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PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

DECRET
159/1998, de 23 de juny, pel qual es regula el rè-
gim d’autonomia econòmica del Centre Nacio-
nal d’Aqüicultura.

La disposició addicional 33 de la Llei 16/1997,
de 24 de desembre, de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya per a 1998, faculta el
Govern per establir que el Centre Nacional
d’Aqüicultura, gestionat pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, tingui règim
d’autonomia econòmica.

A fi de determinar el procediment i les nor-
mes aplicables, a proposta dels consellers d’Eco-
nomia i Finances i d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació

Aquest Decret té per objecte regular el règim
d’autonomia econòmica del Centre Nacional
d’Aqüicultura, gestionat pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Article 2
Ingressos

2.1 Són objecte de gestió econòmica en
règim d’autonomia els ingressos següents:

a) Les assignacions amb càrrec als pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya, i si s’escau
d’altres administracions públiques o d’altres
entitats,, per atendre les despeses de la seva
activitat.

b) Els ingressos obtinguts per la venda de
productes generats en la seva activitat normal,
de mobiliari obsolet o deteriorat o de la utilit-
zació d’instal·lacions, d’immobles i de materi-
al que li hagi estat assignat.

c) Les indemnitzacions per assegurances.
d) Les subvencions que pugui rebre.
e) Els ingressos originats per cursets, jorna-

des, campanyes, exposicions, congressos i altres
activitats organitzats pel Centre.

f) Les taxes corresponents a la prestació de
serveis.

g) Els ingressos generats pel centre de docu-
mentació.

h) Els ingressos obtinguts per la venda de
productes pesquers resultat de l’activitat del
Centre, així com d’altres productes o materials
de promoció o de divulgació.

i) Els ingressos generats per la venda d’im-
presos, publicacions, servei de fotocòpies i al-
tres serveis administratius.

j) El romanent d’exercicis anteriors, d’acord
amb el que preveu l’article 37 de la Llei 10/1982,
de finances públiques de Catalunya.

k) Els ingressos financers del compte corrent.

Article 3
Despeses

3.1 Els ingressos que provenen de la gestió
econòmica del Centre s’han de destinar a sub-
venir les despeses del seu funcionament i acti-
vitat, manteniment i conservació dels seus equi-
paments.

3.2 La direcció del Centre pot acordar les
despeses següents:

a) Les despeses generades pel centre de do-
cumentació i pels equipaments propis.

b) Les despeses generades per l’edició i el
subministrament de materials de promoció i
divulgació.

c) Les despeses generades per la realització
d’activitats destinades a la recerca i a la formació.

d) Les despeses generades per la gestió, l’ac-
tivitat, el funcionament, el manteniment i la con-
servació del Centre.

Article 4
Fixació dels preus

El procediment per fixar els preus dels serveis
o productes del Centre es regeix per la legisla-
ció general aplicable a la fixació de preus per part
de l’Administració de la Generalitat.

Article 5
Pressupost

5.1 Un cop aprovats els pressupostos de la
Generalitat per a cada exercici econòmic i vis-
tes les previsions d’ingressos procedents de la
gestió pròpia del Centre, el director general de
Pesca Marítima decideix les assignacions que li
corresponen, a partir de les quals es du a terme
l’elaboració del seu pressupost.

5.2 El pressupost és anual i únic, i reflecteix
tots els ingressos i les despeses degudament
agrupats.

5.3 La direcció del Centre proposa el pro-
jecte de pressupost al director general de Pes-
ca Marítima perquè aquest l’aprovi.

Qualsevol modificació del pressupost ha de
ser aprovada pel director general.

Article 6
Execució del pressupost

6.1 Els fons econòmics del Centre han de ser
ingressats en un únic compte autoritzat pel De-
partament d’Economia i Finances.

6.2 L’autorització de les despeses, l’ordenació
dels pagaments i la facultat de contractació cor-
respon mancomunalment a la persona que desig-
ni el director general i a la direcció del Centre.

6.3 La disposició de fons a què fa referèn-
cia l’apartat 2 d’aquest article està subjecta a les
limitacions següents:

a) No es poden subscriure contractes de con-
tingut patrimonial, autoritzar concessions admi-
nistratives ni contractar ni retribuir personal.

b) S’han de tramitar mitjançant expedient de
contractació les despeses que ultrapassin l’im-
port establert a les lleis actuals de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya i les autoritza-
cions fixades a la normativa específica corres-
ponent.

c) No es poden comprometre despeses supe-
riors al pressupost vigent, realitzar pagaments
sense la confirmació prèvia de l’ingrés ni com-
prometre despesa en exercicis futurs.

6.4 Correspon també a la direcció del Cen-
tre l’ordenació, la custòdia i la cura dels llibres
i dels arxius que han de recollir tot el que es
deriva de la gestió econòmica.

Article 7
Justificació de l’execució i liquidació del pressu-
post

7.1 Dins el primer quadrimestre de cada
any, el director general de Pesca Marítima ha de
trametre al secretari general del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca la liquidació
del pressupost del Centre. A aquests efectes ha
de presentar la justificació dels ingressos i el
compte de gestió econòmica del Centre.

7.2 La justificació es fa per certificació eme-
sa per la direcció del Centre, on han de constar
l’origen dels ingressos i l’aplicació donada als
recursos totals del Centre, i a la qual cal adjuntar
els documents que amb aquesta finalitat esta-
bleixin els departaments d’Economia i Finan-
ces i d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Els justificants de despesa els ha de mante-
nir en custòdia la direcció del Centre durant un
període mínim de cinc anys. Aquests documents
queden a disposició de la Intervenció General
de la Generalitat de Catalunya per a les compro-
vacions que consideri adients.

7.3 L’aprovació de la liquidació del pressu-
post del Centre correspon al conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca.

DISPOSICIÓ FINAL

Es faculta el conseller d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca per a l’execució i el desplegament
d’aquest Decret en l’àmbit de les seves compe-
tències.

Barcelona, 23 de juny de 1998

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

ARTUR MAS I GAVARRÓ

Conseller d’Economia i Finances

FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

(98.163.108)

DECRET
160/1998, de 23 de juny, pel qual es regula el pro-
cediment de gestió del gravamen establert per la
Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya.

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció
civil de Catalunya, estableix i regula, en els seus
articles 58 al 64, un gravamen sobre els elements
patrimonials afectes a les activitats de les quals
pugui derivar l’activació de plans de protecció
civil i que estiguin situats al territori de Catalu-
nya, i quant a la seva aplicació disposa que les
persones físiques i jurídiques subjectes al gra-
vamen estan obligades a presentar declaració o,
si és procedent, declaració-liquidació en els ter-
mes i amb els models que reglamentàriament
s’estableixin.

L’article 63 de la Llei esmentada estableix que
la gestió del gravamen correspon al Departa-
ment d’Economia i Finances.

Per tot això, d’acord amb l’informe favora-
ble de la Comissió de Protecció Civil de Cata-
lunya, i amb el dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora, a proposta dels consellers de Gover-
nació i d’Economia i Finances i, d’acord amb el
Govern,

DECRETO:

Article 1
Autoliquidació

Les persones físiques o jurídiques i les enti-
tats subjectes al gravamen sobre els elements pa-
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trimonials afectes a les activitats de les quals es
pot derivar l’activació de plans de protecció civil
i que estiguin situats en el territori de Catalunya,
d’acord amb els articles 58 al 62 de la Llei 4/1997,
de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,
estan obligades a presentar declaració-liquidació
per l’esmentat gravamen i a efectuar l’ingrés
corresponent dins el termini que s’assenyala en
l’article 2 següent.

Article 2
Termini i lloc de presentació de l’autoliquidació
i d’ingrés

El termini per presentar la declaració-liqui-
dació a què es refereix l’article anterior s’inicia,
per a cada exercici, l’1 de març següent a la data
de meritació del gravamen i finalitza el 31 de
març del mateix any.

La presentació del document d’autoliquidació
i l’ingrés de la quota resultant s’han d’efectuar
a les delegacions territorials de Barcelona, Llei-
da, Girona i Tarragona del Departament d’Eco-
nomia i Finances.

Article 3
Model d’autoliquidació

La declaració-liquidació del gravamen s’ha de
fer en el model oficial aprovat a aquests efectes
per ordre del conseller d’Economia i Finances.

Qui està obligat al pagament ha de presentar,
degudament complimentada, una única autoli-
quidació, comprensiva de totes i cadascuna de
les activitats i elements patrimonials subjectes
al gravamen.

Article 4
Ajornament i fraccionament

Qui està obligat al pagament del gravamen
pot sol·licitar l’ajornament o el fraccionament
del deute tributari corresponent al gravamen.
Llevat de les normes contingudes en aquest
article, el procediment per a la concessió de
l’ajornament o fraccionament sol·licitat s’ha
d’ajustar als preceptes del Reglament general
de recaptació.

L’òrgan competent per resoldre la sol·licitud
d’ajornament o fraccionament és el tresorer ter-
ritorial a Barcelona, a qui s’adreçarà la sol·licitud
corresponent, la qual ha de contenir, com a
mínim, les dades següents:

a) Identificació i domicili de l’entitat sol·-
licitant.

b) Identificació i domicili del seu represen-
tant.

c) L’import i l’exercici de liquidació a què
correspon; en cas que es tracti d’una liquidació
complementària, s’indicarà el número de liqui-
dació i la referència comptable.

d) Les causes, degudament justificades, que
motiven la sol·licitud d’ajornament o fracciona-
ment.

e) Les condicions de l’ajornament o fracci-
onament que se sol·licita.

f) La garantia que s’ofereix.

Article 5
Gestió i inspecció tributàries del gravamen

La gestió i inspecció del gravamen correspo-
nen a la Delegació Territorial del Departament
d’Economia i Finances a Barcelona i a la Inspec-
ció Tributària de la Generalitat de Catalunya,
respectivament, sens perjudici de la col·laboració
del Departament de Governació, així com la

d’altres departaments de la Generalitat de Ca-
talunya que sigui necessària per raó dels aspectes
tècnics que incideixen en el gravamen.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Autoliquidació del gravamen corresponent a
l’exercici 1997

L’autoliquidació corresponent al gravamen
meritat el 31 de desembre de 1997, es presen-
tarà dins el termini comprès entre els dies 1 i 30
de setembre de 1998.

Tenint en compte que la Llei 4/1997, de 20 de
maig, per la qual es crea el gravamen de protec-
ció civil, va entrar en vigor el 18 de juny de 1997,
i als efectes de determinar, per tant, el deute tri-
butari corresponent a l’exercici 1997, les quotes
parcials resultants per a cada activitat subjecta
al gravamen s’han de multiplicar per 197 i dividir
per 365.

DISPOSICIÓ FINAL

Entrada en vigor
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de

la seva publicació al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Barcelona, 23 de juny de 1998

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

XAVIER POMÉS I ABELLA

Conseller de Governació

ARTUR MAS I GAVARRÓ

Conseller d’Economia i Finances

(98.166.046)

*

RESOLUCIÓ
de 14 d’abril de 1998, per la qual es dóna publi-
citat a l’Acord del Govern de 17 de març de 1998,
d’acceptació de la cessió gratuïta de domini d’una
finca de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Atès que en data 17 de març de 1998 el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya va accep-
tar la cessió gratuïta de domini d’una finca de
2.125 m2, integrada per dos terrenys de 1.820 m2

i 305 m2 de superfície, situats a Cornellà de
Llobregat, oferts per l’Ajuntament del mateix
municipi, amb destinació a centre d’assistència
primària;

Fent ús de la facultat que m’atorga el punt 5
de l’esmentat Acord del Govern de la Genera-
litat de Catalunya de 17 de març de 1998,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Go-
vern de 17 de març de 1998, pel qual s’accepta
la cessió gratuïta de domini d’una finca de 2.125
m2, integrada per dos terrenys de 1.820 m2 i 305
m2 de superfície, situats a Cornellà de Llobregat,
oferts per l’Ajuntament del mateix municipi,
amb destinació a centre d’assistència primària,
el qual es publica annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 14 d’abril de 1998

GLÒRIA RIERA I ALEMANY

Directora general del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya

ACORD
de 17 de març de 1998, del Govern de la Gene-
ralitat, pel qual s’accepta la cessió gratuïta de do-
mini d’una finca de 2.125 m2, integrada per dos
terrenys de 1.820 m2 i 305 m2 de superfície, oferts
per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb
destinació a centre d’assistència primària.

Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llo-
bregat ha ofert a la Generalitat de Catalunya la
cessió gratuïta de domini d’una finca de 2.125
m2, integrada per dos terrenys de 1.820 m2 i 305
m2 de superfície, qualificats de bé patrimonial
per l’ens local, situats al seu municipi, a l’avin-
guda República Argentina, cantonada carrer
Almogàvers, amb destinació a centre d’assistèn-
cia primària;

Atès que el Departament de Sanitat i Segu-
retat Social considera d’interès l’acceptació de
la cessió;

Vist el que disposa l’article 12.1 de la Llei 11/
1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la Ge-
neralitat, en relació amb l’article 7.1 del Regla-
ment per a la seva execució;

Vist l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’administració de la Generalitat de
Catalunya;

Vist l’article 1 del Decret 367/1983, de 30
d’agost;

A proposta conjunta del conseller de Sanitat
i Seguretat Social i del conseller d’Economia i
Finances, el Govern de la Generalitat acorda:

DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES
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—1 Acceptar la cessió gratuïta de domini de
les dues finques que es descriuen a continuació,
qualificades de bé patrimonial, ofertes per
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb
destinació a centre d’assistència primària:

a) “Solar situat a la ciutat satèl·lit de Sant
Ildefons, de Cornellà de Llobregat, ocupa una
extensió de mil vuit-cents vint metres quadrats
(1.820 m2), i té forma sensiblement rectangular.
Afronta: al nord, en línia recta de 47 metres, amb
l’avinguda de la República Argentina; a l’est, en
línia recta de 39 metres 50 centímetres, amb el
carrer Almogàvers; al sud, en línia recta de 51
metres 50 centímetres amb terrenys destinats a
usos públics col·lectius i subsòl propietat de la
companyia mercantil Construcciones y Contra-
tos San Ildefonso, SA, i, a l’oest, en línia recta
de 35 metres, amb sòl destinat a espai lliure
públic i de cessió obligatòria per part de la Sra.
Maria del Pilar Yagüe Aldea, que és resta de la
finca matriu.”.

b) “Parcel·la urbana situada al costat al carrer
Almogàvers i l’avinguda República Argentina,
de 305 m2 de superfície. Afronta: al nord, en línia
de 45 metres, amb l’avinguda República Argen-
tina; a l’est, en línia de 6 metres 30 centímetres
amb el carrer Almogàvers; al sud, en línia de 45
metres, amb finca provinent de cessió, i, a l’oest,
en línia de 10 metres 80 centímetres, amb sòl
destinat a espai lliure.”.

Aquestes finques consten inscrites al Registre
de la propietat núm. 2 de l’Hospitalet de Llo-
bregat, als toms i llibres 510 i 533 de l’arxiu, folis
11 i 83, finques 36.172 i 38.042, inscripció 3a.

Aquesta cessió està condicionada al compli-
ment de la finalitat de la cessió en el termini
màxim de 5 anys i manteniment de la seva des-
tinació durant els 30 anys següents. Cas que no
es compleixin aquests condicionaments, serà
d’aplicació l’article 50.1 del Reglament de pa-
trimoni dels ens locals. En el cas que operi la
reversió, aquesta s’entendrà referida únicament
al terreny, i les parts disposaran per analogia i
convencionalment de l’opció de l’article 361 del
Codi civil, en relació amb l’article 278 de la
Compilació del dret civil de Catalunya.

—2 La Generalitat de Catalunya procedirà a
agrupar les finques descrites a l’apartat anterior
per tal que formin una sola finca al Registre de la
Propietat. La nova finca té la següent descripció:

“Solar situat al terme municipal de Cornellà
de Llobregat, paratge ciutat satèl·lit de Sant
Ildefons, de 2.125 m2 de superfície i forma sen-
siblement rectangular. Afronta: al nord, en línia
recta de 45 metres, amb l’avinguda República
Argentina; a l’est, en línia irregular de 45,80
metres, amb el carrer Almogàvers; al sud, en
línia recta de 43 metres, amb terreny destinat a
usos públics col·lectius i part del subsòl propi-
etat de Construcciones y Contratos San Ildefon-
so, SA, i, a l’oest, en línia recta de 45,80 metres,
amb sòl destinat a espai lliure públic i de cessió
obligatòria per part de Construcciones y Con-
tratos San Ildefonso, SA”.

Aquesta finca es composa de dues designes,
la primera, de 1.820 m2, que correspon a la fin-
ca registral núm. 36.172, i la segona, de 305 m2,
que correspon a la finca registral núm. 38.042,
que s’han descrit al punt 1.

—3 La finca objecte de cessió, de 2.125 m2, un
cop agrupada, s’incorporarà a l’Inventari gene-
ral de béns de la Generalitat de Catalunya, i en
resultarà implícita l’afectació al Departament de

Sanitat i Seguretat Social, en aplicació de l’arti-
cle 26.1.b) del Reglament per a l’execució de la
Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

—4 Correspondrà al Departament de Sanitat
i Seguretat Social l’adopció de les mesures que
fixa l’article 28 del Reglament per a l’execució
de la Llei de patrimoni de la Generalitat.

—5 El Departament d’Economia i Finances,
mitjançant la Direcció General del Patrimoni de
la Generalitat de Catalunya, portarà a terme els
tràmits necessaris per a l’efectivitat de tot el que
disposa aquest Acord i el trametrà per a la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

(98.105.139)

RESOLUCIÓ
de 4 de maig de 1998, per la qual es dóna publi-
citat a l’Acord del Govern d’11 de novembre de
1997, d’acceptació de la cessió gratuïta de domini
d’un terreny de l’Ajuntament de Rubí, amb des-
tinació a institut d’educació secundària.

Atès que en data 11 de novembre de 1997 el
Govern de la Generalitat de Catalunya va ac-
ceptar la cessió gratuïta de domini d’un terreny
de 7.706,51 m2 de superfície, situat a Rubí, ofert
per l’Ajuntament del mateix municipi, amb
destinació a institut d’educació secundària;

Fent ús de la facultat que m’atorga el punt 4
de l’esmentat Acord del Govern de la Genera-
litat de Catalunya d’11 de novembre de 1997,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Go-
vern d’11 de novembre de 1997, pel qual s’ac-
cepta la cessió gratuïta de domini d’un terreny
de 7.706,51 m2 de superfície, situat a Rubí, ofert
per l’Ajuntament del mateix municipi, amb
destinació a institut d’educació secundària, el
qual figura annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 4 de maig de 1998

GLÒRIA RIERA I ALEMANY

Directora general del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya

ACORD
d’11 de novembre de 1997, del Govern de la
Generalitat, pel qual s’accepta la cessió gratuïta
de domini d’un terreny de 7.706,51 m2 de super-
fície, ofert per l’Ajuntament de Rubí, amb des-
tinació a institut d’educació secundària.

Atès que l’Ajuntament de Rubí ha ofert a la
Generalitat de Catalunya la cessió gratuïta de
domini d’un terreny de 7.706,51 m2 de superfí-
cie, qualificat de bé patrimonial per l’ens local,
situat en el seu municipi, al carrer Lepant, núm.
1, amb destinació a l’ubicació de l’institut d’edu-
cació secundària;

Atès que és necessària la regularització jurí-
dicopatrimonial i que el Departament d’Ense-
nyament considera d’interès l’acceptació de la
cessió;

Vist el que disposen l’article 12.1 de la Llei 11/
1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la Ge-
neralitat, en relació amb l’article 7.1 del Regla-
ment per a la seva execució;

Vist l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’administració de la Generalitat de
Catalunya;

Vist l’article 1 del Decret 367/1983, de 30
d’agost;

A proposta conjunta del conseller d’Ensenya-
ment i del conseller d’Economia i Finances, el
Govern de la Generalitat acorda:

—1 Acceptar la cessió gratuïta de domini d’un
bé qualificat de patrimonial, ofert per l’Ajun-
tament de Rubí, de la finca que es descriu a
continuació, amb destinació a institut d’educació
secundària:

“Urbana: porció de terreny situat al terme
municipal de Rubí, de superfície de 7.706,51 m2.
Afronta: est, amb el carrer Lepant; nord, amb
porció segregada destinada a vials; oest, amb el
carrer Bruc i porció segregada, destinada a vial,
prolongació del carrer Bruc; i sud, amb porció
segregada per a rotonda en la confluència dels
carrers Lepant, Sant Salvador i Bruc.”

Aquesta finca consta inscrita en el Registre
de la propietat núm. 2 de Terrassa, al tom 1.518,
llibre 736 de Rubí, foli 21, finca número 32.772,
inscripció 1a.

Aquesta cessió està condicionada al compli-
ment de la finalitat de la cessió en el termini
màxim de 5 anys i manteniment de la seva des-
tinació durant els 30 anys següents. Cas que no
es compleixin aquests condicionaments, serà
d’aplicació l’article 50.1 del Reglament de pa-
trimoni dels ens locals. En el cas que operi la
reversió, aquesta s’entendrà referida únicament
al terreny, i les parts disposaran, per analogia i
convencionalment, de l’opció que assenyala l’ar-
ticle 361 del Codi civil, en relació amb l’article
278 de la compilació del dret civil de Catalunya.

—2 La finca objecte de cessió de 7.706,51 m2

de superfície, s’incorporarà a l’inventari gene-
ral de béns de la Generalitat de Catalunya, i
resultarà implícita la seva afectació al Departa-
ment d’Ensenyament, en aplicació analògica de
l’article 26.1.b) del Reglament per a l’execució
de la Llei de patrimoni de la Generalitat de
Catalunya.

—3 Correspondrà al Departament d’Ensenya-
ment l’adopció de les mesures que fixa l’article
28 del Reglament per a l’execució de la Llei del
patrimoni de la Generalitat.

—4 El Departament d’Economia i Finances,
mitjançant la Direcció General del Patrimoni de
la Generalitat de Catalunya, portarà a terme els
tràmits necessaris per a l’efectivitat de tot el que
disposa aquest Acord i el trametrà per a la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

(98.099.027)

RESOLUCIÓ
de 5 de maig de 1998, per la qual es dóna publi-
citat a l’Acord del Govern de 3 de març de 1998,
d’acceptació de la cessió gratuïta de domini d’un
terreny de l’Ajuntament d’Olot, destinat a ubicar-



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 2672 – 2.7.19988064

hi la unitat comarcal de la policia de la Genera-
litat-mossos d’esquadra.

Atès que en data 3 de març de 1998 el Govern
de la Generalitat de Catalunya va acceptar la
cessió gratuïta de domini d’un terreny de 3.000
m2 de superfície, situat a Olot, ofert per l’Ajun-
tament d’aquest municipi, destinat a ubicar-hi
la unitat comarcal de la policia de la Generali-
tat-mossos d’esquadra;

Fent ús de la facultat que m’atorga el punt
cinquè de l’esmentat Acord del Govern de la
Generalitat de Catalunya de 3 de març de 1998,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Go-
vern de 3 de març de 1998, pel qual s’accepta la
cessió gratuïta de domini d’un terreny de 3.000
m2 de superfície, situat a Olot, ofert per l’Ajun-
tament d’aquest municipi, destinat a ubicar-hi
la unitat comarcal de la policia de la Generali-
tat-mossos d’esquadra, el qual figura annex a
aquesta Resolució.

Barcelona, 5 de maig de 1998

GLÒRIA RIERA I ALEMANY

Directora general del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya

ACORD
de 3 de març de 1998, del Govern de la Genera-
litat, pel qual s’accepta la cessió gratuïta de do-
mini d’un terreny de 3.000 m2 de superfície, ofert
per l’Ajuntament d’Olot, destinat a ubicar-hi la
unitat comarcal de la policia de la Generalitat-
mossos d’esquadra.

Atès que l’Ajuntament d’Olot ha ofert a la
Generalitat de Catalunya la cessió gratuïta de
domini d’un terreny de 3.000 m2 de superfície,
situat en el sector industrial del Pla de Baix, amb
front a l’avinguda de França, en el seu terme
municipal, destinat a ubicar-hi la unitat comarcal
de la policia autonòmica de Catalunya-mossos
d’esquadra;

Atès que el Departament de Governació
considera d’interès l’acceptació de la cessió;

Vist el que disposa l’article 12.1 de la Llei 11/
1981, de 7 de desembre, del patrimoni de la Ge-
neralitat, en relació amb l’article 7.1 del Regla-
ment per a la seva execució;

Vist l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya;

Vist l’article 1 del Decret 367/1983, de 30
d’agost;

A proposta conjunta del conseller de Gover-
nació i del conseller d’Economia i Finances, el
Govern de la Generalitat acorda:

—1 Acceptar la cessió gratuïta de domini d’un
terreny, ofert per l’Ajuntament d’Olot i que es
descriu a continuació, destinat a la construcció
de les dependències per ubicar la unitat comarcal
de la policia de la Generalitat-mossos d’esqua-
dra.

“Urbana. Parcel·la de terreny de tres mil
metres quadrats de superfície, situada en el sec-
tor industrial del Pla de Baix, qualificada com
a bé patrimonial i destinada a equipament co-
munitari en virtut de l’aprovació definitiva de
la revisió del Pla general d’Olot amb efectes de
sòl industrial, aprovat definitivament el 17
d’abril de 1991. Afronta, pel seu front, amb
l’avinguda de França; a la dreta, part amb vials
i part amb el límit del Pla parcial Pla de Baix; a
l’esquerra, amb resta de finca matriu de la qual
se segrega; i per darrera, amb zona verda públi-
ca, provinent de les cessions del Pla parcial Mor-
rot Est”.

Aquesta finca consta inscrita al Registre de
la propietat d’Olot, al tom 1.388 de l’arxiu, lli-
bre 519 d’Olot, foli 159, finca núm. 21.528, ins-
cripció 1a.

Aquesta cessió de domini, en cas de no com-
plir la finalitat per a la qual ha estat cedida en
el termini màxim de 5 anys o si el terreny cedit
deixa de destinar-se a l’ús esmentat anteriorment
durant els 30 anys següents, podrà revertir a l’ens
local, entenent-se referida la reversió només al
terreny, de manera que les parts disposen per
analogia i convencionalment de l’opció prevista
a l’article 361 del Codi civil i l’article 278 de la
Compilació de dret civil de Catalunya.

—2 Condicionar l’acceptació al fet que la ces-
sió s’efectuï lliure de càrregues i gravàmens, d’ar-
rendataris i estadants, amb o sense títol, i de
qualsevol limitació al domini o a la possessió.

—3 La finca objecte de cessió, de 3.000 m2,
s’incorporarà a l’Inventari general de béns de
la Generalitat de Catalunya, i en resultarà im-
plícita l’afectació al Departament de Governa-
ció, en aplicació analògica de l’article 26.1.b) del
Reglament per a l’execució de la Llei del patri-
moni de la Generalitat de Catalunya.

—4 Correspondrà al Departament de Gover-
nació l’adopció de les mesures que fixa l’article
28 del Reglament per a l’execució de la Llei del
patrimoni de la Generalitat.

—5 El Departament d’Economia i Finances,
mitjançant la Direcció General del Patrimoni de
la Generalitat de Catalunya, portarà a terme els
tràmits necessaris per a l’efectivitat de tot el que
disposa aquest Acord.

(98.099.016)

RESOLUCIÓ
de 5 de maig de 1998, per la qual es dóna publi-
citat a l’Acord del Govern de 4 de febrer de 1998,
d’acceptació de la cessió gratuïta de domini d’un
terreny de l’Ajuntament de Puigcerdà, amb des-
tinació a ubicar-hi l’edifici de la policia de la
Generalitat-mossos d’esquadra.

Atès que en data 4 de febrer de 1998 el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya va accep-
tar la cessió gratuïta de domini d’un terreny de
1.591 m2 de superfície, situat a Puigcerdà, ofert
per l’Ajuntament del mateix municipi, amb
destinació a ubicar-hi l’edifici de la policia de la
Generalitat-mossos d’esquadra;

Fent ús de la facultat que m’atorga el punt
quart de l’esmentat Acord del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya de 4 de febrer de 1998,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Go-
vern de 4 de febrer de 1998, pel qual s’accepta
la cessió gratuïta de domini d’un terreny de 1.591
m2 de superfície, situat a Puigcerdà, ofert per
l’Ajuntament del mateix municipi, amb desti-
nació a ubicar-hi l’edifici de la policia de la
Generalitat de Catalunya-mossos d’esquadra,
el qual figura annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 5 de maig de 1998

GLÒRIA RIERA I ALEMANY

Directora general del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya

ACORD
de 4 de febrer de 1998, del Govern de la Gene-
ralitat, pel qual s’accepta la cessió gratuïta de do-
mini d’un terreny de 1.591 m2 de superfície, ofert
per l’Ajuntament de Puigcerdà, amb destinació
a ubicar-hi l’edifici de la policia de la Generali-
tat de Catalunya-mossos d’esquadra.

Atès que l’Ajuntament de Puigcerdà ha ofert
a la Generalitat de Catalunya la cessió gratuï-
ta de domini d’un terreny de 1.591 m2 de super-
fície, en el sector avinguda del Segre de dit terme
municipal, amb destinació a ubicar-hi l’edifici de
la policia de la Generalitat de Catalunya-mos-
sos d’esquadra;

Atès que el Departament de Governació
considera d’interès l’acceptació de la cessió;

Vist el que disposa l’article 12.1 de la Llei 11/
1981, de 7 de desembre, del patrimoni de la Ge-
neralitat de Catalunya, en relació amb l’article
7.1 del Reglament per a la seva execució;

Vist l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’administració de la Generalitat de
Catalunya;

Vist l’article 1 del Decret 367/1983, de 30
d’agost;

A proposta conjunta del conseller de Gover-
nació i del conseller d’Economia i Finances, el
Govern de la Generalitat acorda:

—1 Acceptar la cessió gratuïta de domini de
la finca que es descriu a continuació, oferta per
l’Ajuntament de Puigcerdà, amb destinació a
ubicar-hi l’edifici de la policia de la Generalitat
de Catalunya-mossos d’esquadra:

“Urbana. Zona d’equipaments dos. Terreny
de forma quadrada en el terme municipal de
Puigcerdà, en el sector avinguda Segre. Té una
superfície de mil cinc-cents noranta-un metres
quadrats. Afronta, entrant per la ronda Joan
Maragall, a la dreta, en línia recta, i al fons, en
línia corba, i sempre mitjançant zona pública
per a vianants, amb espai lliure públic ajardinat
número quatre; a l’esquerra, en línia recta, amb
les parcel·les set i nou i amb espai lliure públic
ajardinat compatible amb aparcament 5 (p5);
i al front, en línia corba i mitjançant zona pú-
blica per a vianants, amb la ronda Joan Mara-
gall”.

Aquesta finca consta inscrita al Registre de
la propietat de Puigcerdà, al tom 909, llibre 149
de Puigcerdà, foli 135, finca núm. 7.572, inscrip-
ció 1a.
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Aquesta cessió és revertible cas de no com-
plir la finalitat de la cessió en el termini màxim
de cinc anys o si el terreny cedit deixés de des-
tinar-se a l’ús esmentat anteriorment durant els
trenta anys següents, la reversió s’entenendrà
referida només al terreny, i l’ens cedent dispo-
sarà per analogia i convencionalment de l’op-
ció que assenyala l’article 361 del Codi civil, i el
cessionari disposarà del dret que li atorga l’ar-
ticle 278 de la compilació del dret civil de Ca-
talunya.

—2 La finca objecte de cessió, de 1.591 m2 de
superfície, s’incorporarà a l’inventari general
de béns de la Generalitat de Catalunya, i en re-
sultarà implícita l’afectació al Departament de
Governació, en aplicació analògica de l’article
26.1.b) del Reglament per a l’execució de la
Llei del patrimoni de la Generalitat de Ca-
talunya.

—3 Correspondrà al Departament de Go-
vernació l’adopció de les mesures que fixa l’ar-
ticle 28 del Reglament per a l’execució de la Llei
del patrimoni de la Generalitat.

—4 El Departament d’Economia i Finances,
mitjançant la Direcció General del Patrimoni de
la Generalitat de Catalunya, portarà a terme els
tràmits necessaris per a l’efectivitat de tot el que
disposa aquest Acord i el trametrà per a la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

(98.099.019)

RESOLUCIÓ
de 6 de maig de 1998, per la qual es dóna publi-
citat a l’Acord del Govern de 3 de març de 1998,
d’acceptació de la cessió gratuïta de domini d’un
terreny de l’Ajuntament de Ripoll, destinat a
ubicar-hi la unitat comarcal de la policia de la
Generalitat-mossos d’esquadra.

Atès que en data 3 de març de 1998 el Govern
de la Generalitat de Catalunya va acceptar la
cessió gratuïta de domini d’un terreny de 1.296
m2 de superfície, situat a Ripoll, ofert per l’Ajun-
tament d’aquest municipi, amb destinació a
ubicar-hi la unitat comarcal de la policia de la
Generalitat-mossos d’esquadra;

Fent ús de la facultat que m’atorga el punt
cinquè de l’esmentat Acord del Govern de la
Generalitat de Catalunya de 3 de març de 1998,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Go-
vern de 3 de març de 1998, pel qual s’accepta la
cessió gratuïta de domini d’un terreny de 1.296
m2 de superfície, situat a Ripoll, ofert per l’Ajun-
tament d’aquest municipi, destinat a ubicar-hi
la unitat comarcal de la policia de la Generali-
tat-mossos d’esquadra, el qual figura annex a
aquesta Resolució.

Barcelona, 6 de maig de 1998

GLÒRIA RIERA I ALEMANY

Directora general del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya

ACORD
de 3 de març de 1998, del Govern de la Genera-
litat, pel qual s’accepta la cessió gratuïta de do-
mini d’un terreny de 1.296 m2 de superfície, ofert
per l’Ajuntament de Ripoll, destinat a ubicar-hi
la unitat comarcal de la policia de la Generali-
tat-mossos d’esquadra.

Atès que l’Ajuntament de Ripoll ha ofert a
la Generalitat de Catalunya la cessió gratuïta
de domini d’un terreny de 1.296 m2 de super-
fície, situat en el Pla d’Ordina, en el seu terme
municipal, destinat a ubicar-hi la unitat comar-
cal de la policia de la Generalitat-mossos d’es-
quadra;

Atès que el Departament de Governació
considera d’interès l’acceptació de la cessió;

Vist el que disposa l’article 12.1 de la Llei 11/
1981, de 7 de desembre, del patrimoni de la Ge-
neralitat, en relació amb l’article 7.1 del Regla-
ment per a la seva execució;

Vist l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya;

Vist l’article 1 del Decret 367/1983, de 30
d’agost;

A proposta conjunta del conseller de Gover-
nació i del conseller d’Economia i Finances, el
Govern de la Generalitat acorda:

—1 Acceptar la cessió gratuïta de domini d’un
terreny, ofert per l’Ajuntament de Ripoll i que
es descriu a continuació, destinat a ubicar-hi les
dependències de la policia de la Generalitat-
mossos d’esquadra.

“Urbana. Terrenys en el Pla d’Ordina, en el
terme municipal de Ripoll, d’una superfície de
mil dos-cents noranta-sis metres quadrats.
Afronta: al nord, amb una línia de 36 metres,
amb vial públic; al sud, amb una línia de 36
metres, amb l’aparcament públic d’Ordina; a
l’est, amb una línia de 36 metres, amb el carrer
passeig d’Ordina; i a l’oest, amb una línia de 36
metres, amb zona verda pública”.

Aquest terreny és part i s’ha de segregar per
formar una finca nova i independent en el Re-
gistre de la propietat de la finca registral següent:

“Urbana. Terreny en el Pla d’Ordina, en el
terme de Ripoll, d’una superfície de tres mil sei-
xanta metres quadrats, que afronta: al nord, amb
camps de Francisco Mirapeix, mitjançant camí;
al sud, amb un camp de la pròpia herència de què
procedeix la matriu d’aquesta, mitjançant la via
del tren transpirinenc; a l’est, amb camí públic
que condueix a la barriada de la Creu de Camp-
devànol; i a l’oest, amb terreny de la pròpia
herència expressada”.

Aquesta finca consta inscrita en el Registre
de la propietat de Puigcerdà, al tom 817 de l’ar-
xiu, llibre 94, foli 4, finca núm. 6.161, inscrip-
ció 1a.

