CONVOCATÒRIA
El sistema de selecció emprat en aquesta convocatòria és de concurs oposició. 

Aquest s’articula en torn lliure.

2. REQUISITS DELS ASPIRANTS
Per prendre part en els processos selectius és necessari que els/les aspirants 

reuneixin, en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, 
els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la Unió Europea, 
o la d’altres estats membres de la Unió Europea, o les dels Estats als quals, en virtut 
de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els 
sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Anuncis diversos
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b) haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
c) Els/les aspirants d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’estar en pos-

sessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s’estableix 
a la normativa vigent en la matèria. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal 
disposar de la corresponent homologació pel Ministeri d’Educació i Cultura.

d) El compliment de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici 
de les funcions pròpies de la plaça a proveir.

e) Es tindrà en compte el percentatge del total de places de l’Oferta Pública Anual 
per a ser cobertes per persones amb discapacitat, d’acord amb el que disposa l’art. 
27, apartat a) del Decret Legislatiu 1/97, de 31 d’octubre.

f) Els/les aspirants no han d’haver estat separats/des, mitjançant expedient disci-
plinari de l’Administració Pública, ni haver estat acomiadats/des disciplinàriament, 
en l’àmbit del sector públic, ni trobar-se inhabilitats/des per a l’exercici de funcions 
públiques.

g) Per tal de poder prendre part en aquesta convocatòria els/les aspirants han 
d’estar en possessió de:

- Formació Professional de grau mitjà de la família professional de Química i/o 
Sanitat o estudis acadèmics equivalents.

- Els coneixements de nivell intermedi de català (certificat B) de la Direcció Ge-
neral de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per 
aquesta com a equivalents. En el cas que els/les aspirants no estiguin en possessió 
del certificat acreditatiu corresponent, el Tribunal Qualificador avaluarà aquests 
coneixements mitjançant la superació d’una prova específica de coneixements de 
llengua catalana, segons la normativa d’aplicació exposada al Decret 161/2002, 
d’11 de juny.

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
3.1.- Els/les aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria hauran 

de presentar en el Registre General de l’Agència de Salut Pública (Pl. Lesseps, 1) 
de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 hores, o al Registre General de l’Ajuntament 
de Barcelona, Pl. Sant Miquel, núm 4 de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores o 
en les oficines d’atenció al ciutadà de districtes, o en el Registre del Departament de 
Salut, Travessera de les Corts, 131-159, de dilluns a divendres, matins de 9:00 a14:00 
hores, una sol·licitud segons el model sortirà publicat a la següent adreça d’internet 
www.aspb.cat. Aquest model també es podrà adquirir als registres esmentats i a la 
Unitat de Recursos Humans de l’Agència de Salut Pública. Les sol·licituds també es 
podran presentar, dins del termini, pels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú (des d’ara LRJPAC).

3.2.- Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la còpia de la titulació 
acadèmica oficial que s’indica per participar a la convocatòria, d’acord amb el que 
s’assenyala a la base 2.g. Als efectes de l’exempció de la prova de coneixements de 
català que preveu la base 5.3, i d’acord amb el que estableix l’article 5 del Decret 
161/2002, d’11 de juny, les persones aspirants hauran de presentar, dins del termini 
de presentació de sol·licituds, còpia del document acreditatiu d’estar en possessió del 
certificat de nivell intermedi de català (certificat nivell B) o superior de la Direcció 
General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent.

3.3.- El termini per a la presentació de sol·licituds comptarà des de l’endemà de 
la publicació de la corresponent convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, fins a vint dies naturals.

4. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU
4.1.- Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Gerència de 

l’Agència, en el termini màxim d’un mes dictarà una resolució, declarant aprovada 
la llista provisional d’admesos/ses i exclosos/ses a la convocatòria. La resolució es-
mentada, estarà exposada al públic a la següent adreça d’internet www.aspb.es i als 
taulers d’anuncis de l’Agència de Salut Pública juntament amb les llistes completes, 
així com el dia, l’hora i el lloc de començament de les proves.

Anuncis diversos
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4.2.- Contra la llista provisional de persones admeses i excloses es podran 
formular les reclamacions oportunes i esmenar els defectes que s’hagin produït 
exclusivament respecte a la sol·licitud, document identificatiu i la exempció de la 
realització de la prova de llengua catalana. A aquest efecte, s’obrirà un termini de 
deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de l’esmentada llista 
perquè esmenin dins d’aquest termini el defecte imputable que hagi motivat la seva 
exclusió. En cas que un aspirant no aparegui ni en la llista provisional de persones 
admeses ni en la d’excloses, a l’hora de formular la reclamació corresponent l’haurà 
d’acompayar amb una fotocòpia de la sol·licitud presentada. Finalitzat el termini de 
reclamacions i resoltes les possibles incidències, es farà pública la llista definitiva 
de persones admeses i excloses.

Tant la llista provisional i la llista definitiva de persones admeses i excloses es 
faran públiques al Tauler d’anuncis de l’Agència de Salut Pública, així com a través 
del web de l’Agència de Salut Pública www.aspb.cat.

El procés de selecció consistirà en primer lloc, en la resolució dels exercicis de 
l’oposició en els termes previstos a la base 5, a fi i efecte de determinar els conei-
xements de les persones aspirants. Posteriorment, i només per aquelles persones 
que hagin superat l’oposició, es procedirà a la valoració dels mèrits acreditats, pel 
sistema de concurs previst a la base 6.

La qualificació final serà determinada per la suma de la puntuació obtinguda a 
l’oposició i el concurs.

5. OPOSICIÓ
5.1. Primer exercici (obligatori i eliminatori)
Exercici obligatori que consistirà en respondre a un qüestionari de 30 preguntes 

amb respostes alternatives, sobre el contingut del temari comú i el temari específic 
que figura com a Annex d’aquestes bases. Cada resposta encertada serà valorada 
amb 1 punt. Les preguntes contestades erròniament o les que es deixin sense resposta 
no tindran cap penalització. La qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 30 punts. 
La puntuació mínima per superar la prova, es fixa en 15 punts, restant eliminats 
aquells aspirants que no l’assoleixin.

5.2.Segon exercici (obligatori i eliminatori)
Exercici de caràcter pràctic que constarà de la resolució d’un supòsit pràctic que 

serà decidit pel Tribunal en el moment anterior a la seva realització. Les matèries 
sobre les que podrà versar el cas pràctic són les mateixes que configuren el temari 
específic que s’annexa a les presents bases. L’exercici serà puntuat fins a un mà-
xim de 10 punts, restant eliminats aquells aspirants que no assoleixin la puntuació 
mínima de 5 punts.

5.3. Tercer exercici (exclusivament obligatori per als aspirants que no estiguin 
en possessió del certificat acreditatiu de nivell intermedi de català)

Prova de coneixements de català. En el cas que els/les aspirants no estiguin en 
possessió del certificat acreditatiu corresponent, hauran de superar un exercici escrit 
i oral de coneixements de llengua catalana. La qualificació d’aquest exercici serà 
d’aptes o no aptes quedant aquests darrers eliminats del procediment selectiu.

5.4. Quart exercici (opcional pel Tribunal i no eliminatori)
Avaluació de les característiques personals dels candidats requerides per a l’òp-

tim desenvolupament de les funcions de la categoria objecte de la convocatòria. 
El Tribunal qualificador podrà convocar els/les candidats/tes per a la realització 
d’aquest exercici utilitzant els sistemes d’entrevista i/o qüestionaris d’avaluació. 
L’exercici serà qualificat de 0 a 10 punts.

5.5. Els resultats dels exercicis es faran públics al Tauler d’anuncis de l’Agència 
de Salut Pública així com a través de la seva pàgina web www.aspb.cat

5.6. La qualificació de la fase d’oposició es determinarà per la puntuació obtin-
guda en el primer, segon i quart exercicis.