Aquesta cessió de domini, en cas de no com-
plir la finalitat per a la qual ha estat cedida en
el termini màxim de 5 anys o si el terreny cedit
deixa de destinar-se a l’ús esmentat anteriorment
durant els 30 anys següents, podrà revertir a l’ens
local, entenent-se referida la reversió només al
terreny, de manera que les parts disposen per
analogia i convencionalment de l’opció prevista

en l’article 361 del Codi civil i article 278 de la
Compilació de dret civil de Catalunya.

—2 Condicionar l’acceptació al fet que la
cessió s’efectuï lliure de càrregues i gravà-
mens, d’arrendataris i estadants, amb o sen-
se títol, i de qualsevol limitació al domini o a
la possessió.

—3 La finca objecte de cessió de 1.296 m2 s’in-
corporarà a l’Inventari general de béns de la Ge-
neralitat de Catalunya, i en resultarà implícita
l’afectació al Departament de Governació, en
aplicació de l’article 26.1.b) del Reglament per
a l’execució de la Llei del patrimoni de la Ge-
neralitat de Catalunya.

—4 Correspondrà al Departament de Gover-
nació l’adopció de les mesures que fixa l’article
28 del Reglament per a l’execució de la Llei del
patrimoni de la Generalitat.

—5 El Departament d’Economia i Finances,
mitjançant la Direcció General del Patrimoni de
la Generalitat de Catalunya, portarà a terme els
tràmits necessaris per a l’efectivitat de tot el que
disposa aquest Acord.

(98.099.024)

RESOLUCIÓ
de 8 de maig de 1998, per la qual es dóna publi-
citat a l’Acord del Govern de 17 de març de 1998,
d’acceptació de la cessió gratuïta de domini d’un
terreny de l’Ajuntament de Premià de Dalt, amb
destinació a la construcció d’un institut d’ense-
nyament secundari i a ús docent.

Atès que en data 17 de març de 1998 el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya va accep-
tar la cessió gratuïta de domini d’un terreny de
9.177 m2 de superfície, situat a Premià de Dalt,
ofert per l’Ajuntament del mateix municipi, amb
destinació a la construcció d’un institut d’ense-
nyament secundari i a ús docent;

Fent ús de la facultat que m’atorga el punt 4
de l’esmentat Acord del Govern de la Genera-
litat de Catalunya de 17 de març de 1998,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Go-
vern de 17 de març de 1998, pel qual s’accepta
la cessió gratuïta de domini d’un terreny de 9.177
m2 de superfície, situat a Premià de Dalt, ofert
per l’Ajuntament del mateix municipi, amb
destinació a la construcció d’un institut d’ense-
nyament secundari i a ús docent, Acord que fi-
gura annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 8 de maig de 1998

GLÒRIA RIERA I ALEMANY

Directora general del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya

ACORD
de 17 de març de 1998, del Govern de la Gene-
ralitat, pel qual s’accepta la cessió gratuïta de do-
mini d’un terreny de 9.177 m2 de superfície, ofert
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per l’Ajuntament de Premià de Dalt, amb desti-
nació a la construcció d’un institut d’ensenyament
secundari i a ús docent.

Atès que l’Ajuntament de Premià de Dalt ha
ofert a la Generalitat de Catalunya la cessió
gratuïta de domini d’un terreny de 9.177 m2 de
superfície, situat en el seu terme municipal, amb
destinació a la construcció d’un institut d’ense-
nyament secundari i a ús docent;

Atès que el Departament d’Ensenyament
considera d’interès l’acceptació de la cessió;

Vist el que disposa l’article 12.1 de la Llei 11/
1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la Ge-
neralitat de Catalunya, en relació amb l’article
7.1 del Reglament per a la seva execució;

Vist l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’administració de la Generalitat de
Catalunya;

Vist l’article 1 del Decret 367/1983, de 30
d’agost;

A proposta conjunta del conseller d’Ensenya-
ment i del conseller d’Economia i Finances, el
Govern de la Generalitat acorda:

—1 Acceptar la cessió gratuïta de domini d’un
terreny ofert per l’Ajuntament de Premià de
Dalt i que es descriu a continuació, amb desti-
nació a la construcció d’un institut d’ensenya-
ment secundari i a ús docent:

“Urbana. Solar situat al terme municipal de
Premià de Dalt, de 9.177 m2. Afronta: al nord,
en línia de 111,25 m amb el passeig de Can Balet;
a l’est, en línia de 70,10 m, amb el terreny del
qual se segrega i destinat a la construcció d’ha-
bitatges de promoció pública mitjançant un pas
de vianants de 4 m d’amplada; al sud, amb línia
de 104,05 m, amb vial de 20 m d’amplada, i que
va de la Riereta a la Carretera d’Enllaç; i, a l’oest,
en línia de 106,30 m amb el terreny ocupat pel
Pavelló Poliesportiu de recent construcció”.

Aquesta finca s’ha de segregar per formar una
finca nova i independent, i consta inscrita en el
Registre de la propietat núm. 2 de Mataró, al
tom 2.930 de l’arxiu, llibre 118 de Premià de
Dalt, foli 161, finca núm. 4.961, inscripció 4a.

Aquesta cessió de domini, si en el termini
màxim de 5 anys no compleix la finalitat per a
la qual ha estat cedida o si el terreny cedit dei-
xa de destinar-se a l’ús esmentat anteriorment
durant els 30 anys següents, podrà revertir a l’ens
local, entenent-se la reversió referida només al
terreny, i les parts disposen per analogia i con-
vencionalment de l’opció prevista en l’article 361
del Codi civil i l’article 278 de la Compilació de
dret civil de Catalunya.

—2 La finca objecte de segregació i cessió, de
9.177 m2 de sujperfície, s’incorporarà a l’Inven-
tari general de béns de la Generalitat de Cata-
lunya, i l’afectació en   resultarà implícita al De-
partament d’Ensenyament, en aplicació analò-
gica de l’article 26.1.b) del Reglament per a
l’execució de la Llei de patrimoni de la Gene-
ralitat de Catalunya.

—3 Correspondrà al Departament d’Ensenya-
ment l’adopció de les mesures que fixa l’article
28 del Reglament per a l’execució de la Llei de
patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

—4 El Departament d’Economia i Finances,
mitjançant la Direcció General del Patrimoni de
la Generalitat de Catalunya, portarà a terme els
tràmits necessaris per a l’efectivitat de tot el que
disposa aquest Acord.

(98.105.132)

*

RESOLUCIÓ
de 9 de juny de 1998, per la qual s’autoritza el
cessament d’activitats de la llar d’infants GEM,
de Mataró.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a
la delegació territorial corresponent del Depar-
tament d’Ensenyament pel titular de la llar d’in-
fants GEM, de Mataró, en petició d’autorització
de cessament d’activitats, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que s’ha comprovat en l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits necessaris
que exigeix la legislació vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre
el règim d’autorització dels centres docents
privats;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Docents,

RESOLC:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de la
llar d’infants GEM, de Mataró, amb núm. de
codi 08053911, amb efectes a partir de la fi del
curs 1997-98.

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

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via
administrativa, les persones interessades poden
interposar, amb la comunicació prèvia al conseller
d’Ensenyament, recurs contenciós administratiu,
davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, de conformitat amb
el que preveuen l’article 110.3 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, i l’article 58 de la Llei de la
jurisdicció contenciosa administrativa, de 27 de
desembre de 1956.

Igualment, les persones interessades poden
interposar qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 9 de juny de 1998

JOSEP XAVIER HERNÁNDEZ I MORENO

Conseller d’Ensenyament

(98.155.097)

*

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT
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EDICTE
de 29 de maig de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents als mu-
nicipis de Callús i Vilanova i la Geltrú.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 25 de març de 1998, adoptà, entre
altres, els acords següents:

Exp.: 2243/94
Modificació puntual del Pla general d’ordena-
ció, sector R1-B, de Callús

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

—1 Aprovar definitivament la Modificació
puntual del Pla general d’ordenació, sector R1-
B, de Callús, promoguda i tramesa per l’Ajun-
tament, incorporant d’ofici la prescripció se-
güent:

L’ordenació dels sectors tindrà en compte els
criteris del plànol adjunt per tal d’ajustar-se con-
venientment a la topografia.

—2 Procedir a la publicació d’aquest acord
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal
com indica l’article 89 del text refós de la legis-
lació vigent a Catalunya en matèria urbanística.

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

Exp.: 1275/97
Avanç del Pla parcial del sector Mas Seró, de
Vilanova i la Geltrú

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

—1 Aprovar definitivament, als efectes admi-
nistratius interns previstos a l’article 63 del De-
cret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, l’Avanç del
Pla parcial del sector Mas Seró, de Vilanova i la
Geltrú, promogut per la societat Obres Clavé,
SA, i tramès per l’Ajuntament.

—2 Procedir a la publicació d’aquest acord al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a
l’efecte de la seva executivitat immediata tal com
indica l’article 89 del text refós de la legislació
vigent a Catalunya en matèria urbanística.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament i al pro-
motor.

Contra els acords anteriors, que no exhaurei-
xen la via administrativa, es pot interposar re-
curs ordinari davant el conseller de Política
Territorial i Obres Públiques en el termini d’un
mes a comptar de la data de publicació d’aquest
Edicte. El recurs s’entendrà desestimat si pas-
sen tres mesos sense que hi hagi cap resolució
expressa i quedarà aleshores oberta la via con-
tenciosa administrativa.

Barcelona, 29 de maig de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.146.121)

EDICTE
de 18 de juny de 1998, sobre un acord de la Co-
missió d’Urbanisme de Barcelona referent al mu-
nicipi de Tordera.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 25 de març de 1998, adoptà, entre
altres, l’acord següent:

Exp.: 4572/88
Pla especial del càmping caravàning internaci-
onal Costa Brava, de Tordera

La Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Tercera, del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en data 27 de febrer de 1994, ha dictat
Sentència en el recurs contenciós administratiu
número 197/92, interposat per la Caixa d’Estalvis
Laietana contra l’acord de la Comissió d’Urba-
nisme de Barcelona de 19 de juny de 1991, en
relació amb el Pla especial del càmping cara-
vàning internacional Costa Brava, de Tordera.

La part dispositiva de la Sentència esmentada
estableix:

“Decidim: que estimem parcialment aquest
recurs contenciós administratiu interposat a nom
de la Caixa d’Estalvis Laietana contra l’acord
de 19 de juny de 1991 de la Comissió d’Urbanis-
me de Barcelona, del tenor explicitat amb an-
terioritat; estimem parcialment la demanda
articulada; anul·lem el referit acord perquè no
és conforme a dret; declarem que és procedent,
i, en el que calgui, condemnem l’Administració
demandada perquè es pronunciï sobre el fons
de l’aprovació definitiva del Pla especial del
càmping caravàning internacional Costa Brava,
de Tordera, i li doni executivitat sense subjec-
tar aquest pronunciament a una afirmada neces-
sitat d’agrupacions de terrenys”.

Per tal de resoldre convenientment el fons de
l’assumpte, cal tenir en compte els antecedents
següents:

a) El Pla general de Tordera va qualificar el
càmping caravàning internacional Costa Brava
com a activitat especial en sòl no urbanitzable
d’acord amb l’entorn agrícola-ramader i de pre-
existències de bosc del veïnat de Sant Daniel.

L’article 579 de la normativa del Pla especi-
al assenyala que el Pla especial d’aquest àmbit
hauria de contenir:

Cessions de sòl en favor de l’Ajuntament.
Ordenament en plànols a escala mínima

1:1.000.
Garanties d’indivisibilitat del sòl aprofitable.
Compromís de manteniment correcte del

complex, a través d’una entitat de conservació,
d’obligatòria adhesió als propietaris.

Condicions obligatòries de l’activitat al seu
interior, i de restitució de pas als camins públics
o d’habilitació d’alternatius.

Pla d’etapes, estudi de costos i garanties d’exe-
cució.

Normativa urbanística.
b) Basant-se en les determinacions del Pla

general, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona,
en la sessió de 7 de juny de 1989, va acordar
aprovar definitivament el Pla especial promo-
gut per la comunitat de propietaris només pel
que fa a l’àmbit de la finca 1, ja que només s’ha-
via aportat escriptura d’agrupació dels terrenys
d’aquesta finca i atesa l’exigència del Pla general
de garantir la indivisibilitat del sòl aprofitable.
L’executivitat de l’aprovació definitiva esmen-
tada es va supeditar a la presentació de docu-

mentació acreditativa d’haver-se formalitzat a
favor de l’Ajuntament els terrenys amb desti-
nació a zona verda i equipament corresponents
proporcionalment a la part aprovada definitiva-
ment.

D’altra banda, es va suspendre la resolució
definitiva del Pla pel que fa a la resta de l’àm-
bit, sense entrar a considerar-ne el contingut, fins
que es presentin les escriptures d’agrupació de
la resta de les finques previstes.

Finalment, es va indicar a l’Ajuntament i a la
promotora que s’hauria de mantenir l’accés a les
finques existents a l’entorn del caravàning, cons-
tituint, si cal, una servitud de pas mitjançant el
seu vial central.

c) En la sessió de 19 de juny de 1991, la Co-
missió d’Urbanisme de Barcelona va acordar
publicar l’acord d’aprovació definitiva anterior-
ment adoptat, admetent que la condició de ces-
sió anteriorment imposada es realitzi a reque-
riment de l’Ajuntament de Tordera quan aquest
ho sol·liciti.

A més, a la vista de la nova agrupació de
parcel·les efectuada, va acordar aprovar defini-
tivament el Pla especial pel que fa a l’àmbit
objecte d’agrupació, i qualificar de zona verda
una sèrie de places.

Pel que fa a la resta de l’àmbit, es va mante-
nir la suspensió de la resolució definitiva del Pla
especial fins que es presentin les escriptures
d’agrupació de la resta de finques previstes.

Finalment, es va reiterar la necessitat de man-
tenir l’accés a les finques existents a l’entorn del
caravàning, constituint, si cal, una servitud de pas
mitjançant el seu vial central, i es va recordar que
era obligatòria la constitució d’una entitat de
conservació d’acord amb l’article 579 de la nor-
mativa del Pla general de Tordera.

d) Per la Resolució del conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de 9 de desembre
de 1992 es va estimar en part el recurs d’alçada
interposat per la comunitat de propietaris del ca-
ravàning internacional Costa Brava contra
l’acord esmentat de la Comissió de data 19 de
juny de 1991, en el sentit de suprimir la quali-
ficació de zona verda d’una sèrie de places que
van passar a integrar-se a la qualificació de zona
de caravàning. D’altra banda, com a conseqüèn-
cia d’una nova agrupació de finques efectuada
mitjançant escriptura pública atorgada en data
1 de juliol de 1992, es va ampliar l’àmbit del Pla
especial objecte d’aprovació definitiva mante-
nint la resolució definitiva del Pla pel que fa a
la resta de l’àmbit fins a la presentació de les es-
criptures d’agrupació de la resta de finques pre-
vistes.

e) Com a conseqüència de la Resolució es-
mentada del conseller, l’àmbit que va restar
suspès de resolució definitiva va quedar limitat
a les places següents: 1, 3, 4, 6 i 8 de la finca 2-
1; les 6 i 14 de la 2-2; les 6, 7, 8 i 10 de la 9-24, les
24; 26 i 29 de la 9-18; les 16, 26 i 34 de la 9-19, i
les 24, 26 i 28 de la 8-20.

Aquestes places suposen aproximadament un
5% del nombre d’unitats d’acampada. Per tant,
els obstacles que impedien garantir efectivament
la indivisibilitat dels terrenys, tal com exigeix l’ar-
ticle 579 de les normes urbanístiques del Pla
general, han quedat substancialment superats.

En qualsevol cas, la Sentència obliga a pro-
nunciar-se sobre el contingut del Pla especial
sense subjectar el pronunciament a una afirmada
necessitat d’agrupacions de terrenys.

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES
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En conseqüència, i ateses les anteriors con-
sideracions, correspon l’aprovació definitiva del
Pla especial en tot el seu àmbit, amb el benen-
tès que queden qualificats de zona verda els
terrenys que es van mantenir amb aquesta qua-
lificació a la Resolució del conseller de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques de 9 de desem-
bre de 1992, i amb la prescripció que a la gestió
del Pla especial caldrà agrupar les places que
resten segregades.

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

—1 Donar-se per assabentada aquesta Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona de la Sentència
dictada per la Sala Contenciosa Administrati-
va, Secció Tercera, del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en data 27 de febrer de
1994, en el recurs contenciós administratiu nú-
mero 197/92, interposat per la Caixa d’Estalvis
Laietana contra l’acord de la Comissió d’Urba-
nisme de Barcelona de 19 de juny de 1991, en
relació amb el Pla especial del càmping caravà-
ning internacional Costa Brava, finca número
1, del terme municipal de Tordera

—2 Aprovar definitivament, en tot el seu
àmbit, el Pla especial del càmping caravàning in-
ternacional Costa Brava, de Tordera, promogut
per la comunitat de propietaris del caravàning
internacional Costa Brava i tramès per l’Ajun-
tament, amb el benentès que les places 10 del
polígon X, 13 del polígon XII, 5 del polígon XVI,
25 del polígon XVII, 6 i 11 del polígon XIX i 40
del polígon XXII resten qualificades de zona
verda d’acord amb el plànol adjunt, i amb la
prescripció que en la gestió del Pla especial cal-
drà agrupar les places que manquen a alguna de
les finques indivisibles ja constituïdes.

—3 Procedir a la publicació d’aquest acord al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a
l’efecte de la seva executivitat immediata,
d’acord amb el que disposa l’article 89 del text
refós de la legislació vigent a Catalunya en
matèria urbanística.

—4 Recordar que cal mantenir l’accés a les
finques existents a l’entorn del caravàning,
constituint, si cal, una servitud de pas mitjançant
el seu vial central, i que és obligatòria la cons-
titució d’una entitat de conservació d’acord amb
el que determina l’article 579 de la normativa
del Pla general d’ordenació de Tordera.

—5 Comunicar-ho a l’Ajuntament i als inte-
ressats.

Contra l’acord anterior, que no exhaureix la
via administrativa, es pot interposar recurs or-
dinari davant el conseller de Política Territorial
i Obres Públiques en el termini d’un mes a comp-
tar de la data de publicació d’aquest Edicte. El
recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos
sense que hi hagi cap resolució expressa i que-
darà aleshores oberta la via contenciosa admi-
nistrativa.

Barcelona, 18 de juny de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.163.109)

EDICTE
de 25 de juny de 1998, sobre resolucions del con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques
referents als municipis de Saldes, Gandesa i Bal-
sareny.

El conseller de Política Territorial i Obres Pú-
bliques, de conformitat amb el que disposen la
Llei del sòl i el Reial decret 1385/1978, de 23 de
juny, ha resolt, en data 21 d’abril de 1998, els as-
sumptes que s’indiquen a continuació:

Exp.: 2033/93
Correcció d’errada material detectada en el ca-
tàleg d’edificacions existents en el sòl no urbanit-
zable de les Normes subsidiàries de Saldes

Vista la proposta de la Direcció General d’Or-
denació del Territori i Urbanisme i d’acord amb
els fonaments que s’hi exposen, he resolt:
Rectificar, a instància de l’Ajuntament de Sal-
des, l’errada material observada en el catàleg
d’edificacions existents en el sòl no urbanitza-
ble de les Normes subsidiàries de planejament
de Saldes, en el sentit de diferenciar en el catàleg
esmentat com a finques independents la masia
de Cal Ton i la masia de Cal Norra.

Exp.: 2828/97
Sol·licitud d’autorització per a la revisió antici-
pada de les Normes subsidiàries de planejament
de Gandesa

Vista la proposta de la Direcció General d’Or-
denació del Territori i Urbanisme i d’acord amb
els fonaments que s’hi exposen, he resolt:
Acordar la revisió anticipada de les Normes
subsidiàries de planejament de Gandesa, a ins-
tància de l’Ajuntament.

Exp.: 43/98
Sol·licitud d’autorització per procedir a la revi-
sió anticipada del Pla general d’ordenació de
Balsareny

Vista la proposta de la Direcció General d’Or-
denació del Territori i Urbanisme i d’acord amb
els fonaments que s’hi exposen, he resolt:
Acordar la revisió anticipada de la vigent Re-
visió-adaptació del Pla general d’ordenació de
Balsareny, instada per l’Ajuntament.

Contra aquestes resolucions, que posen fi a
la via administrativa, es poden interposar recur-
sos contenciosos administratius en el termini de
dos mesos davant la Sala Contenciosa Adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya, amb la comunicació prèvia que estableix
l’article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
sens perjudici que es pugui interposar qualsevol
altre recurs que es consideri procedent.

De conformitat amb l’article 58 de la Llei de
la jurisdicció contenciosa administrativa, el ter-
mini de dos mesos per interposar els recursos
contenciosos administratius esmentats comen-
çarà a comptar des del dia de la publicació
d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

Barcelona, 25 de juny de 1998

CARLOTA BARCELÓ I BASIL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya

(98.163.114)

EDICTE
de 25 de juny de 1998, sobre una resolució del
conseller de Política Territorial i Obres Públiques
referent al municipi de Badalona.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de conformitat amb el que disposen
la Llei del sòl i el Reial decret 1385/1978, de 23
de juny, ha resolt, en data 5 de maig de 1998,
l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 639/98
Modificació del Pla general metropolità del sector
del port, de Badalona.

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

—1 Aprovar definitivament la Modificació del
Pla general metropolità del sector del port, del
terme municipal de Badalona, promoguda i tra-
mesa per l’Ajuntament, relativa a la definició del
sector de reforma interior i a la seva qualifica-
ció com a sector de remodelació i paràmetres de
sistemes que determina, sense perjudici de de-
terminar que aquesta resolució d’aprovació de-
finitiva no prejutja la implantació del port, res-
pecte el qual, en el seu cas, caldrà complir les
prescripcions assenyalades en l’informe emès
per la Junta d’Aigües i les determinacions de-
rivades del procediment de declaració d’impacte
ambiental. En cas de no materialitzar-se la cons-
trucció del port, els terrenys reservats a aquesta
finalitat es mantindran lliures d’edificació.

—2 Indicar a l’Ajuntament de Badalona que,
en el marc del Pla especial, s’hauran de compli-
mentar les prescripcions següents:

2.1 Sol·licitar l’informe de la Comissió Ter-
ritorial d’Equipaments Comercials, pel que fa als
usos comercials previstos, o bé limitar l’ús de
venda al detall a una superfície neta inferior als
2.500 m2, sense admetre tampoc els grans esta-
bliments comercials de caràcter col·lectiu d’acord
amb les determinacions de l’article 3.1 de la Llei
1/1997, de 24 de març de 1997.

2.2 Donar solució als equipaments públics
existents en aquest àmbit.

2.3 Comunicar al Departament de Cultura
qualsevol intervenció que s’efectuï en l’àmbit del
Pla especial, per tal de fer possible una actua-
ció coordinada en el seguiment i tutela dels ja-
ciments arqueològics que es puguin trobar en
aquest àmbit.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu en el termini de dos mesos
davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb
la comunicació prèvia que estableix l’article
110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, sens
perjudici que es pugui interposar qualsevol al-
tre recurs que es consideri procedent.

De conformitat amb l’article 58 de la Llei de
la jurisdicció contenciosa administrativa, el
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termini de dos mesos per interposar els recursos
contenciosos administratius esmentats comença-
rà a comptar des del dia de la publicació d’aquest
Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Barcelona, 25 de juny de 1998

CARLOTA BARCELÓ I BASIL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya

(98.163.117)

EDICTE
de 25 de juny de 1998, sobre un acord de la Co-
missió d’Urbanisme de Girona referent al mu-
nicipi de Serinyà.

La Comissió d’Urbanisme de Girona, en la
sessió de 18 de desembre de 1997, adoptà, en-
tre altres, l’acord següent:

Exp.: 685/97
Pla parcial d’ordenació Barló, de Serinyà

De conformitat amb la proposta de la Ponèn-
cia Tècnica, la Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament l’expedient de Pla
parcial Barló, que promou Barló, SL, i ha tra-
mès l’Ajuntament de Serinyà.

—2 Supeditar la publicació d’aquest acord al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, per
tant, la seva executivitat fins que l’Ajuntament
notifiqui a aquesta Comissió que s’ha presentat
la garantia econòmica del 12% dels costos de
l’obra d’urbanització d’acord amb el que deter-
mina l’article 81 del Decret legislatiu 1/1990, de
12 de juliol.

Tramesa per l’Ajuntament la documentació
que fou requerida en l’acord aquí transcrit i vist
l’informe del Servei Territorial, segons el qual
es consideren complertes les condicions que s’hi
establien, procedeix la publicació de l’acord
esmentat, per donar així executivitat a l’apro-
vació definitiva del Pla parcial Barló, que pro-
mou Barló, SL, i tramet l’Ajuntament de Se-
rinyà.

Contra l’acord anterior, que no exhaureix la
via administrativa, es pot interposar recurs or-
dinari davant el conseller de Política Territorial
i Obres Públiques en el termini d’un mes a comp-
tar de la data de publicació d’aquest Edicte. El
recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos
sense que hi hagi cap resolució expressa i que-
darà aleshores oberta la via contenciosa admi-
nistrativa.

Girona, 25 de juny de 1998

GLÒRIA PONS I SAEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Girona

(98.163.120)

EDICTE
de 26 de juny de 1998, sobre resolucions del con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques
referents al municipi de Girona.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de conformitat amb el que disposen
la Llei del sòl i el Reial decret 1385/1978, de 23
de juny, ha resolt, en dates 26 de gener i 28 d’abril
de 1998, els assumptes que s’indiquen a conti-
nuació:

Exp.: 2891/97
Modificació del Pla general d’ordenació a l’illa
delimitada pels carrers Roig i Jalpí, Costabona,
Santa Eugènia i Manel Viñas i Grauges, de Gi-
rona

Resolució de 28 d’abril de 1998

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

Donar conformitat al text refós de la modi-
ficació puntual del Pla general d’ordenació de
Girona a l’illa delimitada pels carrers Roig i
Jalpí, Costabona, Santa Eugènia i Manel Viñas
i Grauges, que incorpora les prescripcions es-
tablertes en la resolució del titular del Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques
de 26 de gener de 1998 i ordenar la publicació
d’aquesta resolució i de la d’aprovació defini-
tiva al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya, als efectes de la seva executivitat immediata.

Resolució de 26 de gener de 1998

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

—1 Aprovar definitivament la modificació
puntual del Pla general d’ordenació de Girona
a l’illa delimitada pels carrers Roig i Jalpí, Cos-
tabona, Santa Eugènia i Manel Viñas i Grauges,
promoguda i tramesa per l’Ajuntament condi-
cionant la seva executivitat i publicació al
DOGC a la presentació d’un text refós que in-
corpori les prescripcions següents:

1.1 Suprimir en el plànol núm. 3 anomenat
“Proposta” la delimitació de la Unitat d’actu-
ació, d’acord amb el contingut de la modifica-
ció.

1.2 Assignar la qualificació urbanística cor-
responent a la zona d’edificable d’acord amb les
determinacions de l’expedient.

1.3 Incloure en l’estudi economicofinancer
la justificació econòmica que figura en l’apartat
“Objecte de l’actuació” de la Memòria.

—2 Manifestar a l’Ajuntament que el titular
del Departament, amb informe previ de la Co-
missió d’Urbanisme de Girona, donarà confor-
mitat al text refós que presenti l’Ajuntament,
amb el benentès que, en aquest supòsit, es dóna
per evacuat l’informe favorable de la Comissió
d’Urbanisme de Catalunya i ordenarà també la
publicació d’aquesta resolució i de la d’aprovació
definitiva al DOGC, als efectes de la seva exe-
cutivitat immediata.

Contra aquestes resolucions, que posen fi a
la via administrativa, es poden interposar recur-
sos contenciosos administratius en el termini de
dos mesos davant la Sala Contenciosa Adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya, amb la comunicació prèvia que esta-
bleix l’article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú, sens perjudici que es pugui interpo-

sar qualsevol altre recurs que es consideri pro-
cedent.

De conformitat amb l’article 58 de la Llei de
la jurisdicció contenciosa administrativa, el ter-
mini de dos mesos per interposar els recursos
contenciosos administratius esmentats comen-
çarà a comptar des del dia de la publicació
d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

Barcelona, 26 de juny de 1998

CARLOTA BARCELÓ I BASIL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya

(98.163.116)

EDICTE
de 26 de juny de 1998, sobre un acord de la Co-
missió d’Urbanisme de Girona referent al mu-
nicipi de Figueres.

La Comissió d’Urbanisme de Girona, en la
sessió de 30 de novembre de 1994, adoptà, en-
tre altres, l’acord següent:

Exp.: 894/94
Pla especial de l’illa de Talcos Pirenaicos, de
Figueres

L’expedient de Pla especial de remodelació
de l’illa de Talcos Pirenaicos ha estat promogut
per Valvi, SA, i tramès per l’Ajuntament de
Figueres.

Aquest Pla especial té per objecte establir les
bases per possibilitar, d’una banda, la remo-
delació urbana del sector, mitjançant la redac-
ció, el desplegament i l’execució d’un pla que fixi
l’ordenació i règim d’usos corresponent, i d’altra
banda establir la correcta trobada de la nova
ronda sud amb el carrer Nou, mitjançant la dis-
posició adequada dels sistemes viaris, amb la
finalitat última d’assolir en aquest sector un
nivell d’urbanització i ordenació urbanística
òptim que mitjançant la determinació de zones
verdes i dotacions comunitàries garanteixin un
creixement equilibrat.

Per tot això, la Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla especial de
remodelació de l’illa Talcos Pirenaicos que ha
estat promogut per Valvi, SA, i tramès per l’Ajun-
tament de Figueres.

—2 Supeditar la publicació de l’Edicte apro-
vatori a la presentació davant de l’Ajuntament
de les garanties corresponents al 12% del cost
total de les obres d’urbanització i implantació
de serveis.

—3 Facultar a la Secretaria de la Comissió
d’Urbanisme de Girona perquè publiqui aquest
acord al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya quan s’acrediti el compliment de l’apar-
tat anterior.

Tramesa per l’Ajuntament la documentació
que fou requerida en l’acord aquí transcrit i vist
l’informe del Servei Territorial segons el qual es
consideren complertes les condicions que s’hi
establien, es publica l’acord esmentat, per do-
nar així executivitat a l’aprovació definitiva del
Pla especial de l’illa de Talcos Pirenaicos, que
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promou Valvi, SA, i tramet l’Ajuntament de
Figueres.

Contra l’acord anterior, que no exhaureix la
via administrativa, es pot interposar recurs or-
dinari davant el conseller de Política Territorial
i Obres Públiques en el termini d’un mes a comp-
tar de la data de publicació d’aquest Edicte. El
recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos
sense que hi hagi cap resolució expressa i que-
darà aleshores oberta la via contenciosa admi-
nistrativa.

Girona, 26 de juny de 1998

GLÒRIA PONS I SAEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Girona

(98.163.119)

EDICTE
de 26 de juny de 1998, sobre resolucions del con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques
referents als municipis de Granollers, Figueres
i Girona.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de conformitat amb el que disposa
la Llei del sòl i el Reial decret 1385/1978, de 23
de juny, ha resolt, en data 5 de maig de 1998, els
assumptes que s’indiquen a continuació:

Exp.: 118/98
Modificació puntual del Pla general d’ordena-
ció a l’àmbit de la UA-30, de Granollers

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

Aprovar definitivament la modificació pun-
tual del Pla general d’ordenació, de Granollers,
a l’àmbit de la UA-30, promoguda i tramesa per
l’Ajuntament, amb la incorporació d’ofici de la
prescripció per la qual en el projecte d’edificació
se suprimeixen els cossos volats de connexió
entre l’edifici central i els adossats a les façanes
principals.

Exp.: 825/98
Modificació del Pla general en l’àmbit de l’àrea
d’equipaments supramunicipals de Vilatenim, de
Figueres

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

Aprovar definitivament el text refós de la
Modificació del Pla general, de Figueres, a l’àm-
bit de l’àrea d’equipament de Vilatenim, promo-
guda i tramesa per l’Ajuntament.

Exp.: 1218/96
Modificació del Pla general d’ordenació, de
Girona, als carrers Empúries i Saragossa

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

Aprovar definitivament el text refós de la
Modificació del Pla general d’ordenació de Gi-
rona als carrers Empúries i Saragossa, promo-
gut i tramès per l’Ajuntament de Girona que
dóna adequat compliment a la resolució del ti-

tular del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de 18 de juliol de 1996.

Contra aquestes resolucions, que posen fi a
la via administrativa, es poden interposar recur-
sos contenciosos administratius en el termini de
dos mesos davant la Sala Contenciosa Adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya, amb la comunicació prèvia que esta-
bleix l’article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú, sens perjudici que es pugui interpo-
sar qualsevol altre recurs que es consideri
procedent.

De conformitat amb l’article 58 de la Llei de
la jurisdicció contenciosa administrativa, el ter-
mini de dos mesos per interposar els recursos con-
tenciosos administratius esmentats començarà a
comptar des del dia de la publicació d’aquest
Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Barcelona, 26 de juny de 1998

CARLOTA BARCELÓ I BASIL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya

(98.163.118)

EDICTE
de 26 de juny de 1998, sobre resolucions del con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques
referents al municipi del Prat de Llobregat.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de conformitat amb el que disposen
la Llei del sòl i el Reial decret 1385/1978, de 23
de juny, ha resolt, en dates 26 de gener i 28 d’abril
de 1998, els assumptes que s’indiquen a conti-
nuació:

Exp.: 1594/97
Modificació puntual del Pla general metropolità
al sector Mas Blau II, del Prat de Llobregat

Resolució de 28 d’abril de 1998

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

Donar conformitat al text refós de la modi-
ficació puntual del Pla general metropolità al
sector Mas Blau II, del terme municipal del Prat
de Llobregat, que incorpora la prescripció as-
senyalada a la resolució del conseller de Política
Territorial i Obres Públiques d’aprovació defi-
nitiva de 26 de gener de 1998, i ordenar la pu-
blicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya d’aquesta resolució i de la d’aprovació
definitiva als efectes de la seva executivitat
immediata.

Resolució de 26 de gener de 1998

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

—1 Aprovar definitivament l’expedient de
modificació puntual del Pla general metropolità
al sector Mas Blau II, del Prat de Llobregat, con-
dicionant-ne l’executivitat i publicació al Dia-

ri Oficial de la Generalitat de Catalunya a la
presentació per part de l’Ajuntament d’un text
refós que incorpori la prescripció següent:

Ampliar la secció del carrer h fins a 20 m
d’amplada, en concordança amb les previsions
de la zona logística del recinte aeroportuari.

—2 Manifestar a l’Ajuntament que el titular
d’aquest Departament, amb informe previ de la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, donarà
conformitat al text refós, amb el benentès que
en aquest supòsit es dóna per evacuat l’informe
favorable de la Comissió d’Urbanisme de Ca-
talunya, i ordenarà també la publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya d’aquesta
resolució i de la d’aprovació definitiva als efectes
de la seva executivitat immediata.

Contra aquestes resolucions, que posen fi a
la via administrativa, es poden interposar recur-
sos contenciosos administratius en el termini de
dos mesos davant la Sala Contenciosa Adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya, amb la comunicació prèvia que esta-
bleix l’article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú, sens perjudici que es pugui interpo-
sar qualsevol altre recurs que es consideri
procedent.

De conformitat amb l’article 58 de la Llei de
la jurisdicció contenciosa administrativa, el ter-
mini de dos mesos per interposar els recursos
contenciosos administratius esmentats comen-
çarà a comptar des del dia de la publicació
d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

Barcelona, 26 de juny de 1998

CARLOTA BARCELÓ I BASIL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya

(98.163.115)

EDICTE
de 26 de juny de 1998, sobre una resolució del
conseller de Política Territorial i Obres Públiques
referent als municipis de Montesquiu, Sora, Sant
Quirze de Besora i Santa Maria de Besora.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de conformitat amb el que disposen
la Llei del sòl i el Reial decret 1385/1978, de 23
de juny, ha resolt, en data 2 d’abril de 1998, l’as-
sumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 345/95
Text refós del Pla especial d’ordenació del parc
comarcal de Montesquiu, de Montesquiu, Sora,
Sant Quirze de Besora i Santa Maria de Besora

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

Aprovar definitivament el text refós del Pla
especial d’ordenació del parc comarcal de Mon-
tesquiu, dels municipis de Montesquiu, Sora,
Sant Quirze de Besora i Santa Maria de Besora,
que dóna adequat compliment a la resolució del
titular del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques de 23 de maig de 1997.
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Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu en el termini de dos mesos
davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
amb la comunicació prèvia que estableix l’ar-
ticle 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu co-
mú, sens perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs que es consideri proce-
dent.