5.7. El Tribunal podrà determinar la realització de dos o més exercicis en una 
sola sessió. En aquest cas, la correcció de l’exercici posterior quedarà condicionada 
a la superació de tots els exercicis anteriors.
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6. CONCURS
6.1. El Tribunal qualificador establirà un termini de 10 dies hàbils comptadors 

des de l’endemà de la publicació del resultat de l’exercici de l’oposició, per tal que 
els aspirants presentin aquesta documentació al Registre de l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona.

6.2. El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels 
mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les candidats/es que hagin 
superat l’oposició, fins a un màxim de 8 punts, i de conformitat amb el barem que 
es detalla tot seguit:

a. Serveis efectius prestats en la categoria objecte de la convocatòria o equivalent 
a l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, els seus respectius orga-
nismes autònoms o altres Administracions Públiques, com a personal funcionari, 
interí o laboral, a raó de 0,1 punt per mes treballat, fins un màxim de 5 punts.

b. Formació específica en anàlisi general de mostres d’aliments i mediambientals, 
material i equips de laboratoris acreditats segons ISO 17025, fins a un màxim de 
2 punts.

c. Altres mèrits a considerar pel Tribunal, fins a un màxim d’1 punt.
6.3. En cap cas la puntuació obtinguda en el concurs de mèrits podrà ser aplicada 

per superar l’oposició. El Tribunal qualificador farà pública les llistes de puntuacions 
que resultin de l’aplicació del barem de mèrits al Tauler d’anuncis de l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona així com al web de l’Agència www.aspb.cat

7. TRIBUNAL QUALIFICADOR
El Tribunal qualificador estarà format pels següents membres:
President/a:
El Sr. Conrad Casas i Segalà, com a titular, i com a suplent, el Sr. Esteve Cam-

prubí i Garreta.
Vocals:
- La Sra. Riansares Garcia Gallego, com a titular i, com a suplent, la Sra. Teresa 

Subirana Pascual.
- El Sr. Francesc Centrich Escarpenter, com a titular i, com a suplent, el Sr. Josep 

Calderón Delgado.
- La Sra. Dolors Ferrer Escobar, com a titular i, com a suplent, la Sra. Mercè de 

Simon Serra.
- La Sra. Antonieta Viladrich i huguet, com a titular i, com a suplent, la Sra. 

Servilia Vispe i Falceto.
Actuarà com a Secretària la Sra. Elena Ruiz i Clemente.
Un/a representant del Comitè d’Empresa de l’Agència, amb veu però sense vot.

8. RESULTAT FINAL DE LA FASE DE CONCURS OPOSICIÓ
8.1 Juntament amb les llistes a que fa referència la base 6.3, el Tribunal farà 

públiques les puntuacions finals de la fase de concurs oposició, amb indicació del 
número d’ordre de classificació assolit per casa persona aspirant.

9. ACREDITACIÓ DELS REQUISITS I MÈRITS
9.1.- Els/les aspirants proposats/des hauran de presentar a la Unitat de Recursos 

Humans i Organització de l’Agència, en el termini de vint dies naturals a partir de 
l’endemà de la publicació dels resultats definitius del concurs oposició, els docu-
ments acreditatius originals de les condicions de capacitat i dels requisits exigits 
que es detallen en la base 3.2.

9.2.- En el supòsit de resultar proposat/da un/a aspirant discapacitat/da, haurà 
d’aportar un certificat de l’equip multidisciplinar que correspongui que acrediti el 
tipus i grau de discapacitat que presenta, així com la capacitat funcional de l’aspirant 
per al desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a proveir.

9.3.- L’aspirant que dins del termini fixat, excepte casos de força major, no presenti 
la documentació, o de l’examen de la qual es comprovi que no compleix algun dels 
requisits assenyalats en aquestes Bases, no podrà ser contractat/da i s’anul·laran les 
seves actuacions sens perjudici de la responsabilitat en que hagi incorregut.
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10. CONTRACTACIÓ
El Tribunal qualificador elevarà al Gerent de l’Agència de Salut Pública la 

proposta de les persones que formalitzaran el contracte laboral fix dels aspi-
rants millor classificats. Exhaurit el termini de presentació de documents, en el 
termini màxim d’un mes, es formalitzarà el contracte amb la persona proposada 
pel Tribunal.

La persona contractada que, sense cap raó justificada, no s’incorpori al servei 
corresponent de l’ Agència de Salut Pública de Barcelona, perdrà tots els drets derivats 
del procés de selecció i de la contractació subsegüent com a personal laboral.

En tot allò relatiu a la contractació, període de prova i resta de condicions con-
tractuals serà d’aplicació la normativa laboral vigent.

11. RECURSOS
D’acord amb el que estableix la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la llei 4/199, de 13 de gener, contra els actes derivats de l’autoritat convocant 
els interessats podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el Gerent de 
l’Agència de Salut Pública en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data 
de la seva publicació.

Així mateix, contra les llistes definitives d’admesos i exclosos i els actes ad-
ministratius que es derivin de l’actuació del Tribunal Qualificador, els interessats 
podran interposar recurs d’alçada davant el Gerent de l’Agència de Salut Pública 
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva notificació o 
publicació.

aNNEx

TEMARI COMÚ:

1. La Constitució de 1978. Principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. 
Garanties constitucionals.

2. Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació. 
Fonts del dret comunitari: els tractats, els reglaments, les directives. Les llibertats 
bàsiques comunitàries.

3. L’organització territorial de l’Estat. L’Administració local: ens que l’integren. 
El municipi. La província. La comarca. La vegueria. Altres ens locals supramu-
nicipals.

4. L’Organització municipal. Especial referència a l’organització política (Alcalde, 
Tinents Alcalde, Regidors), executiva (el model de gestió gerencial), territorial (els 
districtes) i funcional (organismes autònoms i entitats públiques empresarials).

5. La Generalitat de Catalunya. Organització administrativa. Els organismes 
autònoms. Les empreses públiques.

6. L’Agència de Salut Pública de Barcelona. Òrgans de Govern. Funcions i 
competències.

(Aquest temari comú estarà disponible a la següent adreça d’internet: www.
aspb.cat)

TEMARI ESPECÍFIC

1.  Descripció general d’un sistema de qualitat aplicat als laboratoris de control: 
manual, procediments, registres i equips.

2.  La traçabilitat als laboratoris. Importància. Els registres de dades primàries.

3.  Elements de protecció col·lectiva i individual. Senyalització de riscos. Plans 
d’emergència i elements d’actuació més habituals als laboratoris.

Anuncis diversos
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4.  La presa de mostres pel control oficial. Anàlisi inicials, contradictòries i 
diriments. Normativa vigent.

5.  Preparació i conservació de mostres per anàlisi.

6.  Equips de laboratori. Descripció, ús i manteniment.

7.  Gestió bàsica dels equips d’anàlisi.

8.  Preparació del material i manipulació de reactius necessaris en un laborato-
ri.

9.  Els laboratoris d’anàlisi. Tècniques bàsiques.

10.  Sistemes integrals de gestió de mostres d’un laboratori: LIMS.

PG-317773 (12.207.006)

Anuncis diversos

38342Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6180 – 27.7.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007



CVE-DOGC-A-12205056-2012

hOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

ANUNCI
de l’Hospital Clínic de Barcelona, sobre licitació d’un contracte de subministra-
ment.