De conformitat amb l’article 58 de la Llei de
la jurisdicció contenciosa administrativa, el ter-
mini de dos mesos per interposar els recursos
contenciosos administratius esmentats comen-
çarà a comptar des del dia de la publicació
d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

Barcelona, 26 de juny de 1998

CARLOTA BARCELÓ I BASIL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya

(98.163.112)

EDICTE
de 26 de juny de 1998, sobre un acord de la Co-
missió d’Urbanisme de Barcelona referent al mu-
nicipi de Sant Boi de Llobregat.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 25 de març de 1998, adoptà, entre
altres, l’acord següent:

Exp.: 1724/97
Pla especial d’ordenació de la parcel·la situada
al carrer d’Eusebi Güell, 93, de Sant Boi de Llo-
bregat

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i
d’acord amb els fonaments que s’hi exposen,
aquesta Comissió, per delegació del conseller de
Política Territorial i Obres Públiques segons la
Resolució de 25 d’abril de 1997, publicada al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
2393, de 16.5.1997, acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla especial
d’ordenació de la parcel·la situada al carrer
d’Eusebi Güell, 93, de Sant Boi de Llobregat,
promogut pel senyor Rafael Sans Fabregat i
tramès per l’Ajuntament.

—2 Procedir a la publicació d’aquest acord al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a
l’efecte de la seva executivitat immediata tal com
indica l’article 89 del text refós de la legislació
vigent a Catalunya en matèria urbanística.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat i al promotor.

Contra l’acord anterior, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar, amb la comu-
nicació prèvia al conseller de Política Territorial
i Obres Públiques, recurs contenciós adminis-
tratiu davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya, en el termini màxim de dos mesos a
comptar des del dia de la publicació d’aquest
Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-

talunya, sens perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.

Barcelona, 26 de juny de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.163.110)

*

DECRET
146/1998, de 23 de juny, pel qual es modifica el
Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calen-
dari de festes fixes i suplents.

Atès el que disposa l’article 11.2 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya i l’article 37 de
l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, i el
Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre la re-
gulació de la jornada de treball, jornades espe-
cials i descansos;

Vist el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, que
va establir les festes fixes i suplents a Catalunya;

Vist el Decret 152/1997, de 25 de juny, que va
modificar el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en
el sentit de substituir, en el territori d’Era Val
d’Aran, la festa del 26 de desembre (Sant Este-
ve) per la del 17 de juny, com a Festa d’Aran;

Atès que cal preveure una altra substitució
pels anys en què Sant Esteve s’escaigui en diu-
menge;

Un cop escoltat el Consell de Treball de Ca-
talunya, a proposta del conseller de Treball i
d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
Es modifica l’apartat c) de l’article 1 del De-

cret 177/1980, de 3 d’octubre, que passa a tenir
la redacció següent:

“C) En el territori d’Era Val d’Aran i ateses
la seva personalitat, la situació geogràfica, els
orígens històrics, la llengua i la cultura, tal com
es reconeix en la Llei 16/1990, de 13 de juliol,
sobre el règim especial d’Era Val d’Aran, la festa
del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda
substituïda per la del dia 17 de juny, com a Festa
d’Aran, en commemoració de la data 17 de juny
de 1991 en què va quedar restablerta i actualit-
zada l’organització administrativa tradicional
d’Era Val d’Aran.

”Els anys en què el dia 26 de desembre s’es-
caigui en diumenge, la festa del dilluns de Pas-
qua Florida queda substituïda, en el territori
d’Era Val d’Aran, per la del dia 17 de juny, com
a Festa d’Aran.”

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia
de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 23 de juny de 1998

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

IGNASI FARRERES I BOCHACA

Conseller de Treball

(98.166.059)

DECRÈT
146/1998, de 23 de junh, peth quau se modifique
eth Decrèt 177/1980, de 3 d’octobre, sus eth ca-
lendari de hèstes fixes e suplents.

Dat ce que dispòse er article 11.2 der Estatut
d’autonomia de Catalonha e er article 37 der

DEPARTAMENT
DE TREBALL
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Estatut des trabalhadors, aprovat peth Reiau
decrèt legislatiu 1/1995, de 24 de març, e eth
Decrèt 2001/1983, de junhsèga, sus era regu-
lacion dera jornada de trabalh, jornades es-
peciaus e pòses;

Vist eth Decrèt 177/1980, de 3 d’octobre,
qu’establic es hèstes fixes e suplents en Ca-
talonha;

Vist eth Decrèt 152/1997, de 25 de junh, que
modifiquèc eth Decrèt 177/1980, de 3 d’octobre,
en sentit de substituïr, en territòri dera Val d’Aran,
era hèsta deth 26 de deseme (Sant Estèue) pera
deth 17 de junh, com Hèsta d’Aran;

Dat que cau preveir ua auta substitucion entàs
ans en que Sant Estèue se tròbe un dimenge;

Un cop escotat eth Consell de Treball de
Catalunya, a propòsta deth conselhèr de Trabalh
e d’acòrd damb eth Govèrn,

DECRÈTI:

Article unic
Se modifique er apartat c) der article 1 deth

Decrèt 177/1980, de 3 d’octobre, que passe a
auer era redaccion que seguís:

“C) En territòri dera Val d’Aran e dades era
sua personalitat, era situacion geografica, es orí-
gens istorics, era lengua e era cultura, atau com
se reconeish ena Lei 16/1990, de 13 de junhsèga,
sus eth règim especiau dera Val d’Aran, era
hèsta deth 26 de deseme (Sant Estèue) quede
substituïda pera deth dia 17 de junh, com Hèsta
d’Aran, en commemoracion deth dia 17 de juny
de 1991 en qué quedèc restablida e actualisada
era organisacion administratiua tradicionau dera
Val d’Aran.

”Es ans en qué eth dia 26 de deseme se tròbe
un dimenge, era hèsta deth deluns de Pasca
Florida quede substituïda, en territòri dera Val
d’Aran, pera deth dia 17 de junh, com Hèsta
d’Aran.”

DISPOSICION DARRÈRA

Aguest Decrèt entrarà en vigor eth madeish
dia dera sua publicacion en DOGC.

Barcelona, 23 de junh de 1998

JORDI PUJOL

President dera Generalitat de Catalonha

IGNASI FARRERES I BOCHACA

Conselhèr de Trabalh

(98.166.059)

RESOLUCIÓ
de 12 de maig de 1998, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de
treball de l’empresa TGT Tecnología y Gestión Te-
lefónica, SA, per al període 1.11.1997 al 31.12.1999
(codi de conveni núm. 0809842).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball
de l’empresa TGT Tecnología y Gestión Te-
lefónica, SA, subscrit pels representants de
l’empresa i dels seus treballadors el dia 26 de
novembre de 1997, i de conformitat amb el que
disposen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret

legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’apro-
va el Text refós de la Llei de l’Estatut dels tre-
balladors; l’article 2.b) del Reial decret 1040/
1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de
convenis col·lectius de treball; l’article 11.2 de
la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i altres nor-
mes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu
de treball de l’empresa TGT Tecnología y Ges-
tión Telefónica, SA, per al període 1.11.1997 al
31.12.1999 al Registre de convenis de la Delegació
Territorial de Treball de Barcelona.

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

Barcelona, 12 de maig de 1998

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ CID

Delegat territorial de Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI
col·lectiu de l’empresa TGT Tecnología y Gestión
Telefónica, SA per al període 1.11.97 al 31.12.99

Article 1
Determinació de les parts

Aquest Conveni col·lectiu es pacta entre l’em-
presa i la representació legal dels treballadors
a l’efecte de regir les relacions existents entre
aquella i els seus empleats en els centres de tre-
ball que pugui tenir l’empresa. En queda exclòs
expressament el personal d’alta direcció.

Article 2
Justificació específica

Totes dues parts firmen aquest Conveni col-
lectiu per resoldre les circumstàncies especials
que l’empresa té en relació tant amb el seu mer-
cat específic en l’àmbit de la telefonia com en
relació amb les vicissituds especials que deter-
minen el volum de la seva activitat empresari-
al i l’adaptabilitat necessària dels seus recursos
econòmics i humans.

En aquest sentit, per dur a terme aquest tri-
ple objectiu, cal tenir en compte el següent:

a) No malmetre l’estabilitat i la permanèn-
cia de l’empresa.

b) Ajustar-se a les exigències de la competèn-
cia del mercat i de l’activitat particular pròpia.

c) Contribuir amb aquest Conveni col·lectiu
a evitar les solucions traumàtiques per a l’extin-
ció dels contractes, i intentar que la solució que
estableixen els articles 20 i 21 contribueixi a fle-
xibilitzar i mantenir en la mesura del possible
les relacions laborals.

Totes dues parts consideren particularment
apropiat i insubstituïble per qualsevol altre el
sistema concret i íntegre de condicions laborals
que institueix aquest Conveni, ja que resol les
circumstàncies en les quals es troba immersa
l’empresa i, al seu torn, en potencia l’acció, el
desenvolupament econòmic i l’estabilitat i pro-
mou l’ocupació laboral.

Les condicions que estableix aquest Conve-
ni col·lectiu substitueixen, amb les especificaci-
ons que s’hi determinen, les que els treballadors
han anat percebent.

Article 3
Àmbit temporal

Aquest Conveni col·lectiu té efectes retroac-
tivament des de l’1 de novembre de 1997 i la seva
vigència s’estén fins al 31 de desembre de 1999.

Una vegada complert el termini de vigència,
qualsevol de les parts pot denunciar-lo, avisant
l’altra part fefaentment amb un mes de temps
com a mínim. Si cap de les parts no fa la denún-
cia, la vigència d’aquest Conveni es prorroga-
rà d’un any a l’altre. Tanmateix, si durant el
període de vigència sorgeix cap normativa labo-
ral de caràcter general o sectorial que alguna de
les dues parts consideri d’interès especial, això
justificaria l’anàlisi i la conveniència de tenir-la
en compte per actualitzar o modificar de comú
acord el contingut d’aquest Conveni, sense ne-
cessitat d’esgotar el període de vigència esta-
blert.

Per contra, una vegada denunciat el Conve-
ni per qualsevol de les parts, les clàusules nor-
matives que s’hi acorden s’han de mantenir fins
que l’empresa i els treballadors no arribin a un
acord exprés sobre les modificacions que cal
introduir en el Conveni. Una vegada assolit un
acord sobre el nou text, aquest ha de substituir
totalment el que havia regit fins al moment. En
tot cas, i durant la vigència del Conveni, les parts
estan sotmeses amb totes les seves conseqüèn-
cies a la pau laboral.

Article 4
Vinculació a la totalitat

Les condicions que es pacten en aquest Con-
veni constitueixen un tot orgànic i indivisible, i
a l’efecte de la seva aplicació pràctica han de ser
considerades globalment, sense que sigui pos-
sible l’aplicació de cap dels seus preceptes sense
tenir en compte la resta.

En cas que per via judicial, o mitjançant qual-
sevol procediment de solució de conflictes alter-
natius, es declari la nul·litat de qualsevol precep-
te d’aquest Conveni, l’empresa i la representació
legal dels treballadors s’obliguen a elaborar, en
el termini d’un mes des que hi hagi una resolució
en ferm, una nova redacció del Conveni, en la
mateixa línia que aquest, que substitueixi les
clàusules o els doni una redacció que en salvi la
validesa d’aplicació, independentment de la
forma jurídica que es faci servir, incloent-hi, en
tot cas, els procediments de modificació que
preveu l’Estatut dels treballadors.

En cas de discrepància, les parts se sotmetrien
a l’arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya
i a la clàusula que aquest Tribunal proposés.

Article 5
Absorció i compensació

Amb caràcter general, hi ha d’haver compen-
sació i absorció si els salaris realment pagats, en
conjunt i còmput anual, són més favorables per
als treballadors que els que fixa aquest Conveni.

Article 6
Comissió Paritària

Per resoldre les dificultats i les diferències de
criteri que sorgeixin de l’aplicació d’aquest
Conveni col·lectiu es crea una Comissió Parità-
ria, formada per tres membres representants de
cadascuna de les parts negociadores, que té la
naturalesa que preveu l’article 85 de l’Estatut
dels treballadors. Els representants dels treba-
lladors de la Comissió Paritària, i, per delega-
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ció expressa, del Comitè d’Empresa, represen-
ten aquest totalment, i l’acord majoritari adoptat
pels seus components, si s’escau, té l’efecte d’un
acord col·lectiu complementari d’aquest Con-
veni.

La Comissió s’ha de reunir sempre que ho
acordin totes dues representacions o quan una
de les dues ho sol·liciti a l’altra. Tant en un cas
com en l’altre, s’ha de concretar l’ordre d’as-
sumptes a tractar com a mínim 24 hores abans
de la reunió.

Els acords s’adopten per votació dels seus
membres, i per a la seva aprovació cal el vot
favorable de la majoria de cadascuna de les parts
que integren la Comissió Paritària.

Article 7
Organització de la feina

L’organització de la feina és facultat privativa
de l’empresa mitjançant els seus òrgans de di-
recció en els termes que preveu l’article 20 de
l’Estatut dels treballadors.

Article 8
Contingut de la prestació laboral

El contingut de la prestació laboral i l’adscrip-
ció inicial a un grup professional es pacta entre
l’empresa i el treballador. La categoria profes-
sional ha de constar segons el que estableix l’ar-
ticle següent.

Article 9
Classificació professional

La classificació professional queda configu-
rada en els grups professionals següents:

Classificació de grups professionals:
Grup 1. Titulats superiors o assimilats
Grup 2. Personal administratiu
Grup 3. Personal tècnic
Grup 4. Personal de producció
Grup 1. Titulats superiors o assimilats:
Directius
Director de departament
Altres titulacions superiors o assimilades
Grup 2. Personal administratiu:
Oficial de 1a
Oficial de 2a
Auxiliar administratiu
Aspirant
Grup 3. Personal tècnic:
Tècnic en informàtica i comunicacions
Operadors auxiliars
Grup 4. Personal de producció:
Cap de servei
Supervisor
Operador
Auxiliar de producció

Grup 1: titulats superiors o assimilats
Directius: exerceixen funcions de direcció

dependent del director general.
Director de departament: és l’empleat que

depèn directament de la Direcció general i és
responsable d’un o més grups funcionals de l’em-
presa.

Altres titulacions superiors o assimilades
(ATSA): és l’empleat que actua a les ordres
immediates del director de departament i por-
ta la responsabilitat directa d’una o diverses
àrees de treball.

Grup 2: personal administratiu
Oficial de primera: és l’empleat que, sota les

ordres del director de departament o de l’ATSA,
supervisa totes les tasques del personal que té
a les seves ordres.

Oficial de segona: és l’empleat que, sota les
ordres de l’oficial de primera, fa les feines de
caràcter secundari i dóna suport administratiu
a la resta de departaments de l’empresa.

Auxiliar administratiu: és l’empleat major de
18 anys que exerceix les tasques bàsiques admi-
nistratives, així com les feines de recepcionista
i telefonista.

Aspirant: és l’empleat menor de 18 anys que
s’inicia en les feines pròpies d’oficina.

Grup 3: personal tècnic
Tècnic d’informàtica i comunicacions: és l’em-

pleat que, sota la direcció del director de depar-
tament, executa i controla les tasques relacio-
nades amb la infraestructura de dades i veu.

Operadors: executen les tasques de supervisió
i control dels equips tecnològics, així com acti-
vitats d’operativa, informàtica, equips i instal·-
lacions, sota les instruccions i els procediments
del tècnic d’informàtica i comunicacions.

Auxiliars: personal en formació o aprenen-
tatge que actua com a ajudant dels subgrups
anteriors.

Grup 4: producció
Cap de servei: és el responsable d’establir les

directrius, de planificar les necessitats i de de-
finir els paràmetres de control dels serveis, i
d’optimitzar els recursos, tant humans com tèc-
nics, en dependència jeràrquica del director de
departament.

Supervisor: és el responsable de la supervi-
sió de l’operativa, de detectar i corregir les dis-
funcions que es produeixin durant el servei, de
controlar els serveis que es presten i d’assessorar
i ajudar els operadors i operadores en el desen-
volupament de la seva feina, en dependència del
cap de servei.

Operador: és l’empleat encarregat d’atendre
i gestionar les trucades i/o activitats administra-
tives del servei en el qual despleguen l’opera-
tiva. Les seves funcions també inclouen ajudar
en la supervisió, si es requereix a aquest efec-
te, o, si s’escau, la responsabilitat sobre el con-
trol del servei sobre altres operadors durant la
nit o el cap de setmana. Per la feina anterior,
l’operador té un plus per hora treballada.

Auxiliars de producció: personal que porta a
terme activitats de suport en els serveis admi-
nistratius i de producció per a la resta de les
categories anteriors, i que en depèn, encara que
essencialment depèn dels caps de serveis, llevat
que aquests n’acordin la delegació en qualsevol
de les altres.

Article 10
Promocions

Amb caràcter general, les promocions depe-
nen de les necessitats dels grups funcionals. Que-
den subjectes a criteris i avaluacions dels caps
superiors i són sancionades per la Direcció.

En l’àrea de producció s’estableixen criteris
particulars d’avaluació, definits per a l’ascens de
nivell o categoria, dels treballadors que ho sol·li-
citin, sempre que hi hagi places vacants en la línia
de producció, i sempre a judici dels responsables
corresponents de Producció i de Recursos Hu-
mans, amb la sanció corresponent de la Direc-
ció de l’empresa.

S’ha d’informar el Comitè, prèviament a la
seva aplicació, de les polítiques d’avaluació i de
les seves variacions.

Article 11
Pacte d’exclusivitat

Tots els treballadors que prestin serveis per
a l’empresa ho han de fer amb el caràcter d’ex-
clusivitat. En el Conveni al qual són adscrits es
determina un plus d’exclusivitat, pagador a tots
els treballadors. Si no es produeix l’exclusivitat
esmentada per part del treballador, aquest està
obligat a comunicar-ho immediatament a la
Direcció amb un preavís de 30 dies respecte a
la concurrència amb una altra feina que no com-
porti competència deslleial en una empresa del
mateix sector que TGT. En aquest cas, el treba-
llador perd el plus d’exclusivitat.

El treballador perd automàticament l’exclu-
sivitat si efectua una altra feina fora de TGT
sense el permís corresponent de l’empresa.

Article 12
Polivalència funcional

Es pot acordar la polivalència funcional en
l’execució de les funcions que un treballador
porti a terme. Tot això, sens perjudici que en
qualsevol cas es pugui acordar la mobilitat fun-
cional en aquesta norma regulada. En cas que
es determini la polivalència funcional, el salari
que percep el treballador es prorrateja en relació
amb la proporció de temps que inverteix en
l’exercici de cadascuna de les categories i fun-
cions que efectua. En tot cas, se li ha de reco-
nèixer la categoria que resulti prevalent. El tre-
ballador no pot percebre una remuneració
inferior a la inicial, excepte en cas d’acord entre
el treballador i l’empresa o de seguiment del
procediment legal.

Article 13
Estructura salarial

L’estructura salarial que regula aquest arti-
cle substitueix totalment la que ha regit fins ara
entre les parts. Corresponen als diversos con-
ceptes salarials els valors que indiquen les taules
annexes.

Estructura salarial
Salari base.
Plus d’exclusivitat: s’abona a tots els treballa-

dors que, exclusivament, prestin serveis per a
l’empresa. Aquest complement no és absorbi-
ble i es distribueix en catorze pagues.

Complement ad personam: té aquesta condi-
ció la part de retribució que percebi el treballa-
dor quan entri en vigor aquest Conveni i que
excedeixi els dos conceptes anteriors. Atès que
tots els complements que aquí es regulen ja es
percebien, si bé amb diferent concreció, els
percebuts se substitueixen pels que determina
aquest Conveni i els que eren diferents s’hi in-
clouen com a complement ad personam.

Plus de millora voluntària: l’empresa, a par-
tir de la firma d’aquest Conveni, pot determi-
nar una millora voluntària de caràcter unilate-
ral. Aquest plus no és consolidable, i l’empresa
en pot determinar la durada i el pagament. Si
s’escau, es prorroga d’un any a l’altre, i es pot
exigir en qualsevol moment per decisió empre-
sarial, sempre que el treballador l’hagi percebut
per un període no superior a deu anys. Aques-
ta millora es consolida un 10% cada any en què
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es pagui el plus, i cada any s’ha de tenir en comp-
te el valor o la quantitat pel qual es percep aquest
plus descomptant-ne la quantitat consolidada.
En tot cas, aquest plus es pot eliminar si la com-
panyia entra en una situació econòmica nega-
tiva de pèrdues.

En cas que es produeixi la reducció de jornada
que preveu l’article 20, correlativament hi ha
d’haver una reducció proporcional dels concep-
tes econòmics anteriors.

Es considera salari de conveni el salari base
més el complement d’exclusivitat.

Als operadors de plantilla en el moment de
la firma del Conveni se’ls manté el mateix nivell
salarial que tenien.

Les revisions s’han d’efectuar dins del primer
trimestre de cada any, una vegada conegut l’IPC
real de l’any anterior, i són aplicables sobre el
salari base i el complement d’exclusivitat, sens
perjudici d’aplicar-hi els criteris d’absorció i
compensació que l’empresa pugui efectuar in-
dividualment en qualsevol moment. Són aplica-
bles des del moment en què es practiquin.

Article 14
Complements salarials

L’empresa pot introduir els complements
següents:

Complements variables: a l’efecte de calcu-
lar variables, es consideraran els mesos de 30
dies. Tots els complements són de caràcter men-
sual o anual, i s’estableixen dos tipus de retri-
bució variable:

a) Per productivitat. En funció dels objectius
anuals o de caràcter periòdic sobre la base de la
venda, productivitat o altres que determini l’em-
presa.

b) Per qualitat. En funció d’esquemes de
valoració, professional, mensual i a títol perso-
nal, que determini l’empresa.

Aquests complements no són consolidables
en cap cas i estan subjectes a esquemes especí-
fics de caràcter temporal. Aquests complements
són abonats sobre la base dels dies realment
treballats.

Complement de lloc de treball: són els que
l’empresa pot determinar en consideració a la
concurrència de causes productives que impli-
quin que un treballador ha de cobrir un altre lloc
de treball o substituir un altre empleat d’una
categoria superior. L’empresa pot acordar, si
s’escau, i tenint en compte la dificultat d’adap-
tació, una compensació no consolidable i tem-
poral per aquest cas. La seva consolidació és
subjecta a la decisió de l’empresa o a l’aplicació
de l’article 22.

Complement funcional: és un complement
transitori i mai no consolida, llevat que en una
revisió del Conveni es prevegi necessàriament.
En cada cas, es fixa mitjançant un acord entre
l’empresa i el treballador.  S’abona per mesos
treballats i proporcionalment als dies treballats
fent la funció que determina la percepció del dit
complement.

Complement de nocturnitat:  es consideren
hores nocturnes les compreses entre les 22 h i
les 6 h. El preu de l’hora nocturna és la que es
determina en les taules adjuntes, annexades a
aquest text.

Complement de festius: el preu de l’hora fes-
tiva es determina segons el que disposen les
taules annexes.

Complement de formació: la formació cons-
titueix una part indispensable de la qualitat dels
serveis que TGT ofereix. A aquest efecte s’han
d’anunciar els cursos als quals han d’assistir ne-
cessàriament els treballadors designats. Aquests
cursos poden ser:

Reciclatges: és la formació que permet que
l’operador recuperi el nivell de qualitat adequat
per continuar exercint la seva funció. S’efectuen
fora de la jornada laboral i no són retribuïdes.

Formació evolutiva: s’imparteix com a ampli-
ació dels serveis ja existents i es duu a terme
durant l’horari d’operativa o al marge d’aquest
horari. S’abona segons el salari per hora ordi-
nari.

Pel que fa a la formació en serveis nous, l’as-
sistència és voluntària. Els cursos s’anuncien prè-
viament, i es fan saber  les característiques, i
també la retribució global per assistir-hi, que
l’empresa determina per a cada cas si es fan fora
de l’horari laboral. En cap cas la jornada labo-
ral i la formació no poden ultrapassar les nou
hores diàries de dedicació. Si per qualsevol causa
no es pot fer la formació fora de les hores de
feina, i al marge de la jornada habitual del tre-
ballador designat, aquest ha de percebre la re-
tribució salarial global.

Complement per guàrdies:  l’empresa té el
dret a establir un sistema de guàrdies que con-
sisteix en la disponibilitat dels treballadors en
un lloc localitzable de ràpid accés al lloc de tre-
ball, per tal que se’ls pugui cridar per fer subs-
titucions o ampliacions d’un servei en cas que
les necessitats productives o de servei ho reque-
reixin. Les guàrdies, que són voluntàries, sem-
pre que estiguin cobertes, s’estableixen de forma
programada en dies i hores i són remunerades
d’acord amb el que s’estableix a l’annex.

Complement de transport (desplaçaments
retribuïts)

a) En jornades continuades el desplaçament
entre centres computa com una hora normal de
feina. Tenint en compte els centres de treball
actuals, el límit és d’una hora i el desplaçament
s’abona en serveis públics.

b) En jornades partides, si el descans és de
dues hores no computa el desplaçament, si el
descans és d’una hora aquesta hora s’abona com
a hora d’operativa, a més del cost del transport.

c) Fora de l’àrea metropolitana, s’abonen
el temps de desplaçament i el cost del transport
des del centre d’origen o el domicili, indistin-
tament.

Article 15
Comitè de Seguretat i Salut

El Comitè de Seguretat i Salut canalitza en
ambdós sentits amb el Comitè d’Empresa les
demandes, propostes i observacions i es regeix
per les disposicions legals vigents a cada mo-
ment.

Article 16
Comitè d’Empresa

El Comitè d’Empresa es regeix per les dispo-
sicions legals vigents a cada moment.

Article 17
Període de prova

S’apliquen els períodes màxims establerts per
a cada titulació, segons la normativa vigent a
cada moment.

Article 18
Prestacions per incapacitat temporal

En tots els casos s’abona el 100%, sempre que
la ràtio anual existent en el moment de la firma
del Conveni de l’absentisme per malaltia o ac-
cident es mantingui en el temps; es parteix de
l’índex anual segons l’any mòbil, seguint periò-
dicament la informació amb aquest paràmetre.
Al cap de tres mesos o més, en què se sobrepassi
el 25% de l’índex esmentat, l’empresa aplicaria
la normativa següent:

En cas de malaltia comuna o accident no la-
boral: 60% de la base reguladora des del quart
dia fins al 20è inclòs, i el 75% des del 21è en
endavant.

En cas d’accident laboral: 75% de la base
reguladora des de l’endemà de la baixa.

En cas de maternitat: l’INSS (Institut Naci-
onal de la Seguretat Social) és l’encarregat
d’abonar directament la prestació, que consis-
teix en el 100% de la base reguladora.

Si al cap d’un any des del canvi de la norma-
tiva, l’índex ha tornat al nivell d’origen, s’implan-
ta de nou l’abonament del 100%.

Article 19
Dietes

Despeses justificades (els imports es revisen
anualment):

Dieta completa: 7.500 ptes./dia
Mitja dieta: 3.000 ptes./dia
Dinar: 1.500 ptes./dia
Quilometratge: 30 ptes./km
Despeses pagades:
S’abonen les despeses tenint en compte so-

bretot la justificació documental que les con-
firmi, i també l’autorització prèvia que les le-
gitimi.

Article 20
Jornada laboral i horari

La jornada laboral és la que es pacta en cada
cas en el contracte de treball sense que pugui su-
perar la màxima establerta de 1.808 hores anuals,
amb una jornada setmanal màxima de 40 h. En
tot cas, cal respectar el descans mínim entre
jornades de 12 hores i el setmanal de dos dies
ininterromputs.

En les renovacions futures dels contractes
existents en el moment de firmar aquest Con-
veni, es mantindran les hores contractades in-
dividualment.

La jornada laboral dels treballadors depèn de
l’àrea en què fan la seva feina.

Àrea tècnica
L’àrea tècnica pot i ha de planificar la seva

jornada laboral sobre la base de les necessitats
dels serveis. La seva disponibilitat és d’una a
quatre hores, 365 dies a l’any.

Àrea de producció
Per a categories de caps de servei i inferiors

s’aplica el sistema de 24 h, 365 dies a l’any de dis-
ponibilitat, sens perjudici del compliment de la
jornada ordinària anual i dels mecanismes de
compensació que a aquest efecte acordin les
parts atenent les necessitats productives i orga-
nitzatives de l’empresa.

Les categories de supervisió es poden regir
per torns de 8 hores, dins del règim general de
disponibilitat de producció. Aquests torns po-
den ser continus o discontinus.
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Els horaris dels operadors s’ajusten als cri-
teris i les necessitats de planificació de produc-
ció, dins dels criteris de disponibilitat establerts
que l’empresa determini respecte als paràme-
tres objectius relacionats amb un sistema de
torns rotatius. Les jornades poden ser continu-
ades o partides. En cas de jornades partides el
descans és de 2 h. Producció pot autoritzar una
disminució d’aquest descans de com a mínim
1 h si l’operador ho sol·licita.

En els casos de jornades partides, els descan-
sos s’efectuen dins de la jornada i es computen
dins de la mateixa jornada, i són de:

Jornada de 4 h: 10 minuts
Jornada de 6 h: 15 minuts
Jornada de 8 h: 20 minuts
Resta de departaments: l’horari ordinari és

de 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h.
Els serveis de recepció s’han d’adaptar als

horaris planificats per la Direcció, normalment
de 8 h a 20 h. Així mateix, es poden establir torns
els dissabtes i diumenges per cobrir necessitats
eventuals de l’empresa.

Independentment de la naturalesa del con-
tracte laboral i de la jornada inicialment acor-
dada amb cada treballador, regeix, si s’escau, el
que preveu aquesta disposició pel que fa a la
possible modificació de la jornada. Per a tota
mena de contracte es determina la regulació que
s’assenyala a continuació.

D’acord amb les característiques de l’empre-
sa, i a l’efecte d’aconseguir una major flexibilitat
a les necessitats de la seva demanda, i a fi d’evitar
la possible complexitat derivada de l’article 41
de l’Estatut dels treballadors, totes dues parts
acorden que la jornada inicialment pactada es
redueix quan es produeix una disminució dels
serveis prestats o del seu volum als seus clients,
o qualsevol altra causa justificada, ja sigui de
caràcter organitzatiu, tècnic, productiu o econò-
mic. A aquest efecte, es faculta la Comissió
Paritària perquè, un cop se li hagi plantejat la
possibilitat de reduir la jornada, doni una solució
factible a la resolució de les necessitats empre-
sarials i emeti l’informe consegüent, i perquè
alhora es pronunciï sobre si es tracta o no d’una
modificació substancial de les condicions labo-
rals, tenint en compte l’especial consideració
onerosa que pugui tenir la modificació per als
treballadors afectats.

L’empresa ha de comunicar el nombre d’ho-
res que han de fer els treballadors afectats com
a mínim un mes abans de la data en què la mo-
dificació tingui efectes.

Els criteris que regeixen l’adaptació de la
jornada laboral són els següents:

a) En primer lloc, es modificarà la jornada
dels treballadors adscrits al servei comercial que
hagi experimentat la reducció o ampliació.

b) En segon lloc, es determinarà en relació
a les persones que voluntàriament ho acceptin
i que l’empresa consideri que són apropiades.

c) En cas que siguin diversos els treballadors
afectats, sense ser necessària la modificació de
la jornada de tots ells, la determinació del tre-
ballador afectat es produeix valorant la coinci-
dència o no dels serveis i la disponibilitat per
efectuar-los.

d) En el marc del col·lectiu anterior, la mo-
dificació afectarà, primer, els treballador con-
tractats mitjançant empreses de serveis externs
i, en segon lloc, els treballadors de l’empresa en

Article 22
Mobilitat funcional

La mobilitat funcional al si de l’empresa no-
més té les  limitacions que exigeixen les titula-
cions acadèmiques o professionals necessàries
per exercir la prestació laboral i la pertinença
al grup professional. A falta d’una definició dels
grups professionals, la mobilitat funcional es
pot fer entre categories professionals equiva-
lents.

La mobilitat funcional per fer funcions que
no corresponen al grup professional o catego-
ries equivalents només és possible si hi ha raons
tècniques o organitzatives que la justifiquin i pel
temps imprescindible per atendre-les. Si s’en-
carreguen funcions inferiors, aquestes han d’es-
tar justificades per necessitats peremptòries o
imprevisibles de l’activitat productiva. L’empre-
sari ha de comunicar aquesta situació als repre-
sentants dels treballadors.

La mobilitat funcional s’ha de dur a terme
sense perjudicar la dignitat del treballador ni la
seva formació i promoció professionals. El tre-
ballador té dret a la retribució corresponent a
les funcions que exerceix efectivament, excepte
en cas que se li encomanin funcions inferiors; si
és així, se li ha de mantenir la retribució d’origen.
Si es fan funcions diferents de les habituals com
a conseqüència de la mobilitat funcional, no es
poden invocar les causes d’acomiadament objec-
tiu d’ineptitud sobrevinguda o de manca d’adap-
tació.

Si com a conseqüència de la mobilitat funci-
onal s’exerceixen funcions d’una categoria su-
perior, per un període superior a sis mesos dins
de dotze mesos, o de vuit dins de 24 mesos, el
treballador por adquirir aquesta categoria.

El canvi de funcions diferents de les pactades
no inclòs en els supòsits previstos en aquest
article requereix l’acord de les parts o, en cas que
no s’arribi a un acord, sotmetre’s a les regles
previstes per a les modificacions substancials de
treball, un cop escoltada la Comissió Paritària
en un procediment similar a l’establert per a la
distribució de la jornada.

Article 23
Mobilitat geogràfica

L’empresa pot traslladar un treballador a un
altre centre de treball de l’empresa o bé despla-
çar-lo, sens perjudici d’abonar-li les despeses de
viatge que li puguin correspondre amb caràcter
individual, si hi ha una reducció de jornada o uns
serveis especials que el treballador afectat pu-
gui dur a terme i siguin adequats, atesa la seva
formació.

Article 24
Vacances

Els treballadors tenen dret a gaudir de 21 dies
feiners de vacances retribuïdes a l’any.

S’estableixen anualment i per a tot el perso-
nal sota els criteris de necessitats de producció
i d’organització interna. El període en què es
poden fer les vacances, i en què meriten, és de
l’1 de gener al 31 de desembre del mateix any.
Es dóna preferència al període d’estiu, de juny
a setembre.

El període de vacances pot donar lloc a situ-
acions de saldos deutors o creditors de dies de
vacances. Aquestes situacions, en els supòsits de

relació a l’ordre d’antiguitat (de menor a major
antiguitat).

En cas de disconformitat amb la decisió em-
presarial, els treballadors individuals afectats per
la reducció, o el mateix Comitè d’Empresa, han
de sotmetre la qüestió a judici de la Comissió Pa-
ritària.

La Comissió Paritària, en un termini màxim
i improrrogable de quinze dies des del plante-
jament de la qüestió, ha de decidir:

a) Ratificar o rebutjar la decisió empresarial.
b) Proposar una selecció diferent del treba-

llador o els treballadors afectats, tenint en comp-
te els criteris d’adequació que s’han assenyalat
anteriorment.

c) Si un cop transcorregut el termini anterior,
la Comissió Paritària no ha arribat a cap acord,
la via jurisdiccional social queda expedita sens
perjudici de la decisió empresarial.

Pel que fa als afectats per la disminució de la
jornada contractada, i sempre que sigui possi-
ble, l’empresa els ha de facilitar la formació en
altres serveis.

Article 21
Contractació

Contractació d’obra o servei determinat, clàu-
sula d’extinció vàlidament determinada

El contracte d’obra o servei determinat, te-
nint en compte l’activitat de l’empresa, es defi-
neix amb autonomia i substantivitat pròpia com
el que se subscriu per dur a terme un servei
concertat amb un client que, amb independència
del contracte inicialment subscrit amb ell i les
seves pròrrogues, té caràcter incert en la seva
durada. Igualment es podrà subscriure aquest
contracte per a tots aquells serveis nous que un
client ja establert pugui concertar amb l’empre-
sa. Aquest contracte també és vàlid si s’assignen
dues obres o serveis determinats, podent fina-
litzar una de les obres o serveis determinats i
continuar l’altre amb la seva jornada conseqüent
per dur a terme l’obra o el servei determinat
subsistent.