1.- Entitat adjudicadora:
1.1. Organisme: hospital Clínic de Barcelona
1.2. Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació
1.3. Obtenció de documentació i informació:
1.3.1. Adreça Perfil del Contractant: www.hospitalclinic.org / proveïdors / Plata-

forma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.
1.3.2. Correu electrònic: sc@clinic.ub.es
1.3.3. Telèfon: 93 227 54 60
1.3.4. Data límit obtenció documentació: 14 de setembre de 2012
1.4. Número d’expedient: 12-0037

2.- Objecte del contracte:
2.1. Tipus: Subministrament
2.2. Descripció: Gestor de Cues per Consultes Externes
2.3. Divisió per Lots: No procedeix
2.4. Lloc d’execució / lliurament:
2.4.1. Domicili: hospital Clínic - Villarroel, 170
2.4.2. Localitat i codi postal: Barcelona 08036
2.5. Termini d’execució/lliurament: 2012
2.6. Admissió de pròrroga: No
2.5. CPV: 48814200-9

3.- Tramitació i procediment:
3.1. Tramitació: ordinària
3.2. Procediment d’adjudicació: Obert
3.3. Subhasta electrònica: No
3.4. Criteris d’adjudicació: Pluralitat de criteris d’adjudicació
Criteris Judici de Valor: 50 punts
Criteris Objectius : 50 punts

4.- Valor estimat del contracte: 254.237,29 euros

5.- Pressupost de licitació:
5.1. Import net 254.237,29 euros . Import total 300.000 euros

6.- Garanties:
6.1. Provisional: No s’exigeix
6.2. Definitiva: 5% de l’import de l’adjudicació

7.- Requisits específics del contractista:
7.1. Classificació empresarial:
No procedeix
7.2. Solvència econòmica - financera i tècnica: De conformitat amb l’Annex 2 

del PCAP
7.3. Altres requisits:
7.4. Contractes reservats: No

8.- Presentació de proposicions:
8.1. Data límit de presentació de documentació: 14 de setembre de 2012, fins 

les 14:00 hores
8.2. Lloc de presentació:
hospital Clínic de Barcelona - Registre de Contractacions
C/ Villarroel 170. Planta 3 entre les escales 1 i 2. 08036 Barcelona
8.3 Presentació electrònica: No
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8.4. Admissió de variants: No
8.5. Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 

3 mesos

9.- Obertura d’ofertes:
9.1. Criteris Judici de Valor:
Dia i hora: 28 de setembre de 2012 a les 11:20 hores
Lloc: hospital Clínic de Barcelona. Aula Claude Bernard. C/ Villarroel 170. 

Escala 12 Planta 4. 08036 Barcelona
9.2. Criteris objectius: La data es publicarà en el tauler d’anuncis del Perfil del 

Contractant

10.- Despeses de publicitat: Seran a càrrec de l’adjudicatari (màxim 2000 eu-
ros)

11.- Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea:
Si 19 de juliol de 2012

12.- Altres informacions:

Barcelona, 18 de juliol de 2012

El cap de la Unitat de Contractació, signatura il·legible

PG-317504 (12.205.056)
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IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA

ANUNCI
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, sobre notificació a col·legiats.

Per acord de la Junta de Govern de l’Il·ltre Col·legi d’advocats de Barcelona i 
en la seva sessió del dia 16 de juliol de 2012, es fa saber a tots els col·legiats que 
figuren en la llista que segueix que, tenint en compte que ha transcorregut en 
excés els terminis que figuren en l’Estatut per al compliment de les obligacions 
estatutàries i tenint en compte la seva condició d’il·localitzables, no residint ja en 
el domicili que tenien consignat, se’ls comunica que han estat donats de baixa de 
la Corporació a tots els efectes, havent de comparèixer a la Secretaria del Col·legi 
per tal de legalitzar la seva situació, dins el termini de 30 dies hàbils a partir de la 
data de publicació en el DOG.

Llista de referència:

Núm. Col·legiat nom i cognoms
36518 Tommaso Spada
31432 Marcello Serra
29854 Christian García Vicen
26154 Elia Belló Alberola
25191 Jorge Allegue Rodríguez

Barcelona, 17 de juliol de 2012

LUIS SaLES CaMpRODON

Secretari

PG-317417 (12.205.054)
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CVE-DOGC-A-12205053-2012

NOTARIA DEL SENYOR CARLOS DELTORO GIL

EDICTE
de la Notaria del senyor Carlos Deltoro Gil, sobre subhasta notarial.

Jo, Carlos Deltoro Gil, Notari del Col·legi de Catalunya, amb residència a Pineda 
de Mar.

Faig saber: Que davant meu es tramita procediment de venda extrajudicial de la 
següent finca hipotecada:

Finca objecte de la subhasta:
Descripció.- Urbana: Casa. Procedent de l’heretat “Mas Cruañas”, paratge 

“Bellaguarda”, del terme municipal de Sant Pol de Mar, assenyalada amb el número 
1 de la Urbanització Bellavista. Composada de planta soterrani i garatge, que ocupa 
una superfície de dos-cents metres quadrats, planta baixa, amb una superfície de 
cent cinquanta-sis metres quadrats, i planta pis, amb una superfície de cent metres 
quadrats. Està edificada sobre una porció de terreny de dos mil cent trenta-tres 
metres cinquanta decímetres quadrats, si bé segons resulta de certificació cadastral, 
es fa constar que la superfície del solar és de tres mil tres-cents vuitanta metres 
quadrats.

Confronta: pel Nord-est, amb rasa i torrent i més allà amb finca de Francisco 
Campeny; Sud-est, amb solar assenyalat amb el número cinc de la urbanització 
“Bellavista”; Sud-oest, amb el carrer Bellaguarda; i Nord-oest, amb finca de Fran-
cisco Campeny.

Inscripció: Es troba inscrita la finca al volum 1.751, llibre 106 de Sant Pol de Mar, 
foli 151, finca 3.884, inscripció 9ª del Registre de la Propietat d’Arenys de Mar.

Que procedint la subhasta davant Notari de tal finca, la mateixa es durà a terme 
sota les següents condicions:

1. Lloc.
La subhasta única (per tractar-se d’habitatge habitual del deutor) es celebrarà a la 

Notaria del Notari actuant, situada a Pineda de Mar (Barcelona), Avinguda Verge 
de Montserrat, número 1 bis, 1º, telèfon: 937670169.

2. Dia i hora.
S’assenyala la primera i única subhasta per al dia 18 de setembre de 2012, a les 

10,00 hores.
3. Tipus.
El tipus per a la primera subhasta està fixat en la quantitat de 400.000,00€.
4. Documentació i advertències.
La documentació i la certificació del Registre de la Propietat poden consultar-

se a la Notaria. S’entendrà que tot licitador accepta com a bastant la titulació. Les 
càrregues, gravamens i assentaments anteriors a la hipoteca que s’executa, conti-
nuaran subsistents.

Per últim, per al cas en què la comunicació per correu certificat al titular o titulars 
de la última inscripció de domini, del lloc, dia i hora, fixats per a les subhastes, 
a que es refereixi l’article 236-f, 5 Rh, resultes infructuosa o negativa, servirà el 
present anunci i la seva publicació als taulers d’anuncis de l’Ajuntament, Registre 
de la Propietat, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, en el seu cas, de 
l’Estat, per a suplir i tenir per feta dita comunicació.

Pineda de Mar, 6 de juliol de 2012

CaRLOS DELTORO GIL

Notari

PG-317408 (12.205.053)

Anuncis diversos
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CVE-DOGC-A-12205052-2012

NOTARIA DEL SENYOR SANTIAGO LÓPEZ-LEIS GONZÁLEZ

EDICTE
de la Notaria del senyor Santiago López-Leis González, sobre subhasta notarial.

Jo, Santiago López-Leis González, Notari del Col·legi de Catalunya, amb resi-
dència a Pineda de Mar.