Contracte eventual
Es pot subscriure aquest contracte per als

increments de servei o treballs existents o de
nova creació que comportin un increment del
volum habitual de la seva activitat, sense perju-
dici que posteriorment es puguin subscriure nous
contractes temporals adequats a la legalitat.

Contracte a temps parcial
L’empresa pot subscriure contractes a temps

parcial, que poden ser de caràcter indefinit (o
de durada determinada), amb el límit de la jor-
nada màxima establerta en aquest Conveni
col·lectiu.

Els contractes a temps parcial de caràcter
indefinit poden ser pactats amb un total anual
d’hores de treball efectiu. Aquestes hores es
poden repartir irregularment al llarg de cada
anualitat. El total anual brut de percepcions
corresponents a aquestes hores pot ser distribuït
de forma regular en catorze pagues.

En cas que conjunturalment calgui incremen-
tar la jornada laboral, aquest es por ampliar de
comú acord i pel temps que determinin les dues
parts, si no es desvirtua la naturalesa d’aques-
ta modalitat contractual.

En cas de resolució de contracte, es procedeix
a regularitzar de més o de menys, segons escai-
gui, els salaris percebuts en relació a les hores
efectivament treballades.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 2672 – 2.7.19988076

baixa a l’empresa, s’han de regularitzar econò-
micament en la liquidació corresponent.

El període de vacances s’ha de fer obligatò-
riament al llarg de l’any de referència, llevat que
hi hagi un pacte individualitzat en contra. L’es-
tabliment previ de les vacances determinat pot
variar per necessitats productives o d’organit-
zació; cal intentar, però, provocar el menor per-
judici possible.

Es considera a l’efecte dels drets de vacances
el dia 1 de gener de 1998 com a data inicial del
que s’ha establert anteriorment; per tant, abans
del 31 de desembre de 1997 tot el personal de
l’empresa, llevat que hi hagi un pacte individual
en contra, ha d’haver fet les vacances pendents.

Un cop confeccionat el calendari anual de
vacances basant-se en les necessitats producti-
ves, es procedeix a assignar els treballadors; cal
donar preferència, si és possible, als següents:

Voluntaris
Personal amb responsabilitats familiars (fills

en edat escolar)
Per estudis
Amb la resta del personal es procedeix a as-

signar de forma aleatòria el període de vacan-
ces del primer any de vigència del sistema. En
anys successius, es facilitarà la rotació estacio-
nal entre el personal afectat.

El personal pot fer l’intercanvi de vacances
de comú acord, sempre amb l’aprovació del res-
ponsable del departament o els departaments
corresponents; en aquests casos, i a l’efecte de
programació dels anys successius es manté l’as-
signació inicial.

Dos mesos abans de fer les vacances, cada
treballador ha de rebre la confirmació de la seva
efectivitat.

Article 25
Permisos

Els treballadors, amb l’avís i la justificació
previs, es poden absentar de la feina amb dret
a remuneració per algun dels motius i pel temps
següents:

Quinze dies naturals en cas de matrimoni o
constitució de parella de fet, justificada amb la
documentació oficial que escaigui.

Dos dies en els casos de naixement d’un fill,
o malaltia greu o mort de parents fins a un se-
gon grau de consanguinitat o afinitat. Si per
aquest motiu el treballador ha de fer un despla-
çament, el termini és de quatre dies.

Un dia per trasllat del domicili habitual.
El temps indispensable per complir un deu-

re inexcusable de caràcter públic i personal,
comprès en l’exercici del sufragi actiu. Si en una
norma legal o convencional consta un període
determinat, cal atenir-se al que aquesta dispo-
si quant a durada de l’absència i a la seva com-
pensació econòmica.

Si el compliment del deure abans esmentat
suposa la impossibilitat de fer la feina que per-
toca en més del 20% de les hores laborables en
un període de tres mesos, l’empresa pot passar
el treballador afectat a la situació d’excedència.

Si el treballador percep una indemnització per
complir el deure o exercir el càrrec, cal descomp-
tar-ne l’import del salari a què té dret en l’em-
presa.

Per fer funcions sindicals o de representació
del personal, en els termes establerts legalment
o convencionalment.

Article 26
Beneficis socials

Durant l’any en curs l’empresa instrumenta
per al personal un sistema d’accés a préstecs pre-
ferents, i també procedeix a estudiar la contrac-
tació d’un assegurança de vida per a tota la plan-
tilla.

Article 27
Faltes i sancions

Es consideren faltes lleus:
Tres faltes de puntualitat injustificades supe-

riors a cinc minuts dins del període d’un mes.
Abandonar injustificadament durant la jor-

nada el servei o el lloc de treball per un temps
breu.  Si com a conseqüència d’aquest aban-
dó l’empresa sofreix un perjudici de conside-
ració, la falta es pot considerar greu o molt
greu.

No notificar amb caràcter previ l’absència a
la feina i no justificar la raó que la motiva dins
de les 24 hores següents, llevat que es provi la
impossibilitat d’haver-ho fet. Si l’incompliment
de l’obligació anterior origina conseqüències de
gravetat en la realització del servei, la falta es
pot considerar greu o molt greu.

La inobservança de les ordres de servei, i
també la desobediència als quadres superiors,
tot això en matèria lleu.

La falta de respecte i de consideració amb
caràcter lleu als subordinats, companys, coman-
daments, personal i públic, com també discutir
amb ells dins de la jornada de treball.

Deixar un telèfon sense not ready que no
provoqui l’abandonament de les trucades.

Entrar begudes diferents de l’aigua a la sala,
sense l’autorització prèvia.

No lliurar la documentació o lliurar-la en mal
estat.

Allargar els descansos més del que escaigui.
Pujar el to de veu innecessàriament, rialles,

o bé provocar grups de conversa en les zones de
treball.

Escampar falsos rumors de companys, supe-
riors o accions de l’empresa.

Manca de netedat i higiene personal.
Es consideren faltes greus:
Doble comissió d’una falta lleu dins del pe-

ríode d’un mes.
Més de tres faltes de puntualitat injustifica-

des superiors a cinc minuts dins del període d’un
mes.

La desobediència als comandaments en ma-
tèria de treball. Si implica un trencament mani-
fest de la disciplina, o se’n deriva un perjudici
important per a l’empresa, es considera molt
greu.

L’incompliment per part del treballador que
està de guàrdia de presentar-se la seu lloc de
treball en cas que sigui requerit a aquest efec-
te comporta la pèrdua de la remuneració corres-
ponent, i, a més, dóna lloc a l’obertura d’un
expedient disciplinari.

Deixar un telèfon obert sense not ready que
provoqui l’abandonament de les trucades.

Canviar un lloc preassignat pel responsable
de la sala.

Fumar o menjar a la sala.
Retornar trucades.
Negar-se injustificadament a fer un torn de-

terminat, que realment estigui justificat per les
necessitats del servei.

No respectar o tractar amb desídia el mate-
rial de l’empresa o d’altres companys.

Suplantar la presència d’algú dins de l’empre-
sa, tant per a qui suplanta com per al suplantat
(control de presència, connexió al telèfon, fit-
xar o firmar).

Negar-se a atendre una trucada transferida
per un superior o un company.

Es consideren faltes molt greus:
La reincidència en la comissió d’una falta greu

en un període de tres mesos.
Més de deu faltes no justificades de puntua-

litat comeses en un període de tres mesos o 30
en un any.

Dues o més faltes injustificades a la feina en
el període d’un mes.

El frau, la deslleialtat o l’abús de confiança
en les gestions encomanades.

El furt o el robatori tant a companys de fei-
na com a l’empresa o a tercers durant l’exerci-
ci de les seves tasques o fora d’aquestes en el
centre de treball de l’empresa.

Violar el secret de la correspondència.
Robar documents de l’empresa o dels seus

clients, i també revelar a altres persones dades
de l’empresa o dels seus clients, sense autorit-
zació de la mateixa empresa.

Fer feines per compte propi o d’altri estant
en situació d’incapacitat temporal transitòria.

Dedicar-se a feines pròpies de l’activitat de
l’empresa que impliquin una competència des-
lleial.

Els maltractaments de paraula o d’obra o la
falta greu de respecte i consideració als caps o
als seus familiars, i també als companys o subor-
dinats.

L’embriaguesa durant la feina.
Abandonar el lloc de treball, si s’ocupa un lloc

de responsabilitat, sense causa justificada.
Penjar o tallar trucades abans d’atendre-les.
Generar incidències imputables a operado-

res amb clients per proferir insults o paraules in-
crepadores o injurioses, tant en la conversa com
en off.

Article 28
Sancions

Per falta lleu: amonestació per escrit o suspen-
sió de feina i sou de fins a dos dies.

Per falta greu: suspensió de sou i feina de fins
a quinze dies.

Per falta molt greu: suspensió de feina i sou
de fins a 60 dies, o acomiadament.

Article 29
Prescripció de les faltes

Les faltes lleus prescriuen al cap de deu dies.
Les faltes greus prescriuen al cap de vint dies.
Les faltes molt greus prescriuen al cap de

seixanta dies.
Els dies de prescripció són sempre a partir de

la data en què l’empresa hagi tingut coneixement
de la seva comissió i, en tot cas, al cap de sis
mesos d’haver-se comès.

Les faltes molt greus prescriuen al cap de
setanta dies, a partir de la data en què l’empresa
hagi tingut coneixement de la seva comissió i,
en tot cas, al cap de sis mesos d’haver-se comès
si no s’ha ocultat.
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ANNEX

Taula salarial

G: grups professionals; SB: salari base; CE: compl. d’exc.; SC: salari de conveni (total
anual)

G SB CE SC
Grup 1
Titulats superiors o assimilats
Directius ............................................ 3.500.000 1.500.000 5.000.000
Director de departament ................. 2.700.000 900.000 3.600.000
Altres titulacions
superiors o assimilades ..................... 2.100.000 700.000 2.800.000

Grup 2
Personal administratiu
Oficial de 1a ...................................... 1.500.000 500.000 2.000.000
Oficial de 2a ...................................... 1.260.000 420.000 1.680.000
Auxiliar administratiu ......................... 932.820 310.940 1.243.760
Aspirant ................................................ 827.820 275.940 1.103.760

G SB CE SC
Grup 3
Personal tècnic
Tècnic d’informàtica
i comunicacions ................................. 1.996.144 665.380 2.661.524
Operador ........................................... 1.260.000 420.000 1.680.000
Auxiliar ................................................. 932.820 310.940 1.243.760

Grup 4
Personal de producció
Cap de servei ..................................... 2.000.000 600.000 2.600.000
Supervisor ......................................... 1.260.000 420.000 1.680.000
Operador .............................................. 932.820 70.000 1.002.820
Auxiliar de producció ......................... 932.820 70.000 1.002.820

Complements
Complement de lloc
Cap de servei: 420.000 ptes. anuals (14 pa-

gues)
Supervisor: 280.000 ptes. anuals (14 pagues)
Complement funcional: a determinar segons

la funció que s’exerceix (article 13)
Ajudants de supervisió 75 ptes./hora
Complement de guàrdies:  300 ptes./hora
Complement de transport: 150 ptes. per des-

plaçament.
Complement de nocturnitat i festius: 185

ptes./hora.
Complement variable per qualitat, màxim

mensual
Operadora: 20.000 ptes. (segons el nivell sa-

larial)
Supervisora: 40.000 ptes.

(98.133.037)

*
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ORDRE
de 29 de juny de 1998, per la qual s’obre un nou
termini per a la signatura de convenis amb ajun-
taments de més de 20.000 habitants i consells co-
marcals per a la cooperació interadministrativa
en matèria de serveis socials i benestar social.

Atesa l’Ordre de 26 de gener de 1998, de
convocatòria de convenis entre el Departament
de Benestar Social i els ajuntaments de més de
20.000 habitants i consells comarcals per a la co-
operació interadministrativa en matèria de ser-
veis socials i benestar social;

En atenció a les necessitats de gestió, com
també a la d’aplicar els pressupostos a les fina-
litats previstes;

En ús de les facultats que m’atorga la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització, proce-
diment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya,

ORDENO:

Article únic
S’obre un nou termini, que finalitzarà el 15 de

juliol de 1998, per a la signatura de convenis de
l’Ordre de 26 de gener de 1998, de convocatò-
ria de convenis entre el Departament de Ben-
estar Social i els ajuntaments de més de 20.000
habitants i consells comarcals per a la cooperació
interadministrativa en matèria de serveis soci-
als i benestar social.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Barcelona, 29 de juny de 1998

ANTONI COMAS I BALDELLOU

Conseller de Benestar Social

(98.180.017)

*

RESOLUCIÓ
de 13 de maig de 1998, per la qual es dóna pu-
blicitat a l’aprovació del Programa de gestió dels
residus d’envasos de Catalunya, adoptat pel Con-
sell de Direcció de la Junta de Residus.

Atès que mitjançant la Resolució de 16 d’oc-
tubre de 1995 es va fer públic l’Acord del Go-
vern d’aprovació del Programa general de re-
sidus de Catalunya que preveu l’article 6 de la
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels re-
sidus;

Atès que el Programa de gestió de residus
municipals va ser aprovat pel Consell de Direc-
ció de la Junta de Residus en la sessió de 13 de
març de 1995;

Atès que ha entrat en vigor la Llei 11/1997,
reguladora d’envasos i residus d’envasos, i que
la seva aplicació a Catalunya, atenent a les di-
rectrius del Programa de gestió de residus mu-
nicipals, comporta la redacció d’un Programa de
gestió de residus d’envasos de Catalunya, que
es configura com a annex al seu contingut;

Atès que l’article 13 de la Llei 6/1993, de 15
de juliol, reguladora dels residus, preveu l’ela-
boració de programes d’actuació que orientin
la gestió dels residus, i que l’article 58.1.i) dis-
posa que pertoca aprovar-lo al Consell de Di-
recció de la Junta de Residus;

Atès que el Programa de gestió dels residus
d’envasos de Catalunya va ser aprovat pel Con-
sell de Direcció de la Junta de Residus en la
sessió de 30 d’abril de 1998,

RESOLC:

Donar publicitat a l’aprovació pel Consell de
Direcció de la Junta de Residus del Programa
de gestió dels residus d’envasos de Catalunya,
aprovat en la sessió de 30 d’abril de 1998.

Aquest pla d’actuació està dipositat a la Junta
de Residus i a les seves dependències ubicades
a les delegacions territorials del Departament
de Medi Ambient de Barcelona, Girona, Lleida
i Tarragona.

Barcelona, 13 de maig de 1998

JOAN-IGNASI PUIGDOLLERS I NOBLOM

Conseller de Medi Ambient

(98.133.102)

*

DECRET
153/1998, de 23 de juny, de derogació del Decret
312/1986, de 2 de setembre, pel qual s’assignen
al Departament de Comerç, Consum i Turisme
la inspecció i les sancions en relació amb la pro-
ducció, distribució i difusió de material audio-
visual.

El Decret 312/1986, de 2 de setembre, regu-
la la inspecció i sanció de les infraccions en
matèria de producció, distribució i difusió del
material audiovisual.

Posteriors disposicions reguladores d’aques-
tes matèries han deixat sense justificació la vi-
gència del Decret esmentat.

Atesa la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
a proposta del conseller d’Indústria, Comerç i
Turisme, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
Es deroga el Decret 312/1986, de 2 de setem-

bre, pel qual s’assignen al Departament de Co-
merç, Consum i Turisme la inspecció i les san-
cions en relació amb la producció, distribució i
difusió de material audiovisual.

DISPOSICIÓ FINAL

El present Decret entrarà en vigor a l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 23 de juny de 1998

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI SUBIRÀ I CLAUS

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

(98.166.003)

*

DEPARTAMENT
D’INDÚSTRIA,
COMERÇ I TURISME

DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL

DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT
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DECRET
152/1998, de 26 de juny, pel qual s’encarrega el
despatx del conseller d’Indústria, Comerç i Tu-
risme al conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca els dies 1 i 2 de juliol de 1998.

Atès que el conseller d’Indústria, Comerç i
Turisme s’ha d’absentar de Catalunya els dies
1 i 2 de juliol de 1998, cal encarregar el despatx
del seu Departament a un altre conseller.

Vist el que estableix l’article 63.d) de la Llei
3/1982, de 25 de març, del Parlament, del pre-
sident i del Consell Executiu de la Generalitat,

DECRETO:

Article únic
Durant l’absència del conseller d’Indústria,

Comerç i Turisme, senyor Antoni Subirà i Claus,
els dies 1 i 2 de juliol de 1998, s’encarregarà del
despatx del seu Departament el conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca, senyor Francesc
Xavier Marimon i Sabaté.

Barcelona, 26 de juny de 1998

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

(98.174.028)

RESOLUCIÓ
de 26 de juny de 1998, de convocatòria de con-
curs general de mèrits i capacitats per a la provisió
de llocs de treball de l’escala de gestió d’adminis-
tració general del cos de gestió d’administració
dels departaments de l’Administració de la Ge-
neralitat (convocatòria de provisió núm. FP/003/
1998).

Atès el que preveuen el Decret legislatiu 1/
1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la re-
fosa en un Text únic dels preceptes de deter-
minats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública (DOGC núm. 2509
annex, de 3.11.1997), el Decret 123/1997, de 13
de maig, pel qual s’aprova el Reglament gene-
ral de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya (DOGC
núm. 2398, de 26.5.1997), i altres disposicions
concordants;

Atesa la Resolució de 7 d’agost de 1997, per
la qual es dóna publicitat a l’Acord del Govern
de 30 de juliol de 1997, relatiu a l’oferta d’ocu-
pació pública parcial per a l’any 1997 de places
de cossos i escales de funcionaris d’administració
general i de places de cossos de funcionaris d’ad-
ministració especial de la Generalitat;

Atesa la Resolució de 3 de setembre de 1997,
per la qual es disposa la inscripció i la publica-
ció de l’Acord sobre l’ocupació i les condicions
de treball dels empleats públics de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya per als
anys 1997-99;

Atesa la relació de llocs de treball vigent del
personal funcionari dels departaments de l’Ad-
ministració de la Generalitat;

D’acord amb les propostes dels departaments
per a la provisió de forma definitiva dels llocs
de treball dotats pressupostàriament que cons-
ten a l’annex 2 d’aquesta Resolució;

Vist que s’ha dut a terme el que determina la
Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·-
lectiva i participació en la determinació de les
condicions de treball dels empleats públics;

En ús de les competències que m’atribueix
l’article 1 del Decret 102/1995, de 24 de març,
sobre reestructuració de la Direcció General de
la Funció Pública;

De conformitat amb l’article 80 de la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització, proce-
diment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

Article 1
Convocar concurs general de mèrits i capa-

citats per a la provisió dels llocs de treball de
l’escala de gestió d’administració general del cos
de gestió d’administració dels departaments de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya
que es detallen a l’annex 2 d’aquesta Resolució,
d’acord amb les bases que figuren a l’annex 1.

Article 2
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la

via administrativa, els interessats poden inter-
posar, amb la comunicació prèvia a l’òrgan con-
vocant, recurs contenciós administratiu, davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el ter-
mini de dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, de conformitat amb
el que preveuen l’article 110.3 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, i l’article 58 de la Llei de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, els interessats poden interpo-
sar recurs ordinari, davant l’òrgan convocant,
contra els actes administratius que es derivin
de l’actuació de la Comissió d’Avaluació en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
data de la seva notificació o exposició, d’acord
amb l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu
comú.

Igualment, els interessats poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 de juny de 1998

ÀNGEL MIRET I SERRA

Director general de la Funció Pública

ANNEX 1

—1 Llocs de treball
Es convoca concurs general de mèrits i capa-

citats per a la provisió dels llocs de treball de
l’escala de gestió d’administració general del cos
de gestió d’administració dels departaments de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

les característiques dels quals són les que consten
a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

—2 Contingut funcional
Les funcions que s’han d’exercir a les unitats

directives on s’ubiquen els llocs de treball ob-
jecte de concurs són les de caràcter administratiu
de col·laboració amb les de nivell superior, i
també les funcions d’aplicació de normativa, les
propostes de resolució d’expedients normalit-
zats i els estudis i informes que no corresponguin
a tasques de nivell superior, d’acord amb el que
estableix la disposició addicional 7 del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’apro-
va la refosa en un Text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública.

—3 Participants
3.1 Pot participar en aquesta convocatòria

el personal funcionari que pertanyi a cossos o
escales d’administració general del grup B, i que
compleixi els requisits i les condicions que es-
tableix la normativa vigent i els que determina
la relació de llocs de treball.

3.2 Estan obligats a prendre part en aquesta
convocatòria els funcionaris que ocupen llocs de
l’Administració de la Generalitat amb caràcter
provisional, sense reserva de cap altre lloc de
treball.

3.3 Els funcionaris amb discapacitats hi po-
dran participar en igualtat de condicions que la
resta de concursants sempre que puguin desen-
volupar les funcions dels llocs de treball sol·licitats.

—4 Requisits de participació
4.1 El personal funcionari de l’escala de

gestió d’administració general del cos de gestió
d’administració pot trobar-se respecte de l’Ad-
ministració de la Generalitat en qualsevol de les
situacions administratives previstes a la norma-
tiva vigent.

4.2 També podrà participar-hi el personal
funcionari no integrat que presti serveis a l’Ad-
ministració de la Generalitat i que pertanyi a
cossos o escales del grup de titulació en què
estiguin classificats els llocs objecte de convo-
catòria, sempre que compleixi els requisits i les
condicions exigits a les relacions de llocs de tre-
ball. Així mateix, podran participar-hi els fun-
cionaris que pertanyin a cossos, escales o places
del grup de titulació en què estan classificats els
llocs convocats als quals no es va exigir la titu-
lació assenyalada a l’article 19 del Decret legis-
latiu 1/1997, de 31 d’octubre, sempre que la ti-
tulació no sigui un requisit indispensable d’acord
amb el que consta a la relació de llocs de treball.

4.3 En el cas de sol·licitud de places per a
les quals consti a l’apartat de titulació específica
de l’annex 2 d’aquesta convocatòria una deter-
minada titulació, la seva possessió en el mateix
nivell de titulació corresponent al grup de les
places convocades serà un requisit indispensable
de participació per optar-hi, i no podrà ser va-
lorada com a mèrit.

4.4 En cap cas no podran prendre-hi part els
funcionaris que es trobin en suspensió d’ocupació
ni els traslladats de llocs de treball, com a conse-
qüència d’un expedient disciplinari, mentre durin
els efectes corresponents. Tampoc no podran
prendre-hi part els funcionaris en situació dife-
rent de servei actiu que no hagin romàs el temps
mínim exigit per reingressar al servei actiu.
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—5 Condicions de participació
5.1 Per poder participar-hi, els funcionaris

amb destinació definitiva hauran d’haver romàs
en el lloc de treball des del qual es concursa un
mínim de dos anys, llevat que es tingui l’obliga-
ció de participar pel fet d’estar ocupant un lloc
amb destinació provisional sense reserva de
plaça, o quan es participi des d’un lloc de lliu-
re designació o quan es concursi per a llocs del
mateix departament.

5.2 Als funcionaris que hagin accedit a un
altre cos o escala mitjançant el torn de promo-
ció interna o per integració i hagin optat per
romandre al mateix lloc de treball que ocupa-
ven amb anterioritat a la promoció o integració
perquè reunien els requisits establerts a la re-
lació de llocs de treball, se’ls computarà el temps
de serveis prestats en l’esmentat lloc a efectes
del còmput del termini de 2 anys.

5.3 Així mateix, quant als funcionaris que
ocupen un lloc de forma definitiva mitjançant
la figura de la redistribució d’efectius, el còm-
put del termini de dos anys s’iniciarà en la data
en la qual van obtenir la destinació definitiva del
lloc que ocupaven en el moment immediatament
anterior a la redistribució.

5.4 Als efectes de determinar el lloc des del
qual es concursa, es tindrà en consideració el lloc
que el funcionari ocupa de forma definitiva o el
que tingui reservat per algun dels motius que
estableix la normativa vigent.

—6 Data de referència dels requisits i condici-
ons de participació

Els requisits i les condicions de participació
s’han de reunir en la data en què finalitzi el ter-
mini de presentació de sol·licituds que estableix
la base 7.2 d’aquesta convocatòria.

—7 Sol·licituds
7.1 Les sol·licituds s’hauran de formalitzar

segons el model normalitzat que figura com a
annex de la Resolució de 29 de maig de 1998
(DOGC núm. 2659, de 12.6.1998). Tant la sol·-
licitud com la documentació necessària són a dis-
posició dels interessats a les secretaries generals
dels departaments i a les delegacions territorials
del Govern de la Generalitat de Catalunya.

7.2 Per prendre part en el concurs, cal que
les sol·licituds i la resta de documentació neces-
sària s’adrecin al director general de la Funció
Pública, i que es presentin en el termini de 15
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la
data de publicació de la present Resolució de
convocatòria al DOGC.

7.3 Les sol·licituds i els documents annexos
s’han de presentar als registres generals dels de-
partaments de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, es poden presentar als registres
de la Direcció General de la Funció Pública i als
registres de les delegacions territorials del Go-
vern de la Generalitat de Catalunya, a les adre-
ces que es detallen a continuació:

Direcció General de la Funció Pública, pl.
Catalunya, 19, baixos, 08002 Barcelona.

Direcció General de la Funció Pública, c.
Fontanella, 17, baixos, 08002 Barcelona.

Delegació Territorial del Govern de la Gene-
ralitat a Girona, Gran Via de Jaume I, 9, 17001
Girona.

Delegació Territorial del Govern de la Gene-
ralitat a Tarragona, rbla. Nova, 58-60, 43004
Tarragona.

Delegació Territorial del Govern de la Gene-
ralitat a Lleida, c. Lluís Companys, 1, 25003 Lleida.

Delegació Territorial del Govern de la Gene-
ralitat a Barcelona, pg. Gràcia, 11, escala B,
08007 Barcelona.

L’esmentada documentació també es pot tra-
metre per qualsevol dels mitjans que autoritza
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

7.4 Els funcionaris amb discapacitats po-
dran demanar l’adaptació dels llocs sol·licitats
en la sol·licitud de participació, sempre que
aquesta adaptació no impliqui una modificació
exorbitant en el context de l’organització o si-
gui incompatible amb el contingut del lloc i el
servei públic que s’ha de prestar.

7.5 En el cas que dos funcionaris cònjuges
o familiars fins al primer grau de consanguini-
tat o afinitat participin en aquesta convocatò-
ria i reuneixin els requisits i les condicions es-
tablertes, podran condicionar les seves peticions
per raó de convivència familiar entre ells per tal
que tots dos obtinguin destinació a la mateixa
localitat; en cas contrari, es consideraran desis-
tides les peticions efectuades per tots dos, lle-
vat de manifestació expressa dels interessats
realitzada, com a màxim, en el termini previst
a la base 14.2 d’aquesta convocatòria.

7.6 Les sol·licituds tindran caràcter vincu-
lant per als concursants i només s’admetran
renúncies a la participació al concurs quan es
presentin dins els 10 dies hàbils següents a la
finalització del termini de presentació de sol·-
licituds, llevat que la Comissió d’Avaluació
decideixi acceptar-les una vegada transcorregut
l’esmentat termini, per causes degudament jus-
tificades.

—8 Documentació
8.1 La documentació necessària per parti-

cipar en aquest concurs és la que es detalla a con-
tinuació:

Document núm. 1: sol·licitud de participació
en aquest concurs, regulada a la base 7 d’aquesta
convocatòria.

Document núm. 2: còpia de la petició als se-
cretaris generals, o a l’òrgan competent en
matèria de personal de les administracions pú-
bliques, d’expedició dels certificats acreditatius
dels mèrits i les capacitats establerts en aques-
ta convocatòria.

Document núm. 3: certificats dels mèrits i les
capacitats a què fa referència la base 9 d’aquesta
convocatòria.

Document núm. 4: sol·licitud dels llocs de tre-
ball als quals s’opta, per ordre de preferència.

Document núm. 5: sol·licitud de departaments
i de poblacions, per ordre de preferència, que
han d’emplenar exclusivament i obligatòriament
els concursants adscrits de forma provisional,
sense reserva de cap lloc de treball. Aquests
concursants hauran de consignar-hi indispensa-
blement tots els departaments de la Generali-
tat de Catalunya i totes les poblacions que cons-
tin codificades a l’annex 3.

En cas que aquests concursants no hi mani-
festin l’ordre de preferència dels departaments
i/o de les poblacions, la Comissió d’Avaluació
el podrà determinar en funció de les dades de-
duïbles de la sol·licitud de participació, tenint
en compte la localitat de residència dels con-
cursants.

8.2 Els concursants a què fa referència la
base 3.3 han d’adjuntar a la sol·licitud l’informe
emès per l’equip oficial de valoració de dismi-
nucions de l’Institut Català d’Assistència i Ser-
veis Socials (ICASS) on s’acrediti, d’una ban-
da, que el funcionari pot desenvolupar de forma
suficient i autònoma les funcions dels llocs de
treball objecte de la convocatòria, i, d’altra ban-
da, la necessitat d’adaptació en els llocs de treball
sol·licitats.

Als efectes de l’obtenció de l’informe esmen-
tat, els interessats s’han de dirigir als centres se-
güents:

Demarcació de Barcelona: EVO-laboral, c.
Casanova, 36, 08011 Barcelona; telèfon
93.323.29.66.

Demarcació de Girona: c. Emili Grahit, 2,
17002 Girona; telèfon 972.21.70.12.

Demarcació de Lleida: av. Segre, 5, 25007
Lleida; telèfon 973.24.41.00.

Demarcació de Tarragona: av. Andorra, 9,
43002 Tarragona, telèfon 977.21.34.71.

8.3 Els concursants procedents de les situ-
acions administratives de suspensió d’ocupació
i d’excedència, llevat de la motivada per cura de
fill, han d’adjuntar a la seva sol·licitud una de-
claració del fet que no estan separats del servei
de cap administració pública ni inhabilitats per
a l’exercici de càrrecs i de funcions públiques.

8.4 En el cas de concursants que condicio-
nin la seva sol·licitud de participació a l’obten-
ció de destinació en la mateixa localitat d’un
altre concursant, d’acord amb el que estableix
la base 7.5, hauran d’adjuntar la fotocòpia de la
sol·licitud de participació de l’altre funcionari,
així com la documentació acreditativa del paren-
tiu i de la convivència familiar al·legats.

—9 Mèrits i capacitats que es valoren
9.1 Els mèrits i les capacitats dels candidats

es valoraran en una sola fase, fins a 100 punts
en total, en funció dels llocs de treball que cal
proveir, segons els criteris i els barems següents:

9.2 Treball desenvolupat.
9.2.1 Pel treball realitzat en llocs d’adminis-

tració general del grup B de les diferents admi-
nistracions públiques, en funció dels nivells as-
signats, s’atorgaran fins a 30 punts, d’acord amb
el següent barem:

a) Nivell 16 i 17: 1 punt per any complet.
b) Nivell 18 i 19: 1,5 punts per any complet.
c) Nivell 20 al 22: 2 punts per any complet.
d) Nivell 23 i superior: 2,5 punts per any com-

plet.
9.2.2 En el cas d’existència de períodes in-

feriors a un any, els mesos es comptabilitzaran
proporcionalment al nivell a què corresponguin.
A aquests efectes es considera que un mes com-
prèn 30 dies naturals i no es computaran perí-
odes inferiors a un mes.

9.2.3 Als funcionaris que participin en
aquest concurs i estiguin ocupant o hagin ocu-
pat un lloc de treball amb funcions correspo-
nents a les del cos objecte del concurs que no
tingui assignat nivell de complement de desti-
nació, la Comissió d’Avaluació els atribuirà el
nivell mínim del grup exclusivament a efectes
d’aquest concurs.

9.3 Formació i perfeccionament.
9.3.1 Per l’assistència i/o aprofitament de

cursos de formació i de perfeccionament seguits
a l’Escola d’Administració Pública de Catalu-
nya, en altres institucions públiques o privades
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de reconegut prestigi, així com per la realitza-
ció de cursos dins els plans de formació contí-
nua dels diferents promotors d’AFCAP, que
versin sobre matèries relacionades amb les fun-
cions pròpies del cos, o amb habilitats que es
requereixen per a aquests llocs, en funció de la
seva utilitat i durada, s’atorgaran fins a 20 punts
en total.

9.3.2. Amb els mateixos criteris i dins de la
puntuació assenyalada, es valoraran les publi-
cacions i la docència impartida desenvolupada
pels concursants.

9.4 Grau personal.
El grau personal consolidat es valorarà fins

a un màxim de 5 punts dins l’interval de nivells
del grup dels llocs convocats, d’acord amb la
distribució següent:

Grau consolidat superior al nivell del lloc
sol·licitat: 5 punts.

Grau consolidat igual al nivell del lloc sol·-
licitat: 3 punts.

Grau consolidat inferior al nivell del lloc sol·-
licitat: 2 punts.

9.5 Antiguitat.
L’antiguitat a l’Administració pública es va-

lorarà fins a un màxim de 15 punts, d’acord amb
el barem següent:

Per any complet de serveis: 0,75 punts.
Per mes complet de serveis: 0,06 punts.
A aquests efectes, es valoren els serveis efec-

tius prestats i reconeguts a l’empara de la Llei
70/1978, de 26 de desembre, i disposicions con-
cordants, tenint en compte que el temps de ser-
veis prestats simultàniament només es compu-
tarà una vegada.

9.6 Titulacions acadèmiques.
9.6.1 Quan les titulacions acadèmiques ofi-

cials siguin rellevants per al lloc de treball que
cal proveir es valoren, d’acord amb la distribució
següent, fins a 10 punts, en funció dels coneixe-
ments requerits i la competència i especialització
d’aquests llocs, tenint en compte que les titula-
cions oficials que constin als llocs sol·licitats com
a preferents es valoraran amb el doble de pun-
tuació de la que consta a continuació, d’acord
amb la formació específica de la relació de llocs
de treball.

a) La possessió d’una titulació acadèmica
exigida per accedir a cossos del grup A es valora
amb 2 punts cadascuna.

b) La possessió d’una titulació acadèmica, o
equivalent, exigida per accedir a cossos del grup
B es valora amb 1,5 punts cadascuna.

9.6.2 En cap cas no s’avaluen les titulacions
acadèmiques de nivell inferior que siguin neces-
sàries per assolir-ne d’altres de nivell superior
que es puguin al·legar com a mèrit, ni les que
s’exigeixin com a requisit indispensable de par-
ticipació.

9.7 Coneixements de la llengua catalana.
Pels coneixements de la llengua catalana

s’atorguen fins a 10 punts, distribuïts de la for-
ma següent:

Amb caràcter general, els cursos o certificats
de llengua catalana acreditatius de coneixements
de nivell C de la Junta Permanent de Català, o
equivalents, es valoraran amb 8 punts. Així
mateix, els cursos o certificats acreditatius del
nivell D de la Junta Permanent de Català, o
equivalents, es valoren amb 10 punts.

9.8 Altres coneixements.
9.8.1 Coneixements d’àmbits professionals.

Per tal de garantir els coneixements d’àmbits
professionals, s’assignen fins a 5 punts per sol·-
licitar llocs de treball dels mateixos departa-
ments on els concursants presten o han prestat
serveis efectius en el cos objecte del concurs, en
situació administrativa de servei actiu, d’acord
amb el següent barem:

a) Pel mateix departament on actualment es
presten serveis: 0,75 punt per any complet.

b) Pels departaments on s’hagin prestat
serveis anteriorment: 0,25 punts per any com-
plet.

9.8.2 Formació específica.
9.8.2.1 Pels coneixements i/o l’experiència

que acrediti posseir el concursant d’acord amb
la formació específica que consti a la relació de
llocs de treball dels llocs d’administració general
del grup B que hagi ocupat, s’assignaran fins a
5 punts, en funció de la coincidència amb la for-
mació específica dels llocs sol·licitats, d’acord
amb el barem següent:

a) Per l’ocupació de llocs amb formació es-
pecífica durant un període inferior a un any: 0,25
punts per cadascuna de les formacions especí-
fiques coincidents amb les del lloc sol·licitat,
excepte la formació específica núm. 255 que
consta a les places identificades amb els codis
B096 i B097.

b) Per l’ocupació de llocs amb formació es-
pecífica durant un període d’entre un i dos anys:
0,75 punts per cadascuna de les formacions es-
pecífiques coincidents amb les del lloc sol·licitat,
excepte la formació específica núm. 255 que
consta a les places identificades amb els codis
B096 i B097.

c) Per l’ocupació de llocs amb formació es-
pecífica durant un període superior a dos anys:
1,25 punts per cadascuna de les formacions es-
pecífiques coincidents amb les del lloc sol·-
licitat.

9.8.2.2 En aquest apartat no es valoraran
cursos de formació i perfeccionament, ni titula-
cions acadèmiques ni coneixements de la llen-
gua catalana, els quals s’han de valorar a les
bases 9.3, 9.6 i 9.7 d’aquesta convocatòria.

9.9 Destinació prèvia del cònjuge.
La destinació definitiva prèvia del cònjuge

funcionari per raons laborals a la mateixa lo-
calitat on radiquen els llocs que ha sol·licitat
el concursant, sempre que s’hi accedeixi des
d’una localitat diferent, es valorarà amb la
mateixa puntuació que la que en aquest con-
curs s’atorga al participant per causa de l’an-
tiguitat.

9.10 Data de referència dels mèrits i capa-
citats.

La data de referència dels mèrits i capacitats
per a la seva valoració serà la de publicació de
la present convocatòria al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i només es tindran en
compte els mèrits al·legats i justificats dins el ter-
mini de presentació de sol·licituds.

—10 Proposta de destinació
10.1 La proposta de destinació recaurà en

el candidat que obtingui la millor valoració de
la totalitat dels mèrits i capacitats especificats
a la base 9 d’aquesta convocatòria, d’acord amb
l’ordre de preferència manifestat pel concursant
al document núm. 4 i, quan s’escaigui, al docu-
ment núm. 5.

10.2 En el cas d’empat en el conjunt del
concurs, es resoldrà en primer lloc en funció de

la major puntuació obtinguda pels mèrits i ca-
pacitats establerts a les bases 9.2 a 9.7; en se-
gon lloc, en funció de la major puntuació obtin-
guda per l’antiguitat, i, a continuació, per la del
grau personal consolidat. Si tot i així persisteix
l’empat, es dirimirà tenint en compte la major
edat dels concursants.

—11 Sistemes d’acreditació dels mèrits i capa-
citats

11.1 Els participants han d’acreditar docu-
mentalment els mèrits i les capacitats que al·-
leguin mitjançant els sistemes següents, sens
perjudici que se’ls puguin demanar els aclari-
ments o les justificacions necessaris per a la seva
verificació.

11.2 Totes les dades referents als mèrits i
capacitats previstos a la base 9, llevat del mèrit
previst a la base 9.9, s’acreditaran mitjançant el
certificat informatitzat anomenat document
núm. 3, emès per l’òrgan competent en matèria
de personal dels departaments de la Generali-
tat de Catalunya, amb referència a la data de
publicació de la present convocatòria al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el cas
de serveis prestats en llocs d’altres administra-
cions públiques que no constin al Registre ge-
neral de personal de la Generalitat de Catalu-
nya, aquests mèrits i capacitats els acreditaran
els òrgans competents de personal de les respec-
tives administracions, amb referència a la ma-
teixa data.

11.3 El mèrit previst a la base 9.9, de des-
tinació prèvia del cònjuge funcionari, s’acredi-
tarà mitjançant còpia autenticada del llibre de
família, així com la còpia autenticada de la des-
tinació definitiva actual del cònjuge.

11.4 Per tal de facilitar a la Comissió d’Ava-
luació la valoració dels mèrits i capacitats dels
concursants i poder resoldre el concurs amb la
màxima celeritat, es recomana que els concur-
sants aportin, juntament amb el certificat infor-
matitzat (document núm. 3), una còpia dels
documents justificatius de les dades acreditades
sobre cursos, docència i publicacions, sobre ti-
tulacions acadèmiques, on consti concretament
la possible equivalència dels crèdits obtinguts,
i sobre els coneixements de llengua catalana.

—12 Comissió d’Avaluació
12.1 La Comissió d’Avaluació és l’òrgan

col·legiat al qual pertoca encarregar-se del des-
envolupament d’aquest procés de provisió, i està
integrada per les persones següents:

Titulars:
M. Teresa Heras i González, que actuarà com

a presidenta.
Yolanda Quintana i Ubide.
Ramon Vidal i Vidal.
Carme Albertos i Marfull.
Sara Pasquina i Figols, que actuarà com a

representant de l’Òrgan Tècnic de Provisió de
Llocs de Treball.

Dos representants de les organitzacions sin-
dicals, designats d’acord amb el que estableix
l’article 36.4 del Decret 123/1997, de 13 de
maig.

Suplents:
M. Rosa Martí i Estrada, que actuarà com a

presidenta.
Andreu Joan Martínez i Fernández.
Marta Sabaté i Solanes.
Antoni López i Amador.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 2672 – 2.7.19988082

Miracles Pastor i Gutiérrez, que actuarà com
a representant de l’Òrgan Tècnic de Provisió de
Llocs de Treball.

Dos representants de les organitzacions sin-
dicals, designats d’acord amb el que estableix
l’article 36.4 del Decret 123/1997, de 13 de
maig.

12.2 La Comissió d’Avaluació podrà sol·-
licitar a l’òrgan convocant el nomenament d’as-
sessors especialistes, els quals actuaran amb veu
però sense vot.

—13 Actuacions i funcions de la Comissió
d’Avaluació

13.1 Les actuacions i les funcions de la
Comissió d’Avaluació se subjectaran al que
determinen els articles 29 i següents del Decret
123/1997, de 13 de maig.

13.2 La Comissió d’Avaluació té atribuïdes
les funcions d’interpretar les bases de les con-
vocatòries, de deliberar i aprovar els criteris
tècnics per a la valoració dels mèrits i capacitats,
així com de valorar els mèrits i capacitats acre-
ditats i de proposar la resolució de la convoca-
tòria, d’entre les funcions que preveu l’article 41
del Decret 123/1997, de 13 de maig.

13.3 En general, es faran públiques les ac-
tuacions de la Comissió d’Avaluació que reque-
reixin la notificació als aspirants, mitjançant la
Direcció General de la Funció Pública, als tau-
lers d’anuncis de la Direcció General mateixa,
als de les secretaries dels departaments de la
Generalitat de Catalunya i als de les delegaci-
ons territorials del Govern de la Generalitat de
Catalunya.

13.4 La Comissió d’Avaluació té la facul-
tat de convocar personalment els candidats per
tal d’aclarir punts dubtosos dels mèrits i capa-
citats o altres aspectes de la documentació
aportada pels interessats, quan ho consideri
convenient.

13.5 La Direcció General de la Funció Pú-
blica prestarà el suport material i tècnic necessari
per a l’actuació de la Comissió d’Avaluació.

—14 Desenvolupament del concurs
14.1 Transcorreguts els terminis previstos de

presentació de sol·licituds i de renúncies, la
Comissió d’Avaluació exposarà la proposta de
relació d’aspirants admesos i exclosos, amb in-
dicació dels motius d’exclusió.

14.2 Un cop realitzada la valoració dels
mèrits i capacitats dels concursants admesos, la
Comissió d’Avaluació exposarà la proposta
provisional de resolució del concurs, a fi i efecte
que els interessats puguin formular les observa-
cions o les reclamacions que considerin perti-
nents en el termini dels 10 dies hàbils a comp-
tar de l’endemà de la data d’exposició pública.

14.3 Transcorregut el termini que estableix
l’apartat anterior, la Comissió d’Avaluació efec-
tuarà la proposta definitiva de resolució del
concurs, que serà elevada a l’òrgan convocant
per tal que sigui aprovada, si s’escau.

—15 Resolució del concurs
15.1 La resolució definitiva del concurs es

publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

15.2 La destinació adjudicada és irrenunci-
able, llevat que s’hagi obtingut una altra desti-
nació definitiva mitjançant convocatòria pública
realitzada en el mateix període de temps, per in-
capacitat sobrevinguda, per passar a una situ-

ació diferent a la d’actiu o per causes excepci-
onals degudament justificades i apreciades per
l’òrgan convocant.

En aquests casos, la sol·licitud de renúncia a
la destinació haurà de formular-se, per escrit i
amb indicació del motiu, davant l’òrgan convo-
cant, i només es tindrà en compte dins els ter-
minis per a la formalització dels cessaments i les
preses de possessió, regulats a la base 16 d’aques-
ta convocatòria.

15.3 Al moment de la presa de possessió,
l’interessat ha d’acreditar que té reconeguda la
compatibilitat respecte al nou lloc de treball
adjudicat o manifestar fefaentment que no està
inclòs en cap dels motius d’incompatibilitat
previstos en la normativa.

Això no obstant, si el nou lloc pot ser decla-
rat compatible dins el període de deu dies comp-
tat des del dia de començament del termini de
presa de possessió, s’ha de sol·licitar l’autorit-
zació de compatibilitat. Aquest termini s’entén
prorrogat fins que es resolgui la sol·licitud de
compatibilitat.

15.4 El personal destinat mitjançant aquest
concurs farà la jornada i l’horari previstos al
Decret 173/1996, de 23 de maig, sobre jornada
i horari de treball, vacances i permís per mater-
nitat del personal funcionari al servei de l’Ad-
ministració de la Generalitat, de conformitat
amb el que disposa per a cada lloc la relació de
llocs de treball.

15.5 Els concursants que no obtinguin des-
tinació mitjançant aquest concurs romandran al
lloc que ocupen amb destinació definitiva o en
la situació que correspongui d’acord amb la
normativa vigent.
—16 Terminis de formalització de cessaments
i preses de possessió

16.1 La resolució de destinació comporta-
rà el cessament al lloc anterior, si s’escau.

16.2 El termini per a la presa de possessió
a la nova destinació serà de dos dies hàbils, si no
implica canvi de localitat de residència del fun-
cionari, o de quinze dies, si comporta canvi de
localitat de residència, el qual s’haurà d’acreditar
documentalment.

16.3 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 resolució del concurs al Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Quan
l’esmentada resolució comporti el reingrés al
servei actiu, el termini de presa de possessió
s’haurà de comptar des de la data de publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

16.4 Tant els terminis de presa de possessió
com de cessament podran ser prorrogats en els
casos previstos als articles 75.1 i 76.1 del Decret
123/1997, de 13 de maig.

16.5 A l’efecte del còmput de terminis, 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.

16.6 Les diligències de cessament i presa
de possessió dels funcionaris que accedeixin a
un lloc de treball s’hauran de comunicar al Re-
gistre general de personal dins els tres dies
hàbils següents a la seva formalització mitjan-
çant els sistemes informàtics i documentals
establerts.

ANNEX 2

Relació de places

Abreviatures

C=codi; ND=nivell de destinació; C. esp.=com-
plement específic anual; H=jornada/horari
(N=jornada normal, E=horari especial);
Ob.=observacions; Form. esp.=formació espe-
cífica; Tit. esp.=titulació específica.

Codis de formació específica
001 Coneixements d’arxivística.
002 Coneixements de comptabilitat.
003 Coneixements de contractació.
007 Diplomat/ada en graduat social.
008 Diplomat/ada en empresarials.
009 Llicenciat/ada en econòmiques.
014 Coneixements d’informàtica.
020 Experiència en gestió de personal.
022 Coneixements de dret.
025 Experiència en contractació administra-

tiva.
027 Experiència en gestió de Seguretat Social.
028 Experiència en comptabilitat.
029 Experiència en gestió de nòmines.
030 Experiència en àmbit docent.
033 Coneixements de graduat social.
044 Coneixements de temes de formació.
049 Experiència en informàtica.
051 Coneixements d’infermeria.
058 Experiència en gestió pressupostària.
064 Experiència en organització administra-

tiva.
065 Coneixements de l’àrea de recursos hu-

mans.
066 Coneixements de gestió administrativa.
067 Experiència en gestió administrativa.
076 Coneixements d’idiomes.
077 Coneixements d’anglès.
078 Coneixements de francès.
080 Coneixements d’estadística.
095 Experiència en cartografia.
109 Llicenciat/ada en pedagogia.
120 Experiència en gestió entitats sense ànim

de lucre.
124 Experiència en temes de GIP.
141 Coneixements d’història i cultura cata-

lana.
142 Producció editorial, pressupostos i costos.
150 Experiència en atenció al públic.
161 Experiència en àrees de comunicació,

premsa i protocol.
166 Diplomat/ada en biblioteconomia.
206 Experiència en control d’aplicació de sub-

vencions.
227 Coneixements de microinformàtica.
229 Resp. inventari i compres.
255 Dos anys d’experiència en funció inspec-

tora.
258 Coneixements i experiència en treballs edi-

torials.
273 Coneixements i experiència en treballs

d’informació.
350 Coneixements i/o experiència en regene-

ració ambiental.
359 Coneixements i/o experiència en espais

naturals.
360 Coneixements i/o experiència en impacte

ambiental.
361 Coneixements i/o experiència en socioeco-

nomia.
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362 Coneixements i/o experiència en equipaments
d’educació ambiental en espais naturals.

364 Coneixements i/o experiència en restaura-
ció d’espais naturals.

365 Coneixements i/o experiència en tècniques
de comunicació.

376 Experiència en barris i col·legis marginals.
377 Experiència en minories ètniques.
391 Coneixements i/o experiència en planifica-

ció i avaluació formació.

402 Experiència en contractació del personal
laboral.

404 Experiència en relacions institucionals.
412 Experiència en temes de formació.
420 Tècnic/a en publicacions.
423 Coneixements de correcció de textos.
427 Experiència en normativa de personal

d’institucions sanitàries.
449 Experiència en gestió de compres en l’àrea

informàtica

475 Coneixements i/o experiència en gestió de
subvencions.

Codis de titulació específica
1799 Econòmiques i empresarials.
1899 Dret.
3700 Estudis empresarials.
5200 Marina civil.

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

C Nom del lloc ND C. esp. Localitat H Ob. Form. esp. Tit. esp.

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ DE SERVEIS
B001 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —

UNITAT DIRECTIVA: ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA
B002 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 LLEIDA N — — —

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ

C Nom del lloc ND C. esp. Localitat H Ob. Form. esp. Tit. esp.

UNITAT DIRECTIVA: SECRETARIA GENERAL
B003 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 20 476508 BARCELONA N — 025 229 449 —
B004 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 20 476508 BARCELONA N — — —
B005 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — — —

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT CIVIL
B006 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 CERDANYOLA DEL VALLÈS N — — —

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA
B007 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — 014 049 —

UNITAT DIRECTIVA: ESCOLA DE POLICIA DE CATALUNYA
B008 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 20 476508 MOLLET DEL VALLÈS N — 049 —

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES

C Nom del lloc ND C. esp. Localitat H Ob. Form. esp. Tit. esp.
UNITAT DIRECTIVA: SECRETARIA GENERAL
B009 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS
B010 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —
B011 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — 008 —

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DE PRESSUPOSTOS I TRESOR
B012 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —
B013 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —
B014 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —

UNITAT DIRECTIVA: DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA
B015 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — — —
B016 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —
B017 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —
B018 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —
B019 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
B020 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 20 476508 BARCELONA N — — —
B021 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

C Nom del lloc ND C. esp. Localitat H Ob. Form. esp. Tit. esp.

UNITAT DIRECTIVA: SECRETARIA GENERAL
B022 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HUMANS
B023 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — 020 022 065 402 —
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DEPARTAMENT DE CULTURA

C Nom del lloc ND C. esp. Localitat H Ob. Form. esp. Tit. esp.

UNITAT DIRECTIVA: SECRETARIA GENERAL
B024 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 20 476508 BARCELONA N — — —
B025 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — 001 141 273 049 —
B026 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —
B027 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — 025 049 067 —

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL
B028 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — — —
B029 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —

UNITAT DIRECTIVA: SECRETARIA GENERAL DE JOVENTUT
B030 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 20 546132 BARCELONA N — — —
B031 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 TARRAGONA N — — —
B032 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —
B033 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — 076 —

UNITAT DIRECTIVA: ENTITAT AUTÒNOMA INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES
B034 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — 142 258 420 423 —
B035 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —

DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL

C Nom del lloc ND C. esp. Localitat H Ob. Form. esp. Tit. esp.

UNITAT DIRECTIVA: SECRETARIA GENERAL
B036 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —
B037 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA E — 161 365 404 —

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS SANITARIS
B038 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — — —
B039 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — — —
B040 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —

UNITAT DIRECTIVA: INSTITUT D’ESTUDIS DE LA SALUT (IES)
B041 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 20 476508 BARCELONA N — 051 412 044 030 —

UNITAT DIRECTIVA: DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA
B042 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —

UNITAT DIRECTIVA: INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS), SERVEIS CENTRALS
B043 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — 427 027 029 124 —
B044 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — 427 027 029 —
B045 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — 427 020 065 007 —
B046 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — 066 427 020 —
B047 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — 007 166 064 —
B048 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — 007 020 029 427 —
B049 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

C Nom del lloc ND C. esp. Localitat H Ob. Form. esp. Tit. esp.

UNITAT DIRECTIVA: SECRETARIA GENERAL
B050 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —
B051 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DE PORTS I TRANSPORTS
B052 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —

UNITAT DIRECTIVA: DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA
B053 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

C Nom del lloc ND C. esp. Localitat H Ob. Form. esp. Tit. esp.

UNITAT DIRECTIVA: SECRETARIA GENERAL
B054 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — — —
B055 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — 027 —
B056 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — 002 028 —

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL D’ESTRUCTURES AGRÀRIES
B057 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — — —

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DE PRODUCCIÓ I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
B058 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — — —
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C Nom del lloc ND C. esp. Localitat H Ob. Form. esp. Tit. esp.

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DE PESCA MARÍTIMA
B059 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — — —
B060 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 TORROELLA DE MONTGRÍ E — — 5200

UNITAT DIRECTIVA: SERVEIS TERRITORIALS DE BARCELONA
B061 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — — —

DEPARTAMENT DE TREBALL

C Nom del lloc ND C. esp. Localitat H Ob. Form. esp. Tit. esp.

UNITAT DIRECTIVA: SECRETARIA GENERAL
B062 TÈCNIC/A GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — — —

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL D’OCUPACIÓ
B063 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 20 476508 BARCELONA N — 077 078 —
B064 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 20 476508 BARCELONA N — — —
B065 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 20 476508 BARCELONA N — — —
B066 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 20 476508 BARCELONA N — 109 —

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERATIVES I SOCIETATS ANÒNIMES LABORALS
B067 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — — 3700

UNITAT DIRECTIVA: INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I LA FORMACIÓ COOPERATIVES (IPFC)
B068 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —

UNITAT DIRECTIVA: DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA
B069 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 LLEIDA N — 014 —

UNITAT DIRECTIVA: CENTRES D’INNOVACIÓ I FORMACIÓ OCUPACIONAL (CIFO)
B070 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 LLEIDA N — — —

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

C Nom del lloc ND C. esp. Localitat H Ob. Form. esp. Tit. esp.

UNITAT DIRECTIVA: CENTRE D’ESTUDIS JURÍDICS I FORMACIÓ ESPECIALITZADA
B071 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — — —

UNITAT DIRECTIVA: SECRETARIA GENERAL
B072 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — — —
B073 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —
B074 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —

UNITAT DIRECTIVA: DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA
B075 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 TARRAGONA N — — —

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
B076 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 HOSPITALET DE LLOBR., L’ N — — —
B077 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —
B078 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 HOSPITALET DE LLOBR., L’ N — — —

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS PENITENCIARIS I DE REHABILITACIÓ
B079 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — — —
B080 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — — 1899

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DE MESURES PENALS ALTERNATIVES I JUSTÍCIA JUVENIL
B081 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — — —
B082 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — — —
B083 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — 029 033 —

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DE DRET I D’ENTITATS JURÍDIQUES
B084 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — — —

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA
B085 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —

DEPARTAMENT D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

C Nom del lloc ND C. esp. Localitat H Ob. Form. esp. Tit. esp.

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME
B086 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — 150 —
B087 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — 009 058 —

UNITAT DIRECTIVA: INSTITUT CATALÀ DEL CONSUM
B088 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — 014 044 —



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 2672 – 2.7.19988086

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL

C Nom del lloc ND C. esp. Localitat H Ob. Form. esp. Tit. esp.

UNITAT DIRECTIVA: SECRETARIA GENERAL
B089 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — 361 080 475 —
B090 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — 227 391 —

UNITAT DIRECTIVA: DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA
B091 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 TARRAGONA N — — —

UNITAT DIRECTIVA: DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA
B092 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 20 476508 GIRONA N — — —

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS COMUNITARIS
B093 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — 376 377 206 120 1799

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL D’ACCIÓ CÍVICA
B094 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — — —

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT

C Nom del lloc ND C. esp. Localitat H Ob. Form. esp. Tit. esp.

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DE PROGRAMACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL
B095 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 BARCELONA N — 003 058 049 206 —

UNITAT DIRECTIVA: DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA
B096 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 16 432456 BARCELONA N — 255 350 364 095 —

UNITAT DIRECTIVA: DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA
B097 TÈCNIC/A DE GESTIÓ 18 432456 LLEIDA N — 255 359 360 364 —

ANNEX 3

Codis de població
08019 Barcelona.
08266 Cerdanyola del Vallès.
17079 Girona.
08101 L’Hospitalet de Llobregat.
25120 Lleida.
08124 Mollet del Vallès.
43148 Tarragona.
17199 Torroella de Montgrí.

(98.176.025)
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INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

CORRECCIÓ D’ERRADES
a la Resolució de 20 d’abril de 1998, per la qual
es fa pública la convocatòria per cobrir places
vacants de la categoria professional d’auxiliar
d’infermeria de l’Hospital Universitari Joan
XXIII de Tarragona, dependent de l’ICS, pel
sistema de concurs de trasllat i concurs oposició
(núm. de registre de la convocatòria: H2/I1/98)
(DOGC núm. 2638, pàg. 6020, de 13.5.1998).

Havent observat diverses errades al text de
l’esmentada Resolució, tramès al DOGC i pu-
blicat al núm. 2638, pàg. 6020, de 13.5.1998, se’n
detallen les oportunes correccions:

A la pàg. 6022, annex 1, on diu:
“5.6 Oposició
”L’oposició consta dels tres exercicis de ca-

ràcter obligatori i eliminatori a què fan referèn-
cia les bases 5.6.1, 5.6.2,...”,
ha de dir:

“5.6 Oposició
”L’oposició consta dels dos exercicis de caràc-

ter obligatori i eliminatori a què fan referència
les bases 5.6.1, 5.6.2,...”.

A la pàg. 6022, annex 1, a la base 5.6.3, on diu:
“A tal efecte el tribunal, juntament amb la

llista definitiva de persones aspirants que hagin
superat els tres primers exercicis...”,
ha de dir:

“A tal efecte el tribunal, juntament amb la
llista definitiva de persones aspirants que hagin
superat els dos primers exercicis...”.

A la pàg. 6023, annex 1, a la base 5.6.4.1, on
diu:

“El valor màxim del primer i del tercer exer-
cici respectivament, calculats inicialment en base
10...”,
ha de dir:

“El valor màxim del primer exercici, calcu-
lat inicialment en base 10...”.

A la pàg. 6023, annex 1, a la base 5.7.1, segon
paràgraf, on diu:

“A aquest efecte, s’estableix un termini de 10
dies comptats des de l’endemà de la publicació
dels resultats del tercer exercici de l’oposició
(supòsit pràctic)...”,
ha de dir:

“A aquest efecte, s’estableix un termini de 10
dies comptats des de l’endemà de la publicació
dels resultats del segon exercici de l’oposició
(prova de català)...”.

Barcelona, 17 de juny de 1998

MANUEL JOVELLS I CASES

Gerent

(98.170.009)

CORRECCIÓ D’ERRADA
a la Resolució de 13 de maig de 1998, per la qual
es fa pública la convocatòria per cobrir places
vacants de la categoria professional de tècnic/a
especialista en laboratori de l’Hospital de Vila-
decans, dependent de l’ICS, pel sistema de con-
curs de trasllat i concurs oposició (núm. de re-
gistre de la convocatòria H.Viladecans/TEL/98)
(DOGC núm. 2660, pàg. 7222, de 15.6.1998).

Havent observat una errada al text de la
Resolució esmentada, tramès al DOGC i publi-
cat al núm. 2660, pàg. 7222, de 15.6.1998, se’n
detalla l’oportuna correcció:

A la pàg. 7226, annex 3, al barem de mèrits
de la fase de concurs oposició, apartat 2, on diu:

“Amb caràcter general, el contingut dels
cursos de perfeccionament ha d’estar adreçat a
tècnics especialistes en radiodiagnòstic...”,
ha de dir:

“Amb caràcter general, el contingut dels
cursos de perfeccionament ha d’estar adreçat a
tècnics especialistes en laboratori...”.

Barcelona, 17 de juny de 1998

MANUEL JOVELLS I CASES

Gerent

(98.170.008)

CORRECCIÓ D’ERRADES
a la Resolució de 13 de maig de 1998, per la qual
es fa pública la convocatòria per cobrir places
vacants de la categoria professional d’auxiliar
d’infermeria de l’Hospital de Viladecans, depen-
dent de l’ICS, pel sistema de concurs de trasllat
i concurs oposició (núm. de registre de la convo-
catòria H.Viladecans/aux.inf./98) (DOGC núm.
2660, pàg. 7238, de 15.6.1998).

Havent observat errades al text de la Reso-
lució esmentada, tramès al DOGC i publicat al
núm. 2660, pàg. 7238, de 15.6.1998, se’n detalla
l’oportuna correcció:

A la pàgina 7240, annex 1, on diu:
“5.5 Oposició
L’oposició consta dels tres exercicis de caràc-

ter obligatori i eliminatori a què fan referència
les bases 5.5.1, 5.5.2...”,
ha de dir:

“5.5 Oposició
L’oposició consta dels dos exercicis de caràc-

ter obligatori i eliminatori a què fan referència
les bases 5.5.1, 5.5.2...”.

A la mateixa pàgina, a la base 5.5.3 de l’an-
nex 1, on diu:

“A tal efecte el tribunal, juntament amb la
llista definitiva de persones aspirants que hagin
superat els tres primers exercicis...”,
ha de dir:

“A tal efecte el tribunal, juntament amb la
llista definitiva de persones aspirants que hagin
superat els dos primers exercicis...”.

A la mateixa pàgina, a la base 5.5.4.1 de l’an-
nex 1, on diu:

“El valor màxim del primer i del tercer exer-
cici respectivament, calculats inicialment en base
10...”,
ha de dir:

“El valor màxim del primer exercici, calcu-
lat inicialment en base 10...”.

A la mateixa pàgina, a la base 5.6.1 de l’an-
nex 1, segon paràgraf, on diu:

“A aquest efecte, s’estableix un termini de 10
dies comptats des de l’endemà de la publicació
dels resultats del tercer exercici de l’oposició
(supòsit pràctic)...”,

ha de dir:
“A aquest efecte, s’estableix un termini de 10

dies comptats des de l’endemà de la publicació
dels resultats del segon exercici de l’oposició
(prova de català)...”.

Barcelona, 17 de juny de 1998

MANUEL JOVELLS I CASES

Gerent

(98.170.020)

*

DEPARTAMENT
DE SANITAT
I SEGURETAT SOCIAL
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RESOLUCIÓ
de 29 de juny de 1998, per la qual es disposa la
publicació de l’Acord de 12 de juny de 1998 del
Tribunal Qualificador Únic de les proves selec-
tives per a l’ingrés en el cos d’auxiliars de l’Ad-
ministració de justícia, torn de promoció inter-
na, pel qual es fan públiques les relacions
d’aspirants que, amb caràcter provisional, han
superat les proves selectives

Vist el text de l’Acord de 12 de juny de 1998
del Tribunal Qualificador Únic de les proves se-
lectives per a l’ingrés en el cos d’auxiliars de
l’Administració de justícia, torn de promoció
interna, pel qual es fan públiques les relacions
d’aspirants que, amb caràcter provisional, han
superat les proves selectives

Atès que l’esmentat Acord ha estat publicat
al BOE de data 23 de juny de 1998 i que s’hi an-
nexen les llistes d’aspirants que, amb caràcter
provisional, han superat el concurs restringit de
promoció interna per cada àmbit territorial, el
nombre dels quals s’ajusta a les places convo-
cades en cadascun d’aquests.

Atès que, d’acord amb la norma 2.8.1 de l’Or-
dre de 17 de novembre de 1997, per la qual es
convoquen proves selectives per a l’ingrés al cos
d’auxiliars de l’Administració de justícia, el ter-
mini de quinze dies naturals que l’Acord fixa per
tal que els interessats efectuïn al·legacions da-
vant el Tribunal del seu àmbit territorial respec-
tiu es compta a partir del dia següent al de la
publicació al BOE;

Atès que motius de tipus funcional derivats
de la complexitat en la tramitació d’aquesta con-
vocatòria no han fet possible la publicació simul-
tània d’aquest Acord i el seu annex al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i que el
temps transcorregut d’ençà de la publicació al
BOE de l’Acord esmentat aconsella que,
d’acord amb els criteris d’economia i raciona-
litat administrativa, es doni publicitat al DOGC
de l’Acord mitjançant la inserció del seu text i
la indicació dels llocs en els quals s’exposen les
relacions d’aspirants que han superat provisio-
nalment les proves selectives,

RESOLC:

—1 Disposar la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de l’Acord de 12 de
juny de 1998 del Tribunal Qualificador Únic de
les proves selectives per a l’ingrés en el cos d’au-
xiliars de l’Administració de justícia, torn de
promoció interna, pel qual es fan públiques les
relacions d’aspirants que, amb caràcter provi-
sional, han superat les proves selectives, el qual
es transcriu a continuació:

“Acord del Tribunal Qualificador Únic de
les proves selectives per a l’ingrés en el cos d’au-
xiliars de l’Administració de justícia, torn de
promoció interna, pel qual es fan públiques les
relacions d’aspirants que, amb caràcter provi-
sional, han superat les proves selectives.

”De conformitat amb el que preveu la base
2.8.1 de l’Ordre de 17 de novembre de 1997, per
la qual es convoquen les proves selectives es-
mentades, i un cop finalitzada pels tribunals
respectius la valoració dels mèrits documentats
pels aspirants que al seu torn han superat la
prova de mecanografia, aquest Tribunal Qua-
lificador Únic acorda:

”Primer. Fer públiques les llistes d’aspirants
que, amb caràcter provisional, han superat el
concurs restringit de promoció interna per cada
àmbit territorial el nombre dels quals s’adiu amb
el de les places convocades a cada un d’ells, i que
figuren en annex a aquest Acord.

”El barem de mèrits contingut a la base 2.4
de l’Ordre de convocatòria ha estat desenvolu-
pat per aquest Tribunal Qualificador Únic en
aquells apartats susceptibles de graduació. Així
es fan públics els criteris adoptats en els tribu-
nals superiors de justícia, les gerències territo-
rials del Ministeri de Justícia i els òrgans com-
petents de les comunitats autònomes amb
competència en matèria de personal de l’Admi-
nistració de justícia.

”A les puntuacions atorgades s’han tingut en
compte el límit màxim establert a cada apartat.

”Segon. Contra aquest Acord, les persones
interessades poden efectuar les al·legacions
oportunes davant el Tribunal del seu àmbit ter-
ritorial respectiu en el termini de quinze dies
naturals comptadors a partir del següent al de
la publicació en el BOE.

”Madrid, 12 de juny de 1998
”Fausto Cartagena Pastor
”President del Tribunal Qualificador”

—2 Les llistes d’aspirants esmentades, junta-
ment amb els criteris adoptats pel Tribunal en
desenvolupament del barem de mèrits contin-
gut a la base 2.4 de l’Ordre de 17 de novembre
de 1997, s’exposen als llocs següents:

Departament de Justícia, seu central, c. Pau
Claris, 81, 08010 Barcelona.

Gerència de Suport Judicial de Barcelona
ciutat, c. Pau Claris, 158, 08009 Barcelona.

Gerència de Suport Judicial de Barcelona
comarques, av. Josep Tarradellas, 179, 08901
l’Hospitalet de Llobregat

Delegació Territorial del Departament de
Justícia a Lleida, Sant Martí núm. 1, 25004 Lleida.

Delegació Territorial del Departament de
Justícia a Girona, av. Sant Narcís, 59, 17005
Girona.

Delegació Territorial del Departament de
Justícia a Tarragona, Sant Francesc, 14, 43003
Tarragona.

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
passeig Lluís Companys, s/n, 08018 Barcelona.

Audiència Provincial de Barcelona, passeig
Lluís Companys, s/n, 08018 Barcelona.

Audiència Provincial de Girona, pl. Catedral,
s/n, 17004 Girona.

Audiència Provincial de Tarragona, av. Pre-
sident Lluís Companys, 10, 43005 Tarragona.

Audiència Provincial de Lleida, rbla. Ferran,
25007 Lleida.

Deganat de Barcelona, passeig Lluís Com-
panys, 1-5, 08003 Barcelona.

Deganat de Girona, av. Ramon Folch, 4-6,
17001 Girona.

Deganat de Lleida, Edifici Canyeret, 25007
Lleida.

Deganat de Tarragona, av. President Lluís
Companys, 10, 43005 Tarragona.

Fiscalia de Barcelona, Pau Claris, 160, 08009
Barcelona.

Fiscalia de Girona, pl. Catedral, s/n, 17004
Girona.

Fiscalia de Lleida, Edifici Canyeret, 25007
Lleida.

Fiscalia de Tarragona, av. President Lluís
Companys, 10, 43005 Tarragona.

Clínica Mèdic Forense, rda. Sant Pere, 35,
entl., 08010 Barcelona,

Institut Anatòmic Forense, Enric Casanovas,
143, 08016 Barcelona.

—3 El termini per presentar al·legacions con-
tra l’Acord de 12 de juny de 1998 finalitza al cap
de 15 dies naturals comptats a partir del següent
al de la seva publicació en el BOE, la qual tin-
gué lloc el dia 23 de juny de 1998.

Barcelona, 29 de juny de 1998

ÁNGEL VICENTE I SÁNCHEZ

Secretari general

(98.181.008)

*

DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA
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DECRET
154/1998, de 23 de juny, de cessament del senyor
Miquel Puig i Raposo com a president del Con-
sell d’Administració del Laboratori General
d’Assaigs i Investigacions.

Atès el que estableix l’article 7 de la Llei 2/
1984, de 28 de novembre, del Laboratori Gene-
ral d’Assaigs i Investigacions;

A proposta de conseller d’Indústria, Comerç
i Turisme, i amb la deliberació prèvia del Govern,

DECRETO:

Article únic
El senyor Miquel Puig i Raposo, secretari

general del Departament d’Indústria, Comerç
i Turisme, cessa com a president del Consell
d’Administració del Laboratori General d’As-
saigs i Investigacions.

Barcelona, 23 de juny de 1998

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI SUBIRÀ I CLAUS

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

(98.169.008)

DECRET
155/1998, de 23 de juny, de nomenament del se-
nyor Jordi Conejos i Sancho com a president del
Consell d’Administració del Laboratori Gene-
ral d’Assaigs i Investigacions.

Atès el que estableix l’article 7 de la Llei 2/
1984, de 28 de novembre, del Laboratori Gene-
ral d’Assaigs i Investigacions;

A proposta del conseller d’Indústria, Comerç
i Turisme, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
Nomenar el director general d’Indústria del

Departament d’Indústria, Comerç i Turisme,
senyor Jordi Conejos i Sancho, president del
Consell d’Administració del Laboratori General
d’Assaigs i Investigacions.

Barcelona, 23 de juny de 1998

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI SUBIRÀ I CLAUS

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

(98.169.009)

DECRET
156/1998, de 23 de juny, de cessament del presi-
dent del Consell d’Administració de l’Institut
d’Investigació Aplicada de l’Automòbil.

Atès el que estableix l’article 7.1 de la Llei 2/
1990, de 8 de gener, de l’Institut d’Investigació
Aplicada de l’Automòbil;

A proposta del conseller d’Indústria, Comerç
i Turisme, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
El senyor Miquel Puig i Raposo, secretari ge-

neral del Departament d’Indústria, Comerç i Tu-
risme, cessa com a president del Consell d’Ad-
ministració de l’Institut d’Investigació Aplicada
de l’Automòbil.