Faig saber: Que davant meu es tramita procediment de venda extrajudicial de la 
següent finca hipotecada:

Urbana: Descripció.- Vuitena finca horitzontal.- L’habitatge de la segona porta 
del tercer pis de l’edifici situat en terme de Pineda de Mar, amb front al carrer Piri-
neus, avui número trenta-dos. Ocupa una superfície útil de vuitanta-cinc metres i 
quaranta-cinc decímetres quadrats, té a més una terrassa davant i una altra darrera, 
de quatre metres i trenta decímetres quadrats, cadascuna. Confronta: pel seu front 
–del edifici-, amb vol de dit carrer Pirineus; per la dreta entrant, amb vol de finca 
de Leonor Castany i Riera; per la esquerra, amb l’habitatge de la primera porta 
del mateix pis, amb les caixes de escala i de l’ascensor i amb dos patis interiors de 
llums i per la esquena, amb vol de la terrassa posterior de l’habitatge de la segona 
porta del primer pis. Coeficient: 7,02 per cent.

Inscripció: Es troba inscrita la finca al volum 2.339, llibre 606 de Pineda de Mar, 
foli 141, finca 5.892, inscripció 17ª del Registre de la Propietat de Pineda de Mar.

Que procedint la subhasta davant Notari de tal finca, la mateixa es durà a terme 
sota les següents condicions:

1. Lloc.
Totes les subhastes es celebraran a la Notaria del Notari actuant, situada a Pine-

da de Mar (Barcelona), Avinguda Verge de Montserrat, número 1 bis, 1º, telèfon: 
937670169.

2. Dia i hora.
S’assenyala la primera i única subhasta per al dia 18 de setembre de 2012, a les 

11,00 hores.

3. Tipus.
El tipus per a la primera subhasta està fixat a la quantitat de 255.592,96€.

4. Documentació i advertències.
La documentació i la certificació del Registre de la Propietat poden consultar-

se a la Notaria. S’entendrà que tot licitador accepta com o bastant la titulació. Les 
càrregues, gravamens i assentaments anteriors a la hipoteca que s’executa, conti-
nuaran subsistents.

Per últim, per al cas de que la comunicació per correu certificat al titular o titulars 
de la última inscripció de domini, del lloc, dia i hora, fixats per a les subhastes, a 
que es refereix l’article 236-f, 5 Rh, resulti infructuosa o negativa, servirà el pre-
sent anunci i llur publicació als taulers d’anuncis de l’Ajuntament, Registre de la 
Propietat, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, en el seu cas, de l’Estat, 
per a suplir i tenir per efectuada dita comunicació.

Pineda de Mar, 10 de juliol de 2012

SaNTIaGO LÓpEz-LEIS GONzáLEz

Notari

PG-317407 (12.205.052)

Anuncis diversos
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CVE-DOGC-A-12205051-2012

EL PONT, SCCL

ANUNCI
del Pont, SCCL, sobre dissolució i liquidació de la societat.

Per acord del Consell Rector de l’Assemblea General Extraordinaria i Universal de 
la Cooperativa EL PONT, SOCIETAT COOPETARIVA CATALANA LIMITADA, 
amb CIF F-08-907974, celebrada el passat 16 de Juliol de 2.012, es va procedir a 
Dissoldre i Liquidar la Societat Cooperativa Catalana Limitada, nomenant com a 
Liquidadors de la mateixa als SRES. JUAN MANUEL CAPARROS MENDEZ, 
VICENTE OLIVERAS ESCUDERO y JOSEP PROS VILA.

Es publica aquest acord segons el que preceptua l’article 86.3 de la Llei 18/2002, 
de 5 de Juliol, de Cooperatives.

Sant Cugat de Vallès, 16 de juliol de 2012

JUaN MaNUEL CapaRROS MENDEz

Liquidador

VICENTE OLIVERaS ESCUDERO

Liquidador

JOSEp pROS VILa

Liquidador

PG-317346 (12.205.051)

*
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