Barcelona, 23 de juny de 1998

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI SUBIRÀ I CLAUS

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

(98.169.016)

DECRET
157/1998, de 23 de juny, de nomenament dels
representants del Departament d’Indústria, Co-
merç i Turisme en el Consell d’Administració
del Laboratori General d’Assaigs i Investiga-
cions.

Atès el que estableix l’article 7 de la Llei 23/
1984, de 28 de novembre, del Laboratori Gene-
ral d’Assaigs i Investigacions;

A proposta del conseller d’Indústria, Comerç
i Turisme, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
Nomenar com a representants del Departa-

ment d’Indústria, Comerç i Turisme en el Con-
sell d’Administració del Laboratori General
d’Assaigs i Investigacions les persones següents:
el director general d’Energia i Mines, el direc-
tor general de Consum i Seguretat Industrial i
el director del Centre d’Informació i Desenvo-
lupament Empresarial (CIDEM).

Barcelona, 23 de juny de 1998

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI SUBIRÀ I CLAUS

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

(98.169.015)

DECRET
158/1998, de 23 de juny, pel qual es determinen
els representants de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya en el Consell d’Administració
de l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Auto-
mòbil.

Atès el que estableix l’article 7.1 de la Llei 2/
1990, de 8 de gener, de l’Institut d’Investigació
Aplicada de l’Automòbil;

A proposta del conseller d’Indústria, Comerç
i Turisme i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
Seran membres del Consell d’Administració

de l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Auto-
mòbil, en representació de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, les persones se-
güents: el director general d’Indústria, que en
serà el president; el director general de Consum
i Seguretat Industrial; el director del Centre
d’Informació i Desenvolupament Empresarial
(CIDEM); el director del Laboratori General
d’Assaigs i Investigacions, i el director general
de Recerca del Comissionat per a Universitats
i Recerca.

Barcelona, 23 de juny de 1998

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI SUBIRÀ I CLAUS

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

(98.169.014)

*

DEPARTAMENT
D’INDÚSTRIA,
COMERÇ I TURISME
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ANUNCI
de concurs públic per a les obres de consolida-
ció de les dues façanes i reforçament d’una vol-
ta lateral del Palau Solterra a Girona.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Cultura.
b) Dependència que tramita l’expedient: Ser-

vei de Contractació.
c) Número d’expedient: G648 N98/029.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres de conso-

lidació de les dues façanes i reforçament d’una
volta lateral del Palau Solterra de Girona.

b) Divisió per lots i número: -.
c) Lloc d’execució: Girona.
d) Termini d’execució: 4 mesos.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació: 24.976.767
ptes., IVA inclòs.

—5 Garantia provisional: dispensada per a les
empreses classificades, d’acord amb el que pre-
veu l’article 36.2 de la LCAP.

a) Per a les empreses no espanyoles d’estats
membres de la Comunitat Europea que no es-
tiguin classificades: 499.535 ptes.

—6 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Servei d’Obres i Instal·lacions.
b) Domicili: rbla. Santa Mònica, 8, 2a plan-

ta.
c) Localitat i codi postal: 08002 Barcelona.
d) Telèfon: 93.316.27.00.
e) Telefax: 93.316.27.01.

—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació: grup C, subgrups 4 i 5, cate-

goria c.
b) Mitjans d’acreditació de la solvència eco-

nòmica, financera i tècnica pels empresaris als
quals no els sigui exigible la classificació: d’acord
amb el que s’estableix a l’annex 2 del plec de
clàusules administratives particulars que regeix
el present contracte.

—8 Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de
participació

a) Data límit de presentació: les 12 hores del
tretzè dia natural comptat a partir de l’endemà
de la publicació d’aquest Anunci al DOGC (si
el termini finalitzés en dissabte, diumenge o
festiu, s’entendrà prorrogat fins al dia hàbil se-
güent).

b) Documentació que cal presentar: la que
s’especifica a la clàusula 10 del plec de clàusu-
les que regeix aquest contracte.

c) Lloc de presentació: Servei de Contracta-
ció, rambla Santa Mònica, 8, 3a planta, 08002
Barcelona.

Les proposicions també es podran trametre
per correu dins el termini d’admissió. En aquest
cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tra-
mesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan
de contractació la remissió de l’oferta mitjançant
tèlex, fax o telegrama durant el mateix dia.

d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.

e) Admissió de variants: en aquest procedi-
ment d’adjudicació no s’admeten variants o al-

ternatives dels licitadors envers les condicions
o termes d’execució de l’objecte del contracte.

—9 Obertura de les ofertes: el setzè dia natu-
ral comptat a partir de l’endemà de la publica-
ció d’aquest Anunci al DOGC, a les 13 hores,
a la Secretaria General del Departament de Cul-
tura, rambla Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona
(si el termini finalitzés en dissabte, diumenge o
festiu, s’entendrà prorrogat fins al dia hàbil se-
güent).

—10 Despeses de l’Anunci: aniran a càrrec de
l’adjudicatari.

Barcelona, 25 de juny de 1998

AURORA SANZ I MANRIQUE

Secretària general

(98.174.008)

ANUNCI
de concurs públic per a la coedició de les col·-
leccions “Guies i Monografies” i “Eines”.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Cultura.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Contractació.
c) Número d’expedient: G833 N98/008.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: coedició de les

col·leccions “Guies i Monografies” i “Eines”.
b) Divisió per lots i número:
Lot núm. 1: Col·lecció “Guies i Monografi-

es”.
Lot núm. 2: Col·lecció “Eines”.
c) Termini d’execució: com a màxim 30 dies

naturals comptats des del lliurament per part del
Departament de Cultura de la totalitat dels fo-
tolits.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Import màxim a aportar pel Departament
de Cultura: 2.335.000 ptes., IVA inclòs.

—5 Garantia provisional: 46.700 ptes.

—6 Obtenció de la documentació i informació:
Gabinet Tècnic, rambla Santa Mònica, 8, 2a
planta, 08002 Barcelona, tel. 93.316.27.00, fax
93.316.27.62.

—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació: exempta, d’acord amb el que

preveuen l’article 25.1 de la Llei de contractes
de les administracions públiques.

b) Mitjans d’acreditació de la solvència eco-
nòmica, financera i tècnica: d’acord amb el que
s’estableix a l’annex II del plec de clàusules ad-
ministratives particulars que regeix aquest con-
tracte.

—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: les 12 hores del

tretzè dia natural comptat a partir de l’endemà
de la publicació d’aquest Anunci al DOGC (si
el termini finalitzés en dissabte, diumenge o
festiu, s’entendrà prorrogat fins al dia hàbil se-
güent).

b) Documentació que cal presentar: la que
s’especifica a la clàusula 13 del plec de clàusu-
les administratives particulars que regeix aquest
contracte.

c) Lloc de presentació: Servei de Contracta-
ció, rambla Santa Mònica, 8, 3a planta, 08002
Barcelona.

Les proposicions també es podran trametre
per correu dins el termini d’admissió. En aquest
cas, caldrà justificar la data d’imposició de la
tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òr-
gan de contractació la remissió de l’oferta mit-
jançant tèlex, fax o telegrama durant el mateix
dia.

d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.

e) Admissió de variants: en aquest procedi-
ment d’adjudicació no s’admeten variants o al-
ternatives dels licitadors envers les condicions
o termes d’execució de l’objecte del contracte.

—9 Obertura de les ofertes: el setzè dia natu-
ral comptat a partir de l’endemà de la publica-
ció d’aquest Anunci al DOGC, a les 13 hores,
a la Secretaria General del Departament de
Cultura, rambla Santa Mònica, 8, 1a planta,
08002 Barcelona (si el termini finalitzés en dis-
sabte, diumenge o festiu, s’entendrà prorrogat
fins al dia hàbil següent).

—10 Despeses de l’Anunci: aniran a càrrec de
l’adjudicatari.

Barcelona, 25 de juny de 1998

AURORA SANZ I MANRIQUE

Secretària general

(98.167.019)

*
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EDICTE
de 8 de juny de 1998, de notificació d’un acte
administratiu (exp.: 140/96 DTB).

Mitjançant aquest Edicte es fa saber que s’ha
dictat Resolució en l’expedient administratiu
que es detalla en extracte a l’annex d’aquest
Edicte, seguit a la Delegació Territorial del
Departament de Sanitat i Seguretat Social de
Barcelona, per incompliment de les previsions
de la Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene
i el control alimentaris.  Intentada la notificació,
aquesta no s’ha pogut dur a terme.

En conseqüència, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, es notifica a la persona interes-
sada la Resolució que consta a l’annex, i se li
comunica que, per tal que pugui tenir coneixe-
ment del contingut íntegre de la Resolució es-
mentada, pot comparèixer a les dependències
de la Delegació Territorial del Departament de
Sanitat i Seguretat Social a Barcelona, passeig
de Lluís Companys, 7, 08003 Barcelona.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, es pot interposar recurs or-
dinari davant el director general de Salut Públi-
ca, d’acord amb el que disposen els articles 107
i següents de la precitada Llei 30/1992, de 26 de
novembre, en el termini d’un mes a comptar des
del dia de la publicació d’aquest Edicte al Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Si, transcorregut el termini per a la interpo-
sició del recurs ordinari, aquest no s’ha interpo-
sat, s’haurà de procedir al pagament de la san-
ció imposada, la qual s’haurà de fer efectiva per
qualsevol dels mitjans de pagament establerts
a l’article 24 del Reial decret 1684/1990, de 20
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
general de recaptació, fins al dia 5 del mes se-
güent o l’hàbil immediatament posterior, si el
termini per a la interposició del recurs ordina-
ri ha conclòs entre els dies 1 i 15 del mes en curs,
i fins al dia 20 o l’hàbil immediatament poste-
rior, si el termini per a la interposició del recurs
ordinari ha conclòs entre els dies 16 a l’últim de
cada mes.

Barcelona, 8 de juny de 1998

CAROLINA RUIZ I FERNÁNDEZ

Secretària de l’expedient

ANNEX

Expedient núm.: 140/96 DTB.
Persona interessada: Pont Roiges, SL, amb do-
micili al carrer Potosí, 24, de Barcelona.
Acte administratiu que es notifica: Resolució
expedient sancionador.

(98.155.049)

EDICTE
de 8 de juny de 1998, de notificació d’actes ad-
ministratius (exp.: 51/97 DTB, 152/97 DTB i 209/
97 DTB).

Mitjançant aquest Edicte es fa saber que
s’ha dictat Resolució en els expedients admi-
nistratius que es detallen en extracte a l’an-

nex d’aquest Edicte, seguits a la Delegació
Territorial a Barcelona del Departament de
Sanitat i Seguretat Social per incompliment de
les previsions de la Llei 15/1983, de 14 de ju-
liol, de la higiene i el control alimentaris. In-
tentada la notificació, aquesta no s’ha pogut
dur a terme.

En conseqüència, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, es notifica als interessats que, per
tal que puguin tenir coneixement del contingut
íntegre de les resolucions esmentades, poden
comparèixer a les dependències de la Delega-
ció Territorial del Departament de Sanitat i
Seguretat Social a Barcelona, passeig de Lluís
Companys, 7, 08003 Barcelona.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, es pot interposar recurs or-
dinari davant del director general de Salut Pú-
blica, d’acord amb el que disposen l’article 107
i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, esmentada, en el termini d’un mes a comp-
tar des del dia de la publicació d’aquest Edicte
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Si transcorregut el termini per a la interpo-
sició del recurs ordinari, aquest no s’ha interpo-
sat, s’haurà de procedir al pagament de la san-
ció imposada, la qual s’haurà de fer efectiva per
qualsevol dels mitjans de pagament establerts
a l’article 24 del Reial decret 1684/1990, de 20
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
general de recaptació, fins el dia 5 del mes se-
güent o l’hàbil immediatament posterior si el
termini per a la interposició del recurs ordina-
ri ha conclòs entre els dies 1 i 15 del mes en curs,
i fins el dia 20 o l’hàbil immediatament poste-
rior si el termini per a la interposició del recurs
ordinari ha conclòs entre els dies 16 a l’últim de
cada mes.

Barcelona, 8 de juny de 1998

CAROLINA RUIZ I FERNÀNDEZ

Secretària dels expedients

ANNEX

Expedient núm.: 51/97 DTB.
Persona interessada: Bonques, SL.
Acte administratiu que es notifica: resolució
expedient sancionador.

Expedient núm.: 152/97 DTB.
Persona interessada: Andres Peña Sánchez.
Acte administratiu que es notifica: resolució
expedient sancionador.

Expedient núm.: 209/97 DTB.
Persona interessada: La Tasca de los Rodríguez, SL.
Acte administratiu que es notifica: resolució
expedient sancionador.

(98.155.044)

EDICTE
de 9 de juny de 1998, de notificació d’un acte
administratiu (exp.: 194/97 DTB).

Mitjançant aquest Edicte es fa saber que s’ha
dictat resolució d’incoació i plec de càrrecs en

l’expedient administratiu seguit en la Delega-
ció Territorial de Barcelona del Departament
de Sanitat i Seguretat Social per incompliment
de la Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene
i el control alimentaris, que es detalla en extracte
a l’annex d’aquest Edicte. Intentada la notifica-
ció, aquesta no s’ha pogut dur a terme.

En conseqüència, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, es notifica a la persona interes-
sada l’acte que consta a l’annex, i se li comunica
que, per tal que pugui tenir coneixement del
contingut íntegre de l’acte que s’esmenta, pre-
sentar les al·legacions que estimi adients en
defensa dels seus interessos legítims, i proposar
les proves que estimi pertinents, pot comparèi-
xer a les dependències de la Delegació Territo-
rial del Departament de Sanitat i Seguretat So-
cial a Barcelona, passeig de Lluís Companys, 7,
08003 Barcelona, dins el termini de 15 dies hà-
bils a comptar de l’endemà de la data de publi-
cació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 9 de juny de 1998

CAROLINA RUIZ I FERNÀNDEZ

Secretària de l’expedient

ANNEX

Expedient núm.: 194/97 DTB.
Persona interessada: Ramón Escudé Bertran.
Acte administratiu que es notifica: resolució d’in-
coació i plec de càrrecs.

(98.155.037)

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

ANUNCI
per a la licitació de diversos contractes de submi-
nistrament

Òrgan de contractació: Gerència de l’Institut
Català de la Salut, Centre Corporatiu, Secció de
Contractacions.

Expedients i objecte del contracte:
0S001SM-401/99. Subministrament d’agulles

hipodèrmiques i xeringues.
0S002SM-402/99. Subministrament de gases

quirúrgiques i gases per a cures.
0S003SM-403/99. Subministrament de benes:

de gasa, elàstiques, de protecció, de guix, altres
benes; embenatges: tubulars, fèrules, protectors,
mitges, suspensoris, esparadraps, apòsits absor-
bents i apòsits adhesius.

0S004SM-404/99. Subministrament de son-
des: nasofaríngies, gàstriques, vesicals, rectals,
redon aspiració, monitorització; tubs: faringis,
nasofaringis, endotraqueals oronasals i guies,
drenatge, recipients d’aspiració, mascaretes,
nebulitzadors, ulleres, bosses d’orina, circuits per
a oxigenotèrapia; filtres: oxigenotèrapia, admi-
nistració, transfusió i cànules: traqueotomia,
aspiració.

0S005SM-405/99. Subministrament de perfu-
sió cardíaca, cànules i connectors.

0S006SM-406/99. Subministrament de termò-
metres, depressors, espàtules, espèculs, amni-
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oscopis, equips d’incisió, bisturís, punxons i ma-
terial per a pediatria.

0S008SM-408/99. Subministrament d’agulles,
adaptadors, portatubs i tubs.

0S009SM-409/99. Subministrament de tires
reactives en sang i tires reactives en orina.

0S011SM-411/99. Subministrament de bosses,
detergents, cel·lulosa i altres productes de neteja.

0S012SM-412/99. Subministrament de roba
plana per a habitació i per a quiròfan, matalas-
sos, coixins, uniformes blancs i de color, vestits
per a pacients, esclops, sabates, costura i com-
plements.

0S013SM-413/99. Subministrament de radi-
ofàrmacs radioactius, no radioactius i isòtops ra-
dioactius.

0S014SM-414/99. Subministrament de camps
quirúrgics, apòsits hemostàtics, vestuari rebut-
jable, guants, material per a procés d’esterilit-
zació, altre material d’higiene i tubs i cintes per
a identificació i protecció de vasos.

0S015SM-415/99. Subministrament de sutures
mecàniques convencionals i sutures mecàniques
per a laparoscòpia.

0S016SM-416/99. Subministrament de sutu-
res: catgut, seda, reabsorbibles, no reabsorbibles,
metàl·liques, cutànies adhesives i làmines repa-
radores.

0S017SM-417/99. Subministrament de ca-
tèters: intravenosos, de fibra òptica, electro-
catèters, introductors, epidurals, toràcics, in-
travasculars; catèters, guies i elements per a
angiografia i catèters i elements per a sistema
nerviós central.

0S018SM-418/99. Subministrament d’equips
d’administració per gravetat, per sistema mecà-
nic, elèctrodes, plaques, elements conductors;
material per a potencials evocats, EMG, EEG;
manegots per a monitorització de pressió arterial
i equips d’autotransfusió.

0S019SM-419/99. Subministrament de solu-
cions, filtres, línies, agulles per a diàlisi, catèters
per a hemodiàlisi i diàlisi peritoneal.

0S020SM-420/99. Subministrament d’apòsits
per a tractament d’úlceres, equips de nutrició,
bosses i material d’ostomia.

0S021SM-421/99. Subministrament de reci-
pients per a mostres, residus, contenidors; ma-
terial per a oftalmologia, sensors de saturació
d’oxigen, material per a radioteràpia i materi-
al lubricant i per a fisioteràpia.

0S022SM-422/99. Subministrament de bosses
de sang, equips de transfusió i marcadors d’he-
patitis i VIH.

0S024SM-424/99. Subministrament d’agulles:
amb equip d’infusió, per a cambra de catèter im-
plantable, per a punció lumbar o espinal i epi-
dural, per a biòpsia, dentals, redon, per a sutu-
ra i altres agulles.

0S025SM-425/99. Subministrament de mar-
capassos, vàlvules, lents i viscoelàstics.

Lloc de presentació de mostres: l’especificat al
plec de condicions.

Lloc de lliurament: hospitals i centres d’atenció
primària de l’ICS.

Termini de fabricació o lliurament: l’especificat
al plec de condicions.

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
tramitació anticipada, plurianual, concurs obert
i procediment negociat.

Pressupost base de licitació: pressupost anual
orientatiu del consum

0S001SM-401/99, pressupost de 220.952.314
ptes.

0S002SM-402/99, pressupost de 305.841.970
ptes.

0S003SM-403/99, pressupost de 404.396.716
ptes.

0S004SM-404/99, pressupost de 427.996.823
ptes.

0S005SM-405/99, pressupost de 140.539.990
ptes.

0S006SM-406/99, pressupost de 93.667.519
ptes.

0S009SM-409/99, pressupost de 133.671.130
ptes.

0S011SM-411/99, pressupost de 320.771.186
ptes.

0S012SM-412/99, pressupost de 272.664.780
ptes.

0S014SM-414/99, pressupost de 656.594.649
ptes.

0S016SM-416/99, pressupost de 322.629.474
ptes.

0S017SM-417/99, pressupost de 1.023.617.385
ptes.

0S018SM-418/99, pressupost de 351.978.540
ptes.

0S019SM-419/99, pressupost de 206.836.275
ptes.

0S020SM-420/99, pressupost de 165.358.145
ptes.

0S021SM-421/99, pressupost de 103.038.564
ptes.

0S024SM-424/99, pressupost de 138.747.242
ptes.

Pressupost total anual:
0S008SM-408/99, pressupost total de 273.106.771

ptes.
0S013SM-413/99, pressupost total de 128.530.470

ptes.
0S015SM-415/99, pressupost total de 216.258.978

ptes.
0S022SM-422/99, pressupost total de 77.735.803

ptes.
0S025SM-425/99, pressupost total de 656.960.300

ptes.

Garantia provisional: la que determina el plec
de condicions.

Lloc on es poden demanar els plecs de condici-
ons i la documentació complementària: Secció
de Contractacions, Gran Via de les Corts Cata-
lanes, 587-589, planta baixa, tels. 93.482.41.00,
93.482.43.67; fax 93.482.42.51, de Barcelona.
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres,
de 8.30 a 14 hores, per un import de 500 ptes. el
plec.

Data límit per a demanar la documentació: 7 de
juliol de 1998.

Requisits específics del contractista: els que s’es-
tableixen en el plec de clàusules administratives
particulars.

Data límit de recepció de proposicions: 16 de
juliol de 1998.

Documentació a presentar: segons detall al plec
de clàusules administratives particulars.

Lloc de presentació: l’assenyalat per a la sol·-
licitud dels plecs.

Termini durant el qual els licitadors estan obli-
gats a mantenir la seva oferta: un any des de l’ad-
judicació definitiva.

Admissió de variants: s’admetran variants.

Obertura de les proposicions: en acte públic que
tindrà lloc al Centre Corporatiu de l’ICS, el dia
30 de juliol de 1998, a les 10 hores.

Altres informacions: anunci indicatiu publicat al
DOCE el dia 4 de febrer de 1998. Els expedi-
ents núm. 0S001SM-401/99 al 0S013SM-413/99
tenen un abast plurianual.

Despeses de l’Anunci: aniran a càrrec dels ad-
judicataris.

Data de tramesa d’aquest Anunci a l’Oficina de
Publicacions Oficials de les Comunitats Euro-
pees: el dia 11 de juny 1998.

Barcelona, 11 de juny de 1998

MANUEL JOVELLS I CASES

Gerent

(98.173.061)

*
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ANUNCI
pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Política Ter-

ritorial i Obres Públiques, av. Josep Tarradellas,
2-4-6, 08029 Barcelona. Telèfon: (93) 495.81.43.
Telefax: (93) 495.81.98.

b) Dependència que tramita l’expedient: Ser-
vei de Contractació.

c) Número d’expedient: 1998007600.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: serveis.
b) Descripció de l’objecte: manteniment per

a l’any 1998 dels equips informàtics (maquinari)
i llicències d’ús de programari de la firma Inter-
graph ubicats a diferents unitats orgàniques de-
pendents del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques.

c) Lot: —.
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació

de l’anunci de licitació: -.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: normal.
b) Procediment: negociat, article 211.b) de

la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de
les administracions públiques.

c) Forma: -.

—4 Pressupost base de licitació
Import total: 26.476.377 pessetes (IVA inclòs).

—5 Adjudicació
a) Data: 8 de maig de 1998.
b) Contractista: Intergraph España, SA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import de l’adjudicació: 26.476.377 pesse-

tes.

Barcelona, 2 de juny de 1998

JOSEP ANTONI GRAU I REINÉS

Secretari general

(98.148.089)

ANUNCI
pel qual es fan públics expedients de sol·licitud
de llicència d’obres presentats davant la Comissió
d’Urbanisme de Tarragona.

En compliment del que disposa l’article 127.1.b)
del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, modi-
ficat pel Decret legislatiu 16/1994, de 26 de juliol,
els expedients de sol·licitud d’autorització que es
detallen a continuació estaran exposats al públic
per un termini de 20 dies al local de la Comissió
d’Urbanisme de Tarragona, carrer Anselm Clavé,
1, Casa Gasset, perquè en el termini esmentat,
comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest
Anunci al DOGC, totes les persones interessades
puguin examinar-los i presentar al Registre les
al·legacions que considerin oportunes:

Exp.: 248/98
Sol·licitud d’autorització de construcció d’un

magatzem de recepció de cereals al polígon 5,
parcel·la 26, a nom de Agropecuaria Cooperal,
SCCL, al terme municipal de Sarral.

Exp.: 442/98
Sol·licitud d’autorització de construcció d’un

camp de tir al plat olímpic i instal·lacions annexes

a la partida Lla-Riu, a nom de l’Ajuntament de
Bot, al terme municipal de Bot.

Tarragona, 22 de juny de 1998

JOSEP XAVIER PUJOL I MESTRE

Secretari accidental de la Comissió d’Urbanisme
de Tarragona

(98.170.047)

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

CORRECCIÓ D’ERRADES
a l’Anunci pel qual es fa pública la licitació de
diversos contractes d’obres (DOGC núm. 2666,
pàg. 7709, de 23.6.1998).

Havent observat errades al text de l’esmen-
tat Anunci publicat al DOGC núm. 2666, pàg.
7709, de 23.6.1998, se’n detalla l’oportuna cor-
recció:

A la pàg. 7709, a l’annex, en l’expedient 195.01.0,
on diu:

“Pressupost: 126.528.134 ptes.”,
ha de dir:

“Pressupost: 130.416.068 ptes.”.

Barcelona, 25 de juny de 1998

ANTONI PARADELL I FERRER

Gerent

(98.176.127)

JUNTA D’AIGÜES

ANUNCI
d’informació pública sobre la proposta del cà-
non de regulació de l’embassament de la Baells
per a l’any 1996.

La Junta d’Aigües de Catalunya, en compli-
ment del que disposa l’article 106.1 de la Llei 29/
85, d’Aigües, de 2 d’agost, i el Reglament de
Domini Públic Hidràulic, aprovat per Reial
Decret 849/86, d’11 d’abril, anuncia la propos-
ta per a l’any 1996 del cànon corresponent a la
regulacio de l’embassament de la Baells, apli-
cable als municipis de: Barcelona, Manresa,
Terrassa, Sabadell, Martorell, Sant Esteve Ses-
rovires, Rubí, Sant Quirze del Vallès, Abrera,
l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat,
Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant
Feliu de Llobregat, Gavà, Viladecans, Sant Boi
de Llobregat, Sant Just Desvern, Badalona,
Santa Coloma de Gramanet, Sant Adrià del
Besós, Montcada i Reixac, Ripollet, Cerdanyola
i Sant Cugat del Vallès, a la província de Bar-
celona.

El cànon per a l’any 1996 és el següent:
Aprofitaments hidroelèctrics: 0,44 ptes. per

quilovat millora de producció.
Abastament: 1,06 ptes. per cada metre cúbic

de subministrament.
Regadius: 0,21 ptes. per cada metre cúbic de

regadiu.

L’expedient estarà a disposició del públic, en
hores d’oficina, durant el termini de 15 dies
hàbils a comptar des de la publicació d’aquest

Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a les dependències següents:

Junta d’Aigües de Catalunya, serveis centrals,
Via Laietana, núm. 10 bis, 08003 Barcelona.

Dins aquest termini, tots els interessats po-
dran presentar, en aquestes dependències o a
l’Ajuntament del municipi que s’esmenta, els
escrits d’al·legació que considerin oportuns,
adreçats a la Junta d’Aigües.

Barcelona, 5 de juny de 1998

JORDI-JOAN ROSELL I SELVAS

President

(98.147.088)

*

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES
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ANUNCI
d’informació pública sobre el Projecte de decret
pel qual s’estableixen les condicions de mante-
niment dels animals de companyia.

D’acord amb el que preveuen l’article 64 de
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organit-
zació, procediment i règim jurídic de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, i l’article
86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, se sotmet
a informació pública el Projecte de decret pel
qual s’estableixen les condicions de manteni-
ment dels animals de companyia, durant un ter-
mini de 20 dies hàbils a comptar des de l’ende-
mà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC.

Les persones que tinguin interès a examinar-
lo ho podran fer a les oficines de la Direcció Ge-
neral del Medi Natural (Gran Via de les Corts
Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona) del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca,
durant el període esmentat, en el qual els inte-
ressats podran formular-hi les al·legacions que
creguin convenients.

Barcelona, 11 de juny de 1998

LLUÍS VÀZQUEZ I PUEYO

Secretari general

(98.160.063)

*

ANUNCI
pel qual es fa públic el dipòsit dels Estatuts de l’or-
ganització empresarial denominada Associació
Professional d’Agents de la Propietat Inmobiliaria
Grup API.

Atès el que disposa l’article 4 del Reial decret
873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit dels Esta-
tuts de les organitzacions constituïdes d’acord
amb la Llei 19/1977, d’1 d’abril, i als efectes que
aquesta preveu, es fa públic que a la Direcció
General de Relacions Laborals, a les 10 hores
del dia 18 de desembre de 1997, s’han dipositat
els Estatuts de l’organització denominada As-
sociació Professional d’Agents de la Propietat
Immobiliària Grup API, els àmbits de la qual
són:

Àmbit territorial: Catalunya.
Àmbit funcional: els empresaris agents de la

propietat immobiliària. Queden exclosos tots
aquells que incompleixin els Estatuts del Col·-
legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobili-
ària.

Les persones que signen les actes esmentades
són els senyors Benjamí Tortajada Martínez,
Jordi Novell Llopart i Mariano Arnal Arnal.

Barcelona, 9 de febrer de 1998

RAFAEL ORTIZ I CERVELLÓ

Director general de Relacions Laborals

(98.072.100)

ANUNCI
pel qual es fa públic el dipòsit dels Estatuts de
l’organització sindical denominada Unió Sindical
de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament
de Catalunya-Sindicat de Treballadors i Treba-
lladores d’Ensenyament de Catalunya (USTEC-
STEs).

Atès el que disposa l’article 4 de la Llei orgà-
nica 11/1985, de 2 d’agost, sobre dipòsit dels es-
tatuts de les organitzacions constituïdes d’acord
amb la Llei orgànica, i als efectes que aquesta
preveu, es fa públic que a la Direcció General de
Relacions Laborals del Departament de Treball,
amb efectes del dia 18 de desembre de 1997, han
estat dipositats els Estatuts de l’organització de-
nominada Unió Sindical de Treballadors i Tre-
balladores de l’Ensenyament de Catalunya-Sindi-
cat de Treballadors i Treballadores d’Ensenyament
de Catalunya (USTEC-STEs), els àmbits de la qual
són:
Àmbit territorial: Catalunya.
Àmbit funcional: tots els treballadors i treballa-
dores de l’ensenyament, docents i no docents,
públic i privat, sigui quin sigui el seu règim de
contractació dependents de les administracions
central, autònoma i local o dependents de l’em-
presa privada que així ho desitgin.

Les persones que signen les actes esmentades
són Juan José Falcó i Montserrat i Manoleta
Castells i Dolcet.

Barcelona, 9 de febrer de 1998

RAFAEL ORTIZ I CERVELLÓ

Director general de Relacions Laborals

(98.106.109)

ANUNCI
pel qual es fa públic el dipòsit dels Estatuts de
l’organització sindical Sindicato de Trabajadores
del Sector del Agua (STSA).

Atès el que disposa l’article 4 de la Llei orgà-
nica 11/1985, de 2 d’agost, sobre dipòsit dels Es-
tatuts de les organitzacions constituïdes d’acord
amb la Llei orgànica, i als efectes que aquesta
preveu, es fa públic que a la Direcció General
de Relacions Laborals del Departament de Tre-
ball, a les 11.30 hores del dia 20 de març de 1998,
han estat dipositats els Estatuts de l’organització
denominada Sindicato de Trabajadores del Sec-
tor del Agua (STSA), els àmbits de la qual són:
Àmbit territorial: Catalunya.
Àmbit funcional: qualsevol treballador, sigui
quin sigui el seu ofici o grup professional, amb
contracte fix o eventual en les diferents moda-
litats, els treballadors passius i els que estiguin
en situació d’invalidesa en qualsevol del seus
graus.

Les persones que signen les actes esmentades
són: Francesc Vilella Rufach, Josep Balletbó
Badia, Xavier Gumà Capdevila i dotze més.

Barcelona, 7 d’abril de 1998

RAFAEL ORTIZ I CERVELLÓ

Director general de Relacions Laborals

(98.155.075)

ANUNCI
pel qual es fa públic el dipòsit dels Estatuts de
l’Agrupació de professionals de la compraven-
da de Tarragona “Autocasió”.

D’acord amb el que disposa l’article 1.a) del
Reial decret 2756/1979, en compliment del que
preveu l’article 4 del Reial decret 873/1977, de
22 d’abril, es fa públic que a les 16.30 hores del
dia 15 de maig de 1998 s’han dipositat en aquesta
Delegació Territorial de Tarragona els Estatuts
de l’organització empresarial denominada Agru-
pació de professionals de la compravenda de
Tarragona “Autocasió” els àmbits de la qual són:
Àmbit territorial: local.
Àmbit funcional: professionals de la compraven-
da.

Les persones que signen l’acta de constitució
són Rafael Pozo Martínez i 7 més.

Tarragona, 4 de juny de 1998

JOSEP DESCARREGA I ALCOVER

Delegat territorial de Tarragona

(98.155.068)

*

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA

DEPARTAMENT
DE TREBALL
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INSTITUT CATALÀ D’ASSISTÈNCIA
I SERVEIS SOCIALS

ANUNCI
pel qual es fa públic el concurs dels serveis de
manteniment preventiu i correctiu de les residèn-
cies per a gent gran de Sant Roc a Badalona, Mil·-
lenari i Gràcia a Barcelona i Feixa Llarga a
l’Hospitalet de Llobregat.

Organisme contractant: Institut Català d’Assis-
tència i Serveis Socials.

Objecte: els serveis de manteniment preven-
tiu i correctiu de les residències per a gent gran
de Sant Roc a Badalona, Mil·lenari i Gràcia
a Barcelona i Feixa Llarga a l’Hospitalet de
Llobregat.

Tipus de licitació: concurs públic en procediment
obert.

Exposició del plec i presentació de proposicions:
al Servei de Contractació i Patrimoni, plaça de
Pau Vila, 1, edifici Palau de Mar, a Barcelona,
de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.

Pressupost total: 5.345.686 ptes.

Garantia definitiva: 213.827 ptes.

Termini de presentació de les proposicions: comen-
çarà l’endemà de l’última publicació d’aquest
Anunci al DOGC i tindrà una duració de 26 dies
naturals. En cas que l’últim dia del termini sigui
dissabte o festiu, el lliurament de proposicions es
farà el dia hàbil següent i sempre fins a les 14
hores.

Lloc, dia i hora de la licitació: tindrà lloc a la sala
de reunions i licitacions, plaça de Pau Vila, 1,
edifici Palau de Mar, a Barcelona, a les 10 ho-
res del 29è dia natural. En cas que l’últim dia del
termini sigui dissabte o festiu, l’acte d’obertu-
ra de proposicions es farà el primer dia hàbil se-
güent, a l’hora indicada.

Documentació a presentar pels licitadors: la que
assenyala el plec de clàusules administratives
particulars.

Acreditació de la solvència tècnica, econòmica
i financera: pels mitjans establerts en els articles
16.1.a), b) i c) i 19.b) de la Llei 13/1995, de 18 de
maig, de contractes de les administracions pú-
bliques, o bé amb la presentació de la classifi-
cació empresarial del grup III, subgrup 7, cate-
goria A.

Barcelona, 11 de juny de 1998

VÍCTOR BAYARRI I CATALÁN

Director general

(98.162.066)

*

JUNTA DE SANEJAMENT

ANUNCI
d’informació pública (ref.: JSA 98-0048).

Vda. de Lauro Clariana, SL, ha sol·licitat
autorització per abocar aigües residuals, prè-
viament tractades, al canal de pluvials núm. 4 del
canal de la dreta del Llobregat, procedents de
la seva indústria de valorització de ferralla al
terme municipal de Sant Boi de Llobregat (Baix
Llobregat).

Es fa públic per tal que tothom qui hagi de
formular-hi reclamacions les adreci a la Junta de
Sanejament, carrer Provença, 204-208, 08036
Barcelona, en el termini d’un mes a comptar de
la publicació d’aquest Anunci al DOGC.

La documentació presentada es podrà exa-
minar, durant el termini i en l’adreça esmentats,
tots els dies hàbils i en hores d’oficina.

Barcelona, 22 de maig de 1998

BLAI SOLÉ I MAÑÉ

Gerent

(98.135.096)

*

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

ANUNCI
de licitació per al subministrament i instal·lació
de mobiliari per als nous estudis de Ciències de
la Salut i de la Vida.

—1 Entitat adjudicadora
Universitat Pompeu Fabra, Servei de Gestió

Patrimonial i Contractació.
Número d’expedient: 21/06-98.

—2 Objecte del contracte
Subministrament i instal·lació del mobiliari

específic per als laboratoris de l’àrea docent, a
les dependències destinades als nous estudis de
Ciències de la Salut i de la Vida.

Número d’unitats a lliurar: el que s’especifica
al plec de condicions tècniques.

Lloc de lliurament: c. Doctor Aiguader, núm.
80, Barcelona.

Termini de lliurament: el que s’especifica al
plec de clàusules administratives.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: dinou milions vuit-centes quinze

mil pessetes (19.815.000 pessetes).

—5 Garantia
Provisional: tres-centes noranta-sis mil tres-

centes pessetes (396.300 pessetes).

—6 Obtenció de la documentació i informació
Universitat Pompeu Fabra, plaça de la Mercè,

núm. 12, Barcelona, 08002.
Tel. 542.20.82 i 221.17.27 i fax: 542.20.02.
Data límit d’obtenció de documents i infor-

mació: fins a l’últim dia de lliurament de les pro-
posicions.

—7 Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica: informe d’instituci-

ons financeres.
b) Solvència tècnica: relació dels principals

subministraments fets en els darrers tres anys,
indicant l’import, la data, i si és un fi públic o
privat.

—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 16 de juliol de

1998.
b) Documentació que s’ha de presentar: so-

bre núm. 1-D. General i sobre núm. 2-Proposició
econòmica, segons indica el plec de clàusules ad-
ministratives.

c) Lloc de lliurament: Registre de la univer-
sitat, plaça de la Mercè, núm. 12, Barcelona,
08002, horari de 8.30 a 15 hores.

Termini durant el qual el licitador estarà obli-
gat a mantenir la seva oferta: tres mesos a par-
tir de l’obertura de les proposicions.

S’admeten variants, segons es detalla al plec
de prescripcions tècniques.

—9 Obertura de proposicions: Universitat
Pompeu Fabra, edifici de Rambla de Santa Mò-
nica, núm. 30-32 (sala d’actes), el dia 23 de ju-
liol de 1998 a les 9.30 hores.

Barcelona, 25 de juny de 1998

DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL

DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT

UNIVERSITATS
CATALANES
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ORIOL AMAT SALES

Vicerector d’Economia i Serveis
P. D. (resol. 1.7.97)

PG-5807 (98.181.039)

ANUNCI
de licitació per al subministrament i instal·lació
de mobiliari per als nous estudis de Ciències de
la Salut i de la Vida.

—1 Entitat adjudicadora
Universitat Pompeu Fabra, Servei de Gestió

Patrimonial i Contractació.
Número d’expedient: 22/06-98.

—2 Objecte del contracte
Subministrament i instal·lació del mobiliari

específic per als laboratoris de l’àrea de recer-
ca, a les dependències destinades als nous estudis
de Ciències de la Salut i de la Vida.

Número d’unitats a lliurar: el que s’especifica
al plec de condicions tècniques.

Lloc de lliurament: c. Doctor Aiguader, núm.
80, Barcelona.

Termini de lliurament: el que s’especifica al
plec de clàusules administratives.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: trenta milions dues-centes se-

tanta-quatre mil dues-centes quaranta pessetes
(30.274.240 pessetes).

—5 Garantia
Provisional: sis-centes cinc mil quatre-centes

vuitanta-cinc pessetes (605.485 pessetes).

—6 Obtenció de la documentació i informació
Universitat Pompeu Fabra, plaça de la Mercè,

núm. 12, Barcelona, 08002.
Tel.: 542.20.82 i 221.17.27 i fax: 542.20.02.
Data límit d’obtenció de documents i infor-

mació: fins a l’últim dia de lliurament de les pro-
posicions.

—7 Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica: informe d’instituci-

ons financeres.
b) Solvència tècnica: relació dels principals

subministraments fets en els darrers tres anys,
indicant l’import, la data, i si és un fi públic o
privat.

—8 Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 16 de juliol de

1998.
b) Documentació que s’ha de presentar: so-

bre núm. 1-D. General i sobre núm. 2-Proposi-
ció econòmica, segons indica el plec de clàusu-
les administratives.

c) Lloc de lliurament: registre de la univer-
sitat, plaça de la Mercè, núm. 12, Barcelona,
08002, horari de 8.30 a 15 hores.

Termini durant el qual el licitador estarà obligat
a mantenir la seva oferta: tres mesos a partir de
l’obertura de les proposicions.

S’admeten variants, segons es detalla al plec
de prescripcions tècniques.

—9 Obertura de les ofertes
Universitat Pompeu Fabra, edifici de Ram-

bla de Santa Mònica, núm. 30-32 (sala d’actes),
el dia 23 de juliol de 1998 a les 9.30 hores.

Barcelona, 25 de juny de 1998

P. D. (resol. 1.7.97)

ORIOL AMAT SALES

Vicerector d’Economia i Serveis

PG-5808 (98.181.040)

ANUNCI
de licitació pel subministrament i la instal·lació
de campanes per als laboratoris destinades als
nous estudis de Ciències de la Salut i de la Vida.

—1 Entitat adjudicadora: Universitat Pompeu
Fabra, Servei de Gestió Patrimonial i Contractació.

Número d’expedient: 23/06-98.

—2 Objecte del contracte
Subministrament i instal·lació de campanes

per als laboratoris, de les dependències destina-
des als nous estudis de Ciències de la Salut i de
la Vida.

Número d’unitats a lliurar: el que s’especifica
al plec de condicions tècniques.

Lloc de lliurament: c. Doctor Aiguader, núm.
80, Barcelona.

Termini de lliurament: el que s’especifica al
plec de clàusules administratives.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: tretze milions set-centes deu mil

pessetes (13.710.000 pessetes). Lot I: campanes
de gasos: 9.060.000 pessetes. Lot II: campanes
de flux laminar: 4.650.000 pessetes.

—5 Garantia
Provisional: totalitat: 274.200 pessetes. Lot I:

181.200 pessetes. Lot II: 93.000 pessetes.

—6 Obtenció de la documentació i informació
Universitat Pompeu Fabra, plaça de la Mercè,

núm. 12, Barcelona 08002.
Data límit d’obtenció de documents i infor-

mació: fins a l’últim dia de lliurament de les pro-
posicions.

—7 Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica: informe d’instituci-

ons financeres.
b) Solvència tècnica: relació dels principals

subministraments fets en els darrers tres anys,
indicant l’import, la data, i si és un fi públic o
privat.

—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 16 de juliol de

1998.
b) Documentació que s’ha de presentar: so-

bre núm. 1-D. General i sobre núm. 2-Proposi-
ció econòmica, segons indica el plec de clàusu-
les administratives.

c) Lloc de lliurament: Registre de la univer-
sitat, plaça de la Mercè, núm. 12, Barcelona,
08002, horari de 8.30 a 15 hores.

Termini durant el qual el licitador estarà obligat
a mantenir la seva oferta: tres mesos a partir de
l’obertura de les proposicions.

S’admeten variants, segons es detalla al plec
de prescripcions tècniques.

—9 Obertura de proposicions
Universitat Pompeu Fabra, edifici de Ram-

bla (sala d’actes), Rambla de Santa Mònica,
núm. 30-32, Barcelona, el dia 23 de juliol de 1998
a les 9.30 hores.

Barcelona, 25 de juny de 1998

ORIOL AMAT SALES

Vicerector d’Economia i Serveis

P. D. (resol. 1.7.97)

PG-5823 (98.181.038)

ANUNCI
de licitació per a la contractació d’obres.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Universitat Pompeu Fabra.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Gestió Patrimonial i Contractació.
c) Número d’expedient: 26/06-98.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: edifici Dipòsit de

les Aigües. Rehabilitació parcial de la biblioteca.
Fase 1.

b) Divisió per lots i número: no.
c) Lloc d’execució: edifici Dipòsit de les

Aigües de la Universitat Pompeu Fabra, c.
Wellington (entre c. de Ramon Turró i c. de
Llull).

d) Termini d’execució: 18 mesos.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost de licitació
Import total: dos-cents vint-i-quatre milions

vuit-centes vuitanta-una mil sis-centes cinquan-
ta-quatre pessetes (224.881.654 pessetes), IVA
inclòs.

—5 Garantia
Provisional: el 2% del pressupost de licitació,

d’acord amb la clàusula 7a del plec de clàusu-
les administratives particulars.

—6 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Universitat Pompeu Fabra, Ser-

vei de Gestió Patrimonial i Contractació.
b) Domicili: plaça de la Mercè, núm. 12.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
d) Telèfon: 93.542.20.82-221.17.27.
e) Fax: 93.542.20.02.
f) Data límit d’obtenció de documents i in-

formació: fins a l’últim dia del termini per a la
presentació de proposicions.

—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació (grups, subgrups i categoria):

grup C, subgrup —, categoria E.
b) Altres requisits: els de capacitat i solvència

establerts en el plec de clàusules administrati-
ves particulars.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 16 de juliol de

1998.
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b) Documentació a presentar: es detalla en
el plec de clàusules administratives particulars
(clàusula 9a).

c) Lloc de presentació
Entitat: Universitat Pompeu Fabra. Registre

General.
Domicili: plaça de la Mercè, núm. 12.
Localitat i codi postal: Barcelona 08002.
Termini durant el qual el licitador estarà obligat

a mantenir la seva oferta (concurs): tres mesos,
a comptar de l’acte d’obertura d’ofertes.

e) Admissió de variants: no.

—9 Obertura de les ofertes
a) Entitat: Universitat Pompeu Fabra. Edifici

Àrea d’Estudis de Rambla.
b) Domicili: Rambla de Santa Mònica, 30-32.
c) Localitat: Barcelona 08002.
d) Data: 23 de juliol de 1998.
e) Hora: 13 h.

—10 Altres informacions: —.

—11 Despeses dels anuncis: aniran a càrrec de
l’adjudicatari.

Barcelona, 26 de juny de 1998

ENRIC ARGULLOL MURGADAS

Rector

PG-5809 (98.181.037)

*

CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA
DE MATARÓ I EL MARESME

ANUNCI
de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró
i el Maresme, sobre el pressupost ordinari.

Aprovat inicialment per la Junta de Govern
d’aquesta Cambra el pressupost ordinari d
l’exercici de 1999, queda a exposició pública per
al seu examen i reclamacions, si s’escaigués, pel
termini de quinze dies a comptar des de la pu-
blicació del present.

Mataró, 15 de juny de 1998

RAMON ROCA RUBIO

President

PG-5435 (98.176.044)

CEIP JACINT VERDAGUER

ANUNCI
del CEIP Jacint Verdaguer, sobre pèrdua d’un
títol acadèmic.

Havent-se extraviat el títol de graduat esco-
lar amb número de registre imprès 0892047115
de sèrie G02 núm. 20195 de data d’expedient
29.3.1993, corresponent a la convocatòria de
setembre de l’any 1992 i que pertany a Juan
Manuel Moreno López, es fa pública la inicia-
ció en aquest CEIP Jacint Verdaguer de l’expe-
dient de duplicat del títol extraviat, per tal que,
en un termini de trenta dies a partir de la data
de publicació d’aquest Anunci es presentin les
reclamacions oportunes, d’acord amb el que
disposa l’Ordre de 24 d’agost de 1988 (BOE de
30.8.1988).

El Prat de Llobregat, 6 de març de 1998

M. TERESA MONSONÍS DÍAZ

Directora del centre

PG-1880 (98.176.162)

FUNDACIÓ CATALANA
PER A LA RECERCA

ANUNCI
de la Fundació Catalana per a la Recerca, sobre
convocatòria d’un premi.

Mitjançant aquest Anunci, es fa pública la
convocatòria de la 9a edició del Premi Funda-
ció Catalana per a la Recerca a l’investigador
que s’hagi destacat per la seva trajectòria cien-
tífica i les seves aportacions al desenvolupament
científic en qualsevol de les seves àrees.

Bases

Requisits dels candidats

—1 Poden trametre proposta de candidats les
acadèmies, els centres d’investigació, els depar-
taments universitaris i altres institucions, o els
seus representants, els guardonats en edicions
anteriors i les personalitats a qui la Fundació
Catalana per a la Recerca convidi a fer-ho.

Els membres del jurat no poden presentar, a
títol personal, cap candidat al premi.

No seran admeses les candidatures que no
compleixin els tràmits assenyalats anteriorment.

—2 La documentació per a la presentació de
candidatures al Premi Fundació Catalana per a
la Recerca ha d’estar formada pels documents
següents:

a) Proposta formal, d’acord amb el requisit
1, amb un resum dels motius pels quals es pre-
senta la candidatura.

b) Currículum vitae sintetitzat, d’acord amb
el model que facilitarà la Fundació Catalana per
a la Recerca.

c) Curriculum vitae complet.

Jurat
Un grup d’experts, nomenat per la Comissió

Científica de la Fundació Catalana per a la Re-
cerca i escollit entre reconegudes personalitats
científiques i acadèmiques, emetrà informes
avaluatius, de caràcter consultiu, dels mèrits de
les candidatures presentades. El jurat

deliberarà i decidirà basant-se en aquests
informes.

El jurat d’aquesta convocatòria estarà cons-
tituït pels membres següents:
President:

Honorable Senyor Xavier Trias i Vidal de
Llobatera, conseller de la Presidència i president
de la Fundació Catalana per a la Recerca.
Vocals:

El director general de la UNESCO.
El director general de Recerca de la Gene-

ralitat de Catalunya.
El president de la Comissió Científica de la

Fundació Catalana per a la Recerca.
El vicepresident de la Comissió Científica de

la Fundació Catalana per a la Recerca.
Dos guardonats del Premi Fundació Catalana

per a la Recerca en edicions anteriors.
Un dels experts.

Secretari:
El director de la Fundació Catalana per a la

Recerca.
El president dirigirà les deliberacions i el

secretari aixecarà acta de les sessions. El nom-
bre de vocals no podrà ser mai superior a cator-
ze.

Cada Premi Fundació Catalana per a la Re-
cerca s’atorgarà a la persona que obtingui la
majoria dels vots emesos pels components del
jurat.

El Premi no podrà ser atorgat a títol pòstum.
El veredicte del jurat es donarà a conèixer

públicament el mes d’octubre de 1998.

Dotació
El Premi Fundació Catalana per a la Recerca

constarà d’un diploma, un símbol distintiu realitzat
per l’escultor Francesc de Carulla i una dotació en
metàl·lic de quatre milions de pessetes.

Concessió
El lliurament del Premi es farà en sessió pú-

blica.
El guardonat, si ho sol·licita la Fundació (FCR),

pronunciarà una conferència sobre el tema que es
consideri oportú.

Presentació de la documentació
La documentació pot presentar-se per correu

certificat o en mà al domicili social de la Fun-
dació (FCR):
Fundació Catalana per a la Recerca
Pg. Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona
Telèfon (93) 315.23.23.

DIVERSOS
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Termini
El termini per a la presentació de candidatu-

res es tancarà el dia 17 de juliol de 1998 a les 18
hores.

Barcelona, 8 de juny de 1998

JOSEP A. PLANA I CASTELLVÍ

Director

PG-5157 (98.176.165)

TURISME DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
de Turisme de Catalunya, sobre pròrroga de
beques.

—I Fets
Primer. En data 13 de febrer de 1997 va ser

publicada al DOGC núm. 2330, de 13 de febrer
de 1997, la convocatòria de beques anomena-
des “Turisme de Catalunya 1997”, d’investigació
de mercats, d’accions de promoció i comercia-
lització turístiques.

Segon. El 6 de maig de 1997 es van dictar les
resolucions d’adjudicació de les beques dels
becaris que es detallen seguidament i es va es-
tablir que la durada de les beques seria per dotze
mesos renovables a interès de les dues parts i pel
període que es fixés de comú acord, amb un
màxim de 30 mesos.

Cristina Gargallo Taboada .......... Regne Unit
Antònia Lorente Silva ................. Finlàndia
Sílvia Valle Figueres ..................... França
Meritxell Serra Cos ...................... Suècia
Jordi Ventura Fontanet ................ Estats Units

Tercer. En data 10 de juny de 1997 es van sig-
nar els contractes amb els becaris establint que
les beques tindrien una durada d’un any a comp-
tar des del 23 de juny de 1997.

Quart. Les parts de comú acord estan interes-
sades a prorrogar el contracte per un altre any,
llevat de la becària Meritxell Serra Cos, la qual
ha manifestat per escrit la seva renúncia.

—II Fonaments jurídics
Primer. Article 13 del Decret 83/1997, d’1

d’abril, publicat al DOGC núm. 2367, el 9 d’abril
de 1997, pel qual es canvia la denominació de
l’entitat per la de Turisme de Catalunya i se’n
modifiquen els estatuts.

Segon. La Resolució de 6 de febrer de 1997
sobre la concessió de les beques anomenades
“Turisme de Catalunya”, d’investigació de mer-
cats, d’accions de promoció i comercialització
turístiques, apartat III, de la mateixa resolució,
en la qual s’estableix que la durada de la beca
s’estableix en dotze mesos, renovable a interès
de les dues parts i pel període que s’estableix de
comú acord, amb un màxim de trenta mesos i
sempre d’acord amb les disponibilitats pressu-
postàries.

—III Resolc
Primer. Prorrogar la beca per un termini d’un

any més, que finirà el 22 de juny de 1999, per als
becaris i països que s’estableix i pels imports que
seguidament es detallen:

Becari País Import
Cristina Gargallo Taboada RegneUnit 2.500.000
Antònia Lorente Silva Finlàndia 2.100.000

Becari País Import
Sílvia Valle Figueres França 2.500.000
Jordi Ventura Fontanet Estats Units 2.300.000

Segon. Notificar aquesta pròrroga als becaris
següents:

Cristina Gargallo Taboada
Antònia Lorente Silva
Sílvia Valle Figueres
Jordi Ventura Fontanet
Tercer. Contra aquesta resolució es podrà

interposar recurs ordinari davant el president de
Turisme de Catalunya en el termini d’un mes
d’acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

Barcelona, 16 de juny de 1998

JOSEP CORTADELLAS I GRATACÓS

President del Comitè Executiu
del Consorci Turisme de Catalunya

PG-5846 (98.180.105)

TURISME DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
de Turisme de Catalunya, sobre adjudicació de
beques.

Resolució d’adjudicació de beques anomena-
des “Turisme de Catalunya 1998” d’investiga-
ció de mercats, d’accions de promoció i comer-
cialització turística.

Fets
Primer. En data 12 de febrer de 1998 va ser

publicada al DOGC núm. 1739, de 12 de febrer
de 1998, la convocatòria de beques, anomena-
des Turisme de Catalunya d’investigació de
mercats, d’accions de promoció i comercialitza-
ció turístiques.

Segon. L’òrgan instructor competent ha re-
alitzat les actuacions que ha considerat neces-
sàries per a la determinació, el coneixement i la
comprovació de les dades en virtut de les quals
ha de pronunciar-se la Resolució de l’expedient.

Fonaments jurídics
Primer. De les actuacions que figuren a l’ex-

pedient, se’n desprèn que les persones que han
sol·licitat les beques i se’ls atorga, compleixen
els requisits que la normativa aplicable exigeix
per obtenir-les.

Segon. La competència per dictar resolució
en aquest procediment ve atribuïda pel que es-
tableix l’apartat e) de l’article 13 del Decret 83/
1997, d’1 d’abril, publicat al DOGC 2367, de 9
d’abril de 1997, pel qual es canvia la denomina-
ció del Consorci de Promoció Turística de Ca-
talunya per Turisme de Catalunya i se’n modi-
fiquen els Estatuts.

RESOLC:

Primer. Adjudicar nou beques de la convo-
catòria de beques “Turisme de Catalunya” a les
persones següents:

França-París, Sra. Natàlia Cros Marfull; do-
tació:  2.000.000 ptes.

Regne Unit-Londres, Sra. Queralt Amella
Miró; dotació:  2.000.000 ptes.

Suècia-Estocolm, Sra. Gemma Calsina Juan-
pere; dotació: 2.000.000 ptes.

Benelux, Sra. Meritxell Chavigne Jorba; do-
tació: 2.000.000 ptes.

Espanya-Madrid, Sra. Ana Balada Pérez;
dotació: 1.800.000 ptes.

Espanya-Barcelona, Sra. Isabel Puig Can-
talozella; dotació: 1.500.000 ptes.

Espanya-Barcelona, Sr. Maurici Carbó Lis-
bona; dotació: 1.500.000 ptes.

Espanya-Barcelona, Sra. M. Carmen Sancho
Cejas; dotació: 1.500.000 ptes.

Alemanya-Berlín, Sra. Mònica Santa Eulà-
lia Riera; dotació: 2.000.000 ptes.

Segon. Notificar aquesta resolució als adju-
dicataris que s’han detallat a l’apartat precedent.

Tercer. El director de Turisme de Catalunya
signarà amb cada becari el document correspo-
nent on es concretaran les obligacions que as-
sumeixen les parts.

Contra aquesta Resolució d’adjudicació els
interessats poden interposar recurs ordinari
davant el president de Turisme de Catalunya,
dins del termini d’un mes, de conformitat amb
el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 16 de juny de 1998

JOSEP CORTADELLAS I GRATACÓS

President del Comitè Executiu
del Consorci Turisme de Catalunya

PG-5845 (98.180.106)

*
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ALELLA

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Alella, sobre provisió d’una
plaça.

De conformitat amb l’oferta d’ocupació pú-
blica aprovada per aquest Ajuntament per al
1997 i amb l’acord adoptat pel Ple municipal en
la sessió de 28 de maig de 1998, es convoca con-
curs oposició lliure per a la contractació labo-
ral i indefinida d’una plaça de xofer de la brigada
municipal, d’acord amb les següents bases:

Bases reguladores de la convocatòria per a la
provisió d’una plaça de xofer de la brigada mit-
jançant el sistema selectiu de concurs oposició
lliure, vacant a la plantilla de personal laboral
d’aquest Ajuntament.

1a Objecte de la convocatòria
És objecte d’aquesta convocatòria la provi-

sió, mitjançant el sistema selectiu de concurs
oposició lliure, d’una plaça de xofer de la briga-
da, vacant a la plantilla de personal laboral
d’aquest Ajuntament.

El contracte laboral serà de tipus indefinit,
amb període de prova, d’acord amb l’Estatut
dels Treballadors.

Les retribucions mensuals brutes per a l’exer-
cici de 1998 es xifren en 146.153 ptes.

2a Condicions dels aspirants
Per prendre part al concurs oposició els as-

pirants hauran de reunir dins el termini de pre-
sentació d’instàncies, les condicions següents:

a) Complir amb els requisits de nacionalitat
establerts a la legislació vigent.

b) Haver complert divuit anys d’edat i no
excedir dels cinquanta-cinc. L’excés de límit
d’edat es podrà compensar amb els serveis com-
putats anteriorment a l’Administració local.

c) Estar en possessió del títol de graduat
escolar o equivalent. En el supòsit que s’invo-
qui un títol equivalent al requerit, caldrà que
aquest sigui homologat de manera oficial.

d) Estar en possessió del carnet de conduir
classe D.

e) No patir cap malaltia o defecte físic o psí-
quic que impedeixi el desenvolupament de les
funcions corresponents.

Pel que fa als aspirants que tinguin la condi-
ció de disminuïts, s’atendrà allò que estableix
l’article 38.3, 2n paràgraf, de la Llei 13/1982, de
7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids,
conformement al qual les condicions personals
d’aptitud per a l’exercici de les funcions corres-
ponents s’acreditarà, si aquest és el cas, mitjan-
çant dictamen vinculat expedit pel metge titu-
lar.

f) No haver estat separat mitjançant un ex-
pedient disciplinari del servei de cap Adminis-
tració Pública, ni trobar-se inhabilitat per sen-
tència ferma per a l’exercici de les funcions
públiques.

g) No estar afectat per cap dels motius d’in-
compatibilitat continguts al Reglament de per-
sonal al servei de les entitats locals.

3a Presentació d’instàncies
Els aspirants que desitgin prendre part en el

concurs oposició ho hauran de sol·licitar mitjan-
çant una instància, en la qual faran constar el
següent:

a) Manifestar que reuneixen tots i cadascun
dels requisits exigits a la convocatòria.

b) Comprometre’s, cas d’obtenir la plaça, a
prestar el jurament o la promesa establerta en
el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril.

Les instàncies s’adreçaran a l’alcalde presi-
dent de l’Ajuntament d’Alella, durant el termini
de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà
de la publicació de l’anunci de la convocatòria
al BOE. La presentació d’aquestes es farà al
Registre general de l’Ajuntament o en la forma
establerta a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, degudament reintegrades.

Els aspirants satisfaran els drets d’examen,
que es fixen en 1.000 pessetes, i s’hauran de fer
efectius, prèviament a la presentació de la ins-
tància, a la Tresoreria d’aquesta corporació
municipal, la qual expedirà una carta de paga-
ment que s’adjuntarà a la instància. Aquests
drets només seran retornats als aspirants en el
supòsit de no se admesos per manca d’algun dels
requisits exigits per a prendre part a la convo-
catòria.

A la instància s’adjuntarà:
Fotocòpia del DNI.
Fotocòpia de la titulació exigida.
Currículum acadèmic i professional.
Carta de pagament o resguard del gir postal

o telegràfic, acreditatius d’haver fet efectius els
drets d’examen.

Documentació acreditativa dels mèrits al·-
legats, als efectes de valoració en la fase de con-
curs, d’acord amb el barem que estableix la base
6.A).

La referida documentació serà compulsada
al departament de Personal, prèvia presentació
dels documents originals.

Si alguna de les instàncies tingués cap defecte
esmenable, es comunicarà a l’interessat/da per
tal que en el termini de deu dies esmeni o aporti
els documents preceptius, advertint-lo que si no
ho fa es procedirà, sense cap altre tràmit, a ar-
xivar la seva instància i a excloure’l/la de la llista
d’ aspirants admesos.

El tribunal no podrà valorar altres mèrits que
els que s’exigeixen a la base 6a.B) ni aquells que
no estiguin degudament acreditats en el moment
de la presentació de les instàncies.

4a Llista d’admesos i exclosos
Un cop finalitzat el termini de presentació

d’instàncies, l’Alcaldia Presidència dictarà re-
solució, mitjançant la qual aprovarà la llista
provisional d’admesos i exclosos. En la matei-
xa resolució s’establirà la composició del tribu-
nal, el lloc, la data i l’hora de realització del
concurs oposició.

Aquesta resolució es publicarà al tauler d’anun-
cis de la corporació, al Butlletí Oficial de la pro-
víncia i al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Contra aquestes llistes provisionals els inte-
ressats podran interposar les reclamacions per-
tinents, d’acord amb el que preveu la Llei 30/
1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

Si no es presenten reclamacions es conside-
raran elevades a definitives les llistes d’aspirants
admesos i exclosos sense necessitat de nova
publicació. Si se’n produeixen, l’Alcaldia resol-
drà estimar-les o desestimar-les, aprovant defi-
nitivament les esmentades llistes.

5a Tribunal qualificador
El tribunal qualificador del concurs oposició

convocat es designarà segons disposa l’article 72

i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s’aprova el reglament de personal al
servei de les entitats locals.

Es constituirà de la següent manera:
President: l’alcalde president de l’Ajuntament

o el regidor en qui delegui.
Secretari: el secretari general de la corpora-

ció o el funcionari en qui delegui.
Vocals: un representant de l’Escola d’Admi-

nistració Pública de Catalunya designat per
aquesta.

Un tècnic expert designat per l’Alcaldia.
Un membre de la corporació designat per

l’Alcaldia.
Un funcionari de carrera designat per l’Alcal-

dia.
Es nomenaran tants membres suplents com

titulars.
Així mateix es podrà integrar en el tribunal

un delegat de personal que podrà estar present
en la valoració de les proves sense veu ni vot.

El tribunal no es podrà constituir sense l’as-
sistència de mes de la meitat dels seus membres,
titulars o suplents, i llur actuació s’ajustarà es-
trictament a les bases de la convocatòria. Això
no obstant, aquest podrà resoldre els dubtes que
sorgeixin de la seva aplicació i adoptar els acords
que corresponguin per supòsits que no s’hagin
previst.

El tribunal quedarà subjecte a les causes d’abs-
tenció i recusació previstes als articles 28 i 29 de
la Llei 30/1992, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administra-
tiu comú.

6a Desenvolupament del concurs oposició
Els aspirants seran convocats per a cada exer-

cici en crida única, llevat dels casos de força
major, degudament justificats i apreciats pel
tribunal. Els que no compareguin se’ls exclou-
rà de la prova i, conseqüentment, del concurs-
oposició.

El tribunal podrà demanar en tot moment als
aspirants la seva identificació. A tals efectes hau-
ran de concórrer a cada exercici proveïts del
DNI.

El concurs oposició constarà de dues parts
diferenciades.

A) Fase d’oposició
Els exercicis seran de caràcter obligatori i

eliminatori.
Primer exercici. Prova de català. En el supòsit

que l’aspirant acrediti estar en possessió del cer-
tificat de nivell A o superior expedit per la Junta
Permanent de Català o equivalent, quedarà
exempt de la realització d’aquesta prova.

Aquells opositors que no acreditin està en
possessió de l’esmentat certificat o equivalent,
hauran de realitzar una prova per tal d’avalu-
ar que els seus coneixements es corresponen al
exigits per a l’obtenció d’aquest certificat. En
aquest cas el tribunal estarà assessorat per per-
sonal amb títol idoni per a avaluar el coneixe-
ment de la llengua catalana.

Segon exercici. Consistirà a desenvolupar per
escrit, i en un període màxim d’una hora un tema
del temari de matèries comunes i un tema del
temari específic. Els temaris comú i específic són
inclosos a l’annex d’aquestes bases.

Els temes seran determinats per sorteig.
El tribunal podrà fer totes aquelles pregun-

tes que estimi convenients per apreciar el grau
de coneixement dels aspirants.

Tercer exercici. Consistirà en la realització
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d’un treball o treballs determinats pel tribunal
i relacionats amb el lloc de treball a cobrir.

El tribunal podrà efectuar totes aquelles pre-
guntes que estimi convenients per a apreciar el
grau de coneixement dels aspirants.

L’ordre d’actuació dels opositors en aquells
exercicis que no es realitzin conjuntament s’es-
tablirà per sorteig.

La data, l’horari i el lloc en què tindrà inici el
primer exercici serà anunciat, com a mínim, amb
quinze dies d’antelació al Butlletí Oficial de la
província i al tauler d’anuncis de la corporació.

La data de celebració de la resta d’exercicis
de l’oposició es farà pública únicament en el
tauler d’anuncis de la corporació. Si no es fan
tots els exercicis els mateix dia, els opositors
seran convocats per a tots i cadascun d’ells en
avís únic, llevat que no sigui possible per una
causa degudament justificada i sempre decidi-
da lliurament pel tribunal.

B) Fase de concurs
Els opositors que superin la fase d’oposició

passaran a la fase de concurs.
Els mèrits que el tribunal considerarà a efec-

tes de la qualificació de la fase de concurs i les
seves puntuacions màximes són les següents:

1) Per serveis prestats a l’Administració pú-
blica d’anàlogues característiques i naturalesa
corresponents a la plaça a proveir, 0’5 punts per
any o fracció, amb un màxim de 2 punts.

2) Per capacitat acreditada i demostrada, fins
a un màxim de 2 punts.

7a Qualificació dels exercicis
Els tres exercicis seran obligatoris i elimina-

toris, llevat l’exempció a què fa referència el
primer exercici. Els exercicis segon i tercer se-
ran qualificats fins a un màxim de deu punts, i
seran eliminats els opositors que no assoleixin
un mínim de cinc punts en cadascun d’ells. El
primer exercici serà qualificat com a apte o no
apte.

Les qualificacions dels exercicis s’adoptaran
sumant les puntuacions atorgades pels diferents
membres del tribunal i dividint el total pel nom-
bre d’assistents d’aquest. El quocient serà la qua-
lificació resultant.

8a Llista d’aprovats i proposta de nomenament
Finalitzada la qualificació dels aspirants, el tri-

bunal publicarà els noms dels opositors que
hagin superat les proves i elevarà a l’òrgan com-
petent la corresponent proposta de nomena-
ment.

9a Presentació de documents
L’aspirant proposat haurà de presentar al

Departament de Personal de la corporació, dins
el termini de vint dies naturals a partir de la
publicació de la llista d’aprovats al tauler d’anun-
cis de la corporació, i sense requeriment previ,
els documents acreditatius de les condicions de
capacitat i dels requisits exigits a la base sego-
na d’aquesta convocatòria, i que són:

1. Fotocòpia compulsada del DNI.
2. Títol exigit o el resguard de pagament dels

drets d’aquest, havent de presentar una fotocò-
pia per a la seva compulsa amb l’original. Si
aquests documents són lliurats amb posterioritat
a la data en la qual finalitzà el termini de pre-
sentació d’instàncies, s’haurà de justificar la data
en què l’interessat acabà els estudis. En el cas
que no es pugui aportar el títol ni el resguard,
es presentarà una certificació acadèmica d’ha-
ver finalitzat íntegrament els estudis exigits per
obtenir el títol.

3. Certificat acreditatiu de no patir cap ma-
laltia ni cap defecte físic que impedeixi el des-
envolupament de les funcions corresponents,
lliurat pel centre mèdic o l’entitat sanitària que
designi el president de la corporació.

4. Declaració jurada o promesa de no haver
estat separat, mitjançant un expedient disciplinari,
de l’Administració pública, ni trobar-se inhabi-
litat per a l’exercici de les funcions públiques.

5. Declaració jurada o promesa de no trobar-
se inclòs en causa d’incapacitat.

Si dins el termini indicat, i llevat els casos de
força major, l’opositor no reuneix els requisits
exigits, no podrà ser nomenat i quedaran anul·-
lades totes les seves actuacions, sense perjudi-
ci de la responsabilitat en què hagin pogut in-
córrer per falsedat en la instància de sol·licitud
per prendre part a l’oposició. En aquest cas, l’au-
toritat convocant, a proposta del tribunal, for-
mularà proposta de nomenament a favor del
candidat que hagi obtingut la següent millor
puntuació, el qual disposarà previ requeriment,
d’un termini de vint dies naturals per a presentar
la documentació.

Els aspirants que tinguin la condició de per-
sonal al servei de l’Administració pública estaran
exempts de justificar documentalment les con-
dicions dels requisits ja demostrats per obtenir
l’anterior nomenament. Això no obstant, hauran
de presentar certificació del Ministeri o organis-
me públic que acrediti la seva condició de per-
sonal en actiu.

10a Nomenament
Un cop exhaurit el termini de presentació de

documents i dins el termini màxim del mes se-
güent a la data de notificació a l’interessat de la
resolució del nomenament com a personal la-
boral contractat indefinit, es procedirà a fer
l’efectiva presa de possessió del càrrec per part
de l’aspirant nomenat, el qual prestarà el jura-
ment o la promesa establerts al Reial decret 707/
1979 i el Decret 359/1986.

En aquest contracte es podrà establir un pe-
ríode de prova en els termes que assenyala l’ar-
ticle 14 de l’Estatut de Treballadors.

Si l’aspirant nomenat no pren possessió dins
el termini assenyalat sense causa justificada,
quedarà en situació de cessant, amb pèrdua de
tots els drets derivats i, per tant, del seu nome-
nament.

11a Incompatibilitats
En l’exercici de les funcions atribuïdes a la

plaça per a la qual es nomeni l’aspirant, serà
aplicable la normativa vigent sobre el règim d’in-
compatibilitats en el sector públic, en compli-
ment de la qual l’aspirant en el moment de ser
contractat amb caràcter indefinit, haurà de fer
una declaració de les activitats o una sol·licitud
de compatibilitats, si s’escau.

Quant a la determinació i règim horari i de
jornada, s’actuarà d’acord amb el que disposen
els acords o les resolucions que adopti la corpo-
ració o el seu president.

12a Assistències
Els membres del tribunal acreditaran les as-

sistències a què es refereix el capítol 5 del Re-
ial decret 236/1988, de 4 de març. L’òrgan de
selecció es classifica, per a aquesta oposició, com
de categoria segona. El nombre màxim d’assis-
tències que es poden acreditar serà de dos per
cada exercici de les proves selectives i en el cas
que es corresponguin amb més d’una sessió del
tribunal.

13a Incidències
La convocatòria, les seves bases, les actuaci-

ons del tribunal i tots aquells actes administratius
que se’n derivin podran ésser impugnats pels in-
teressats en el s casos i en la forma establerta a
la Llei 30/1992, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.

El tribunal està facultat per resoldre els dub-
tes o les discrepàncies que s’originin durant el
desenvolupament d’aquest concurs oposició.

14a Disposició addicional
En el que no estigui previst a les bases, es

procedirà d’acord amb el que determina el
Reglament de personal al servei de les entitats
locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de ju-
liol, de la Generalitat de Catalunya i el Regla-
ment general d’ingrés a l’Administració de l’Es-
tat, aprovat pel Decret 364/1995, de 10 de març,
i la resta de disposicions aplicables.

Alella, 29 de maig de 1998

ANTONI CARALPS I RIERA

Alcalde

ANNEX

I. Matèries comunes
Tema 1. L’Administració local.
Tema 2. El municipi: el seu concepte. Orga-

nització municipal. Competències. L’alcalde:
elecció, deures i atribucions. El Ple de l’Ajun-
tament. La Comissió de Govern.

Tema 3. El personal al servei de l’Adminis-
tració local. Funcionaris de carrera. Personal
funcionari interí i eventual. Personal laboral.
Selecció.

II. Matèries específiques
Tema 4. El motor d’explosió.
Tema 5. Sistema d’alimentació. El carbura-

dor.
Tema 6. Sistema elèctric. La bateria. Circuit

d’encesa. Circuit de càrrega. Circuit d’arrencada.
Circuit d’il·luminació i altres.

Tema 7. Sistema de lubricació (greixatge).
Tema 8. Sistema de refrigeració.
Tema 9. Sistema de transmissió: embragatge,

caixa de canvi, arbre de transmissió, grup cònic
diferencial.

Tema 10. Accessoris, recanvis i eines.

PG-5290 (98.176.166)

ARGENTONA

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Argentona, sobre aprovació
d’un projecte de reforma.

Transcorregut el termini d’exposició pública
previst a l’article 219.2) de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i no havent estat ob-
jecte de cap reclamació o suggeriment contra
l’aprovació inicial del projecte de reforma de
l’accés principal al Camp municipal d’esports
d’Argentona, cal considerar aprovat definitiva-
ment l’expressat projecte.

Contra l’aprovació definitiva, que posa fi a la
via administrativa, es pot interposar prèvia co-
municació al Ple corporatiu, contenciós admi-
nistratiu davant la Sala corresponent del TSJC,
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en el termini de dos mesos a comptar des de la
publicació del present Anunci. Així mateix tam-
bé es pot interposar qualsevol altre recurs que
es cregui convenient.

Argentona, 12 de juny de 1998

JOAQUIM CASABELLA CASTELLS

Alcalde

PG-5342 (98.176.170)

CAMPELLES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Campelles, sobre contractació
d’una obra.

Aprovat per la corporació el plec de clàusules
administratives particulars que ha de regir la sub-
hasta pública per a la contractació de l’obra que
es detalla a continuació, inclosa en el Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya, any 1998, i atès l’ar-
ticle 270 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, s’exposa
al públic pel termini de vint dies hàbils, per tal que
es puguin presentar possibles reclamacions.

Simultàniament, s’anuncia la subhasta públi-
ca, si bé condicionada al que disposa l’article 79
de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes
de les administracions públiques, d’acord amb
el que disposa l’article 24 del Reial decret 390/
1996, d’1 de març, de desenvolupament parci-
al de l’esmentada Llei.

—1 Entitat adjudicadora:
a) Organisme, corporació local: Campelles.
b) Dependència que tramita l’expedient: —.
c) Número d’obra: DG-1998/1048-PG.

—2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: execució de ma-

gatzem municipal.
b) Divisió per lots i número: no escau.
c) Lloc d’execució: Campelles.
d) Termini d’execució: 3 mesos.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació:

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: subhasta pública.

—4 Pressupost base de la licitació: import total:
9.938.880 ptes. IVA vigent inclòs.

—5 Garanties: la garantia provisional a cons-
tituir serà del 2% del tipus de licitació i la defi-
nitiva serà del 4% d’aquest preu.

—6 Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Corporació local: Campelles.
b) Domicili: pl. Ajuntament, s/n.
c) Localitat i codi posta: 17534, Campelles.
d) Telèfon: 972.72.72.73.
e) Fax: 972.72.72.73.
f) Data límit d’obtenció de documents i in-

formació: sis dies abans de prescriure la presen-
tació d’ofertes.

—7 Requisits específics del contractista:
a) Classificació: grup, subgrup, categoria: no.
b) Altres requisits: els establerts en els plecs

de clàusules administratives particulars

—8 Presentació d‘ofertes:
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies

naturals posteriors al de l’última publicació

d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la provín-
cia de Girona o al Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya.

b) Documentació que s’ha de presentar: la
que detallen els plecs de clàusules administra-
tives particulars.

c) Lloc de presentació: el que s’indica al punt
6.

d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: durant l’exe-
cució de l’obra.

e) Admissió de variants: no.

—9 Obertura de les ofertes: l’acte d’obertura
de les proposicions econòmiques serà públic i
tindrà lloc a la Sala d’Actes de la Corporació a
les dotze hores del dia que en faci sis, comptat
a partir de l’endemà de l’acabament de presen-
tació de proposicions. Si aquest dia és festiu,
l’acte es farà el primer dia hàbil següent.

—10 Despeses d’anuncis: les despeses de pu-
blicació dels anuncis seran a càrrec del contrac-
tista adjudicatari.

Campelles, 11 de juny de 1998

MANEL PALAU I GUIX

Alcalde

PG-6982 (98.176.049)

CERDANYOLA DEL VALLÈS

EDICTE
de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, sobre
aprovació d’un projecte d’instal·lació.

La Comissió de Govern, en sessió que es va
fer el dia 26 de maig de 1998, fent ús de les fa-
cultats que li han estat delegades, adoptà l’acord
següent:

—1 Aprovar inicialment, com a obra munici-
pal ordinària, el projecte d’instal·lació d’enllu-
menat públic en Prolongació del c. de Serra-
galliners, per un import d’un milió vuit-centes
trenta-sis mil quaranta-quatre (1.836.044) ptes.

—2 Exposar-lo al públic durant un termini de
trenta dies de conformitat amb l’article 37 del
Decret 179/1995, de 13 de juny. Es considerarà
aprovat definitivament en el cas que no s’hagin
produït al·legacions durant el termini esmentat.

—3 Les obres d’execució de l’esmentat pro-
jecte es realitzaran directament per Administra-
ció de l’Ajuntament mitjançant la brigada mu-
nicipal d’obres.

Cerdanyola del Vallès, 29 de maig de 1998

CRISTINA REAL MASDEU

Alcaldessa

PG-5428 (98.176.175)

CORÇÀ

EDICTE
de l’Ajuntament de Corçà, sobre aprovació d’un
projecte.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió realitzada
el dia 28 d’abril de 1998, va aprovar inicialment

el projecte titulat Establiment i millora d’enllu-
menat públic als nuclis de Casavells i Mataju-
daica, redactat per l’enginyer Sr. Jordi Bertran
Gifra.

De conformitat amb l’article 219 de la Llei 8/
1987, de 15 d’abril, i l’article 37 del Decret 179/
1995, de 13 de juny, se sotmet l’expedient a in-
formació pública pel termini de 30 dies, a l’efecte
d’examen i al·legacions.

Corçà, 15 de juny de 1998

CARLES PONGILUPPI I PAGÈS

Alcalde

PG-6997 (98.176.046)

CORÇÀ

EDICTE
de l’Ajuntament de Corçà, sobre aprovació d’una
memòria valorada.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió realitzada
el dia 26 de març de 1998, va aprovar inicialment
la memòria valorada de les obres d’adequació
del Camí del Pla de Velleses (Corçà-Casavells)
redactat pels serveis tècnics del Consell Comar-
cal del Baix Empordà.

De conformitat amb l’article 219 de la Llei 8/
1987, de 15 d’abril, i l’article 37 del Decret 179/
1995, de 13 de juny, se sotmet l’expedient a in-
formació pública pel termini de 30 dies, a l’efecte
d’examen i al·legacions.

Corçà, 15 de juny de 1998

CARLES PONGILUPPI I PAGÈS

Alcalde

PG-6996 (98.176.047)

CREIXELL

ANUNCI
de l’Ajuntament de Creixell, sobre nomenament
d’un funcionari.

Per decret de l’alcaldia del dia 28 de maig de
1998, s’ha resolt nomenar pel procediment d’ur-
gència el Sr. Juan Rúiz Pérez funcionari interí
agent subaltern de l’Ajuntament de Creixell.

Es fa públic per a general coneixement en
compliment de l’article 94.3 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
del personal al servei de les entitats locals.

Creixell, 29 de maig de 1998

L’alcaldessa, signatura il·legible

PG-5431 (98.176.177)

MAÇANET DE LA SELVA

EDICTE
de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, sobre
aprovació d’un projecte urbanístic.

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament,
en la sessió de 21 de maig de 1998, el projecte
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de divisió en dos polígons de l’àmbit comprés
en el Pla especial de reforma interior de l’illa de-
limitada pels carrers de l’Estany, Pirineus, Trullas
i av. Montserrat, se sotmet a informació públi-
ca a les oficines municipals pel termini de vint
dies, comptat a partir de l’endemà de la inser-
ció d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la
província, durant el qual l’expedient podrà ser
examinat i s’hi podran formular les reclamaci-
ons i al·legacions que es creguin procedents.

Maçanet de la Selva, 4 de juny de 1998

ANTONI GUINÓ I BOU

Alcalde

PG-5418 (98.176.038)

MAÇANET DE LA SELVA

EDICTE
de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, sobre
modificació d’un pla d’ordenació urbanística.

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament,
en la sessió de 21 de maig de 1998, l’expedient
de modificació puntual del Pla general d’orde-
nació urbana al sector Riera de Torderola, se
sotmet a informació pública a les oficines mu-
nicipals pel termini d’un mes, comptat a partir
de l’endemà de la inserció d’aquest Edicte al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al
Butlletí Oficial de la província, durant el qual
l’expedient podrà ser examinat i s’hi podran
formular les reclamacions i les al·legacions que
es creguin procedents.

Maçanet de la Selva, 4 de juny de 1998

ANTONI GUINÓ I BOU

Alcalde

PG-5419 (98.176.039)

MAÇANET DE LA SELVA

EDICTE
de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, sobre
aprovació d’un pla d’ordenació urbanística.

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament,
en la sessió de 21 de maig de 1998, el Pla parci-
al d’ordenació del sector industrial Riera de
Torderola, se sotmet a informació pública en les
oficines municipals pel termini d’un mes, comp-
tat a partir de l’endemà de la inserció d’aquest
Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya o al Butlletí Oficial de la província, durant
el qual l’expedient podrà ser examinat i s’hi
podran formular les reclamacions i al·legacions
que es creguin procedents.

Maçanet de la Selva, 4 de juny de 1998

ANTONI GUINÓ I BOU

Alcalde

PG-5420 (98.176.040)

al BOP ja sigui al DOGC, en horari de 10 a 13.30
hores. Si el darrer dia és dissabte o inhàbil,
aquest quedarà prorrogat fins al proper dia hàbil
següent.

Cada licitador haurà de presentar dos sobres
tancats, en el primer sobre caldrà fer-hi constar:
Sobre núm. 1. Documentació administrativa per
prendre part a la subhasta per a la venda de la
parcel·la núm. 5 del PP20, amb la documenta-
ció exigida als corresponents plecs de condici-
ons. En el segon sobre caldrà fer-hi constar:
Sobre núm. 2. Proposició econòmica per prendre
part a la subhasta per a la venda de parcel·la
núm. 5 del PP-20, ajustada al model establert als
corresponents plecs de condicions.

Obertura de propostes: l’acte d’obertura de les
propostes presentades serà públic i tindrà lloc
a les 13 hores del dia hàbil següent al de la fina-
lització del termini per a la presentació de pro-
posicions. Si aquest és dissabte o inhàbil, aquest
quedarà prorrogat pel proper dia hàbil següent.

Malgrat de Mar, 12 de juny de 1998

CONXITA CAMPOY I MARTÍ

Alcaldessa

PG-5339 (98.176.169)

MALGRAT DE MAR

ANUNCI
de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, sobre sub-
hasta d’una parcel·la.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada
el dia 11 de juny de 1998, ha acordat l’aprova-
ció dels plecs de condicions econòmiques i ad-
ministratives que haurà de regir la venda en sub-
hasta pública de la parcel·la municipal núm. 6
de l’àmbit del PP-20. Es fa públic durant un pe-
ríode de 15 dies comptats des la darrera publi-
cació d’aquest Anunci, ja sigui al BOP ja sigui
al DOGC, d’acord amb l’article 270 de la Llei
8/1987, municipal i del règim local de Catalunya.

Simultàniament s’anuncia la corresponent
subhasta pública, de conformitat amb les se-
güents:

Objecte del contracte: la venda en subhasta pú-
blica de la parcel·la municipal núm. 6 de l’àm-
bit del PP-20, degudament inscrita a l’Inventari
de béns municipals a l’epígraf 3.1.A), amb el
núm. 15. I degudament inscrita al Registre de
la propietat de Pineda de Mar, al tom 1671, lli-
bre 209 de Malgrat de Mar, foli 169, finca 19.784-
N, inscripció 1a.

Tipus de licitació: es fixa en 9.271.943 ptes., a
l’alça.

Càrregues i gravaments: cap. L’Ajuntament està
obligat a liquidar l’afecció urbanística del comp-
te de liquidació provisional un cop liquidada de-
finitivament la compensació urbanística amb
una quota de participació del 3,37%.

Exposició dels plecs de condicions: aquests ro-
mandran a la Secretaria municipal i podran ser
consultats dins l’horari d’oficina per part dels in-
teressats.

Garanties: es fixa una garantia provisional pels
licitadors de 370.878 ptes.

MAÇANET DE LA SELVA

EDICTE
de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, sobre
aprovació d’un projecte d’obres.

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament,
en la sessió de 21 de maig de 1998, el projecte
tècnic de l’obra de restauració de l’antic hos-
pital annex a la capella de Sant Sebastià (pri-
mera fase), se sotmet a informació pública en
les oficines municipals pel termini de trenta
dies, comptat a partir de l’endemà de la inserció
d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la pro-
víncia, durant el qual l’expedient podrà ser exa-
minat i s’hi podran formular les reclamacions i
al·legacions que es creguin procedents.

Maçanet de la Selva, 4 de juny de 1998

ANTONI GUINÓ I BOU

Alcalde

PG-5421 (98.176.041)

MALGRAT DE MAR

ANUNCI
de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, sobre sub-
hasta d’una parcel·la.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió la celebrada
el dia 11 de juny de 1998, ha acordat l’aprova-
ció dels plecs de condicions econòmiques i ad-
ministratives que haurà de regir la venda en sub-
hasta pública de la parcel·la municipal núm. 5
de l’àmbit del PP-20. Es fa públic durant un pe-
ríode de 15 dies comptats des la darrera publi-
cació d’aquest Anunci, ja sigui al BOP ja sigui
al DOGC, d’acord amb l’article 270 de la Llei
8/1987, municipal i del règim local de Catalunya.

Simultàniament s’anuncia la corresponent
subhasta pública, de conformitat amb les se-
güents condicions:

Objecte del contracte: la venda en subhasta pú-
blica de la parcel·la municipal núm. 5 de l’àm-
bit del PP-20, degudament inscrita a l’Inventari
de béns municipals a l’epígraf 3.1.A), amb el
núm. 14. I degudament inscrita al Registre de
la propietat de Pineda de Mar, al tom 1671, lli-
bre 209 de Malgrat de Mar, foli 167, finca 19.783-
N, inscripció 1a.

Tipus de licitació: es fixa en 20.050.589 ptes., a
l’alça.

Càrregues i gravaments: cap. L’Ajuntament està
obligat a liquidar l’afecció urbanística del comp-
te de liquidació provisional un cop liquidada de-
finitivament la compensació urbanística amb
una quota de participació del 6,63%.

Exposició dels plecs de condicions: aquests ro-
mandran a la Secretaria municipal, que podran
ser consultats dins l’horari d’oficina, per part dels
interessats.

Garanties: es fixa una garantia provisional pels
licitadors de 802.024 ptes.

Presentació de proposicions: es presentaran a la
Secretaria municipal, dins del termini de vint-
i-sis dies naturals comptats des la darrera publi-
cació d’aquest Anunci als diaris oficials, ja sigui
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Presentació de proposicions: es presentaran a la
Secretaria municipal, dins del termini de vint-
i-sis dies naturals comptats des la darrera publi-
cació d’aquest Anunci als diaris oficials, ja sigui
al BOP, ja sigui al DOGC, en horari de 10 a 13.30
hores. Si el darrer dia és dissabte o inhàbil,
aquest quedarà prorrogat fins el proper dia hàbil
següent.

Cada licitador haurà de presentar dos sobres
tancats, en el primer sobre caldrà fer-hi constar:
Sobre núm. 1. Documentació administrativa per
prendre part a la subhasta per a la venda de la
parcel·la núm. 6 del PP20, amb la documenta-
ció exigida als corresponents plecs de condici-
ons. En el segon sobre caldrà fer-hi constar:
Sobre núm. 2. Proposició econòmica per prendre
part a la subhasta per a la venda de la parcel·la
núm. 6 del PP-20, ajustada al model establert als
corresponents plecs de condicions.

Obertura de les propostes: l’acte d’obertura de
les propostes presentades serà públic i tindrà lloc
a les 13 hores del dia hàbil següent al de la fina-
lització del termini per a la presentació de pro-
posicions. Si aquest dia és dissabte o inhàbil,
quedarà prorrogat pel proper dia hàbil següent.

Malgrat de Mar, 12 de juny de 1998

CONXITA CAMPOY I MARTÍ

Alcaldessa

PG-5338 (98.176.168)

MASSANES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Massanes, sobre aprovació
d’un plec de clàusules.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data
26 de juny de 1998, adoptà, entre d’altres, el
següent acord:

Aprovar el plec de clàusules economicoad-
ministratives particulars que han de regir la li-
citació, mitjançant procediment obert amb sub-
hasta per a la contractació de les obres que es
detallen.

Simultàniament, s’anuncia la subhasta públi-
ca, amb subjecció a les següents prescripcions.

—1 Entitat adjudicadora: Ajuntament de Man-
resa.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: projecte d’adequa-

ció del camí i els accessos a la zona esportiva.
b) Lloc d’execució: zona d’accés a la zona

esportiva de Massanes.
d) Termini d’execució: dos mesos.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: subhasta pública.

—4 Pressupost base de la licitació
Import total: 5.255.390 pessetes, IVA inclòs.

—5 Garanties
La garantia provisional a constituir serà del

2% del tipus de licitació i la definitiva serà del
4% d’aquest preu.

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Massanes.
b) Domicili: carrer major, 5.
c) Localitat i codi postal: Massanes, 17452.
d) Telèfon: 972.86.44.80.
e) Fax: 972.86.52.50.
f) Data límit per a l’obtenció de documents

i informació: sis dies abans de prescriure la pre-
sentació d’ofertes.

—7 Requisits específics del contractista
Els establerts en els plecs de clàusules admi-

nistratives particulars.

—8 Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: tretze dies na-

turals posteriors al de l’última publicació d’a-
quest edicte al Butlletí Oficial de la província
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

b) Documentació a presentar: la detallada en
el plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: el que s’indica al punt
6.

d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: durant l’exe-
cució de l’obra.

e) Admissió de variants: no.

—9 Obertura de les ofertes
L’acte d’obertura de les proposicions econò-

miques serà públic, i tindrà lloc a la sala d’actes
de la corporació a les dotze hores del dia següent
de l’acabament de presentació de proposicions.
Si aquest dia és dissabte o festiu, l’acte es farà
el primer dia hàbil següent.

—10 Despeses dels anuncis
Les despeses dels anuncis seran a càrrec del

contractista adjudicatari.

Massanes, 26 de juny de 1998

JOAN OLIVERAS TABERNER

Alcalde

PG-7024 (98.181.023)

MATARÓ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Mataró, sobre provisió d’una
plaça.

Mitjançant aquesta Resolució de 20 de maig
de 1998 de l’Ajuntament de Mataró (Barcelona)
es fa pública la convocatòria per proveir una
plaça de sergent de la policia local.

El president de la Comissió Municipal Infor-
mativa de l’Àrea de Serveis Centrals, en data 20
de maig de 1998, ha resolt:

Convocar proves de selecció, amb la moda-
litat de promoció interna, i sistema selectiu con-
curs oposició, per proveir en propietat una plaça
de sergent de la policia local (grup C), inclosa
a l’oferta d’ocupació pública de 1998.

Les bases de selecció d’aquesta convocatò-
ria, així com la composició del tribunal, estan
publicades al Butlletí Oficial de la província de
Barcelona (BOP) núm. 119, de 19 de maig de
1998.

La convocatòria d’aquestes proves de selecció
està publicada en el Butlletí Oficial de la provín-
cia de Barcelona (BOP) núm. 140, de 12 de juny
de 1998.

Les instàncies per participar en el procés de
selecció hauran de presentar-se en el termini de
vint dies naturals a partir del dia següent al de
la publicació del present Anunci al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Els
interessats hauran de satisfer prèviament els
drets d’examen que s’estableixen en la base 3,
4 i que són 1.500 pessetes.

Els successius anuncis es publicaran en el
Butlletí Oficial de la província de Barcelona.

Mataró, 15 de juny de 1998

RAMON BASSAS I SEGURA

President CMI Àrea Serveis Centrals

PG-5726 (98.181.009)

MOLLET DEL VALLÈS

EDICTE
de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, sobre es-
tabliment d’un servei.

Havent-se aprovat pel Ple de la meva Presi-
dència, en la sessió celebrada el dia 28 de maig
de 1998, l’establiment del servei municipal de
televisió i el projecte instruït a l’efecte, determi-
nant que la gestió del servei es durà a terme de
manera directa mitjançant l’empresa municipal
Ràdio Mollet del Vallès, SL, i de conformitat
amb el que disposa l’article 160 del Decret 179/
1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Regla-
ment d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
del Departament de Governació de la Genera-
litat de Catalunya, s’exposa al públic pel termini
de trenta dies durant els quals s’admetran al·le-
gacions i suggeriments davant el Ple de l’Ajun-
tament, que disposarà de tres mesos a comptar
des de l’acord d’aprovació inicial per resoldre-
les. En el supòsit que no es presentin al·lega-
cions, l’esmentat acord es considerarà aprovat
definitivament.

Mollet del Vallès, 29 de maig de 1998

MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA

Alcaldessa

PG-5062 (98.176.164)

MOLLET DEL VALLÈS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, sobre in-
formació pública d’un projecte.

El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès,
en sessió celebrada el dia 28 de maig de 1998,
va acordar aprovar la creació del Consell Mu-
nicipal de Solidaritat i Cooperació de Mollet del
Vallès i aprovar-ne inicialment el reglament.
Aquest acord i projecte de reglament se sotmet
ara a un període d’informació pública de 30 dies
per tal que puguin presentar-se al·legacions i sug-
geriments, de conformitat amb el que estableix
l’article 63 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.

La qual cosa es fa pública per al coneixement
general.
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Mollet del Vallès, 8 de juny de 1998

MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA

Alcaldessa

PG-5406 (98.176.171)

MONTGAT

RESOLUCIÓ
de l’Ajuntament de Montgat, sobre provisió d’una
plaça.

Atès que, en compliment del que disposa la
base 5a que ha de les que han de regir el con-
curs per a la provisió d’una plaça de treballador
familiar, vacant en la plantilla de personal laboral
d’aquesta corporació, aprovades Ple de la cor-
poració municipal en sessió del dia 28 de novem-
bre de 1997, convocatòria publicada en el dia-
ri El Punt del dia 21 de maig de 1998 i en el
DOGC núm. 2633, de 6 de maig,

Resolc:

Primer: Aprovar la llista d’admesos i exclo-
sos a les proves selectives de l’esmentat concurs
de la manera següent:
Aspirants admesos:

Cibrián Camara, Aurelia
Gil Centellas, M. Rosa
Luque Moraza, M. Elena
Mateos Montero, Manuela Piedad
Piernagorda Morales, Dolores

Aspirants exclosos:
Cap.

Segon: nomenar el tribunal qualificador se-
güent:

President: Pere de Jose i Hermens, alcalde
president de la corporació municipal, que po-
drà delegar en la regidora delegada de Cultu-
ra i Ensenyament, Sra. Rosa M. Aleman i Ser-
ra.

Vocals:
Sra. Maite Fueyo Margareto, regidora delega-

da de Sanitat i Serveis Socials, que podrà de-
legar en el regidor delegat de Règim Interior,
Finances i Governació, Sr. Juan Rivas i Gon-
zález.

Sra. Amparo Martín i Muyo, representant
designada per l’Escola d’Administració Públi-
ca. Suplent: Sra. Mercè Oliva Mena i Cerdà.

Sra. Beatriu Casanovas i Brossa, tècnica en
gestió i planificació de recursos humans, tècnica
designada pel president de la corporació.

Sra. Sonia Baceiredo i Baz, diplomada en
treball social, tècnica designada pel president de
la corporació.

Sra. Roser Dalmau i Domingo, delegada del
personal laboral d’aquesta entitat local.

Secretari: Carmen Gutiérrez i Noguera, se-
cretària de la corporació municipal, o persona
en qui delegui.

Per a la pràctica de la prova de català, el tri-
bunal comptarà amb l’assistència del Sr. Joan
Manrubia, del Consorci de Normalització Lin-
güística.

Tercer. El primer exercici es realitzarà el dia
16 de juliol de 1998, a les 17 hores, al saló de
sessions de la casa de la Vila.

Quart. Exposar al tauler d’edictes de la Casa
de la Vila aquesta resolució, i publicar-la al

DOGC. La celebració de les proves selectives
restants es realitzarà en el lloc, els dies i hores
que determini el tribunal i que es publicaran
oportunament en el tauler d’edictes de la Casa
de la Vila.

Montgat, 22 de juny de 1998

PERE DE JOSÉ I HERMENS

Alcalde

CARMEN GUTIÉRREZ I NOGUERA

Secretària

PG-5856 (98.181.022)

MONTGAT

RESOLUCIÓ
de l’Ajuntament de Montgat, sobre convocatò-
ria de places.

Atès que, en compliment del que disposen les
bases que han de regir el concurs per a la pro-
visió en propietat d’una plaça d’agent de la
policia local, vacant en la plantilla del personal
funcionari d’aquesta corporació, aprovades pel
Ple de la corporació municipal en sessió del dia
27 de març de 1998, convocatòria publicada en
el tauler d’edictes de la Casa de Vila, en el BOE
del dia 8 de maig de 1998, en el BOP del dia 28
d’abril de 1998, en el DOGC del dia 6 de maig
de 1998 i al diari El Periódico del dia 17 de maig
de 1998,

RESOLC:

Primer.
 Aprovar la llista d’admesos i exclosos a les

proves selectives de l’esmentat concurs de la ma-
nera següent:

Aspirants admesos:
Delgado Avilés, Jaime
Moreno Robledillo, Manuel.
Aspirants exclosos:
García Molina, Francisca.

Segon.
Nomenar el tribunal qualificador següent:
President: Juan Antonio Rivas i González,

regidor delegat de Governació i Règim Interi-
or.

Vocals:
Sr. Josep M. Fornès i Colomer, representant

designat per la Direcció General de Seguretat
Ciutadana. suplent: Sra. M. Brugués Mitjans i
Prunera.

Sr. Lluís Jiménez i Arrebola, representant
designat per l’Escola de Policia de Catalunya.
Suplent: Sr. Jordi Salgado i González.

Sr. Jordi Marcos i Soriano, caporal de la po-
licia local.

Sra. Beatriu Casanovas i Brossa, tècnica en
Gestió i Planificació de Recursos Humans, tèc-
nica designada pel president de la corporació.

Sr. Joan Guiu i Morcillo, delegat de personal.
Sra. Roser Dalmau i Domingo, psicòloga de

la corporació.
Secretària: Carmen Gutiérrez i Noguera,

secretària de la corporació municipal, o persona
en qui delegui.

Per a la pràctica de la prova de català, el tri-
bunal comptarà amb l’assistència del Sr. Joan

Manrubia, del Consorci de Normalització Lin-
güística.

Tercer.
El primer exercici es realitzarà el dia 8 de ju-

liol de 1998, a les 10 hores, al saló de sessions de
la casa de la Vila.

Quart.
Exposar al tauler d’edictes de la Casa de la

Vila aquesta Resolució, i publicar-la al DOGC.
La celebració de les restants proves selectives
es realitzarà en el lloc, dies i hores que determini
el tribunal i que es publicaran oportunament en
el tauler d’edictes de la Casa de la Vila.

Montgat, 29 de juny de 1998

PERE DE JOSÉ I HERMENS

Alcalde

PG-5855 (98.181.021)

MONTORNÈS DEL VALLÈS

EDICTE
de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, sobre
provisió de places.

El Ple municipal, en la sessió de 3 d’abril de
1998, acordà convocar concurs oposició lliure
per a la provisió en propietat de dues places
d’agent de la policia local, més les vacants que
es produeixin fins a la pressa de possessió dels
aspirants, de conformitat amb les següents ba-
ses.

Bases de la convocatòria per a la provisió en
propietat mitjançant concurs oposició lliure de
dues places d’agent de la policia local

—1 Objecte de la convocatòria
És objecte d’aquesta convocatòria la provi-

sió en propietat, mitjançant concurs oposició
lliure de dues places d’agent de la policia local,
més les vacants que es puguin produir fins a la
data de pressa de possessió dels aspirants, en-
quadrades dins el grup d’administració especial,
subgrup de serveis especials i classe de policia
local.

Les places estan dotades amb el sou inicial
corresponent al grup D, pagues extraordinàri-
es i altres emoluments d’acord amb les dispo-
sicions vigents.

—2 Condicions dels aspirants
Per ésser admesos a la pràctica del concurs-

oposició, serà necessari reunir els requisits se-
güents:

a) Ser ciutadà espanyol, d’acord amb la le-
gislació vigent.

b) Tenir 18 anys complerts i no excedir dels
30, referits ambdós límits a la data de termini de
presentació d’instàncies.

c) No patir cap malaltia o defecte físic o psí-
quic, que impedeixi l’exercici de les funcions.

d) No haver estat separat mitjançant expe-
dient disciplinari del servei de l’Administració
pública ni trobar-se inhabilitat per l’exercici de
les funcions públiques.

e) Tenir una alçada de 1,65 metres les dones
i 1,70 metres els homes.

f) Estar en possessió del títol de graduat es-
colar, FP de primer grau o equivalents.

g) Estar en possessió del permís de conduir
les classes A2, B1 i B2.
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h) Coneixement de les dues llengües oficials
de Catalunya.

i) Declaració jurada per la qual es pren el
compromís de portar armes, d’acord amb les
condicions establertes per la normativa vigent.

Totes aquestes condicions s’han de reunir en
el moment de presentar la instància per pren-
dre part en la convocatòria, excepte el permís
de conduir classe B2, que es requerirà abans de
ser nomenat funcionari en pràctiques.

—3 Instàncies i admissió
Les instàncies per prendre part en el procés

selectiu es presentaran al Registre General de
l’Ajuntament de Montornès del Vallès, adreça-
des a l’alcalde dins del termini de vint dies na-
turals, comptats a partir de l’endemà de la pu-
blicació del darrer anunci de la convocatòria.

Les sol·licituds podran igualment presentar-
se en la forma que determina l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim ju-
rídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Els aspirants hauran de manifestar que reunei-
xen les condicions exigides a la base 2, així com
el compromís de prestar jurament o promesa en
la forma establerta per l’article 6 de la Llei 16/
1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

Acompanyaran a la instància una fotocòpia
del seu DNI i currículum professional, així com
els documents justificatius dels mèrits que al·-
leguin per ésser valorats a la fase de concurs.

De conformitat amb l’article 71 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, si la instància no reunís les
dades exigides es requerirà l’interessat perquè
en el termini de deu dies hàbils esmeni o apor-
ti els documents preceptius, advertint-lo que si
no ho fa, es procedirà sense cap altre tràmit a
arxivar la seva instància i excloure’l de la llista
d’aspirants admesos.

—4 Llista d’aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació

d’instàncies, l’alcalde dictarà resolució en el
termini d’un mes, i ha de declarar aprovada la
llista d’aspirants admesos i exclosos. En l’esmen-
tada resolució s’indicarà el lloc en què es troba
exposada al públic la llista complerta certificada
d’aspirants admesos i exclosos així com la data,
hora i el lloc de la realització del primer exer-
cici, la composició del Tribunal i l’ordre d’actu-
ació dels aspirants. La publicació de l’esmentada
resolució es farà al Butlletí Oficial de la província
i al DOGC, i es concedirà un termini de deu dies
per a esmenes i possibles reclamacions.

No obstant això, l’esmentada publicació po-
drà ser substituïda per qualsevol dels sistemes
de notificació o comunicació que estableix la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic
de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú.

Si no es presenten reclamacions, es conside-
rarà elevada a definitiva la llista d’aspirants
admesos i exclosos sense necessitat de nova
publicació. Si se’n produeixen, l’alcalde resol-
drà 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’entenen des-
estimades.

—5 Tribunal qualificador
El tribunal qualificador del concurs-oposició

estarà constituït de la següent manera:

President: el de la corporació o regidor en qui
delegui.

Vocals: un representant de la Direcció Gene-
ral de Seguretat Ciutadana.

Un representant de l’Escola de Policia de
Catalunya.

El tinent d’alcalde del servei de la policia local
o regidor en qui delegui.

L’inspector en cap de la policia local o funci-
onari d’aquest cos en qui delegui.

Un representant del Comitè Unitari de Per-
sonal.

Secretari: el de la corporació o funcionari en
qui delegui.

El tribunal quedarà integrat a més a més pels
membres suplents respectius que seran designats
per l’Alcaldia.

La composició del tribunal s’ajustarà al com-
pliment del principi d’especialitat en base al
qual, almenys la meitat més un dels seus mem-
bres han de tenir titulació que els permeti valorar
adequadament els diversos coneixements que
s’exigeixen a les proves, i que tots tinguin un
nivell acadèmic equivalent o superior al requerit
a la convocatòria.

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar
sense l’assistència de més de la meitat dels seus
membres, titulars o suplents indistintament.

L’abstenció i recusació dels membres del tri-
bunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles
28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
del règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

El tribunal podrà disposar, si escau, la incor-
poració d’assessors a les seves tasques.

—6 Inici i desenvolupament de les proves
El resultat del sorteig per determinar l’ordre

d’actuació dels aspirants es publicarà al Butlletí
Oficial de la província, al DOGC i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament.

Els exercicis del concurs oposició no podran
començar fins transcorreguts els dos mesos de
la data de publicació de l’anunci de la convoca-
tòria.

La data, horari i lloc en que començaran els
exercicis seran anunciats, com a  mínim, amb
quinze dies d’antelació al Butlletí Oficial de la
província, al DOGC i en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament. La data de celebració de la res-
ta d’exercicis del concurs oposició es farà pública
únicament al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Els aspirants seran convocats per a cada exer-
cici mitjançant crida única, essent exclosos del
concurs-oposició i perdent tots els seus drets els
qui no compareguin, tret dels casos de força
major, degudament justificats i lliurament apre-
ciats pel Tribunal.

—7 Exercicis de l’oposició
1r exercici (obligatori i eliminatori).
Aquest exercici constarà de les proves se-

güents:
a) Velocitat: córrer al màxim de les possibi-

litats 50 metres. Puntuarà segons s’indica en el
quadre 1, annex 1.

b) Força de braços: els opositors realitzaran
totes les flexions que els sigui possible. Puntu-
arà el número total de flexions. (Quadre 2, an-
nex 2).

c) Potència de cames: salt de longitud sense
carrera. Es faran tres intents i puntuarà aquell en
el qual s’hagi obtingut la distància més llarga. Pun-
tuarà segons d’indica al quadre 3, annex 2.

d) Resistència: recórrer una longitud de 1.000
metres amb el mínim de temps possible. Es

podrà alternar carrera i marxa. Puntuació tal
com s’indica en el quadre 4, annex 2.

La puntuació de cada opositor que hagi su-
perat les quatre proves serà la mitjana aritmè-
tica de la suma de les quatre puntuacions i no
tindrà altre objecte que l’eliminatori. Aquells
opositors que obtinguin un mínim de dotze
punts seran considerats aptes i la resta no aptes,
quedant eliminats de l’oposició.

Quedarà eliminat l’opositor que no puntuï en
alguna de les quatre proves.

2n exercici (obligatori i eliminatori).
Consistirà en contestar en un període màxim

de 30 minuts dos qüestionaris, un de preguntes
sobre matèries  de cultura general nivell EGB
i actualitat cultural, social i política i un altre de
preguntes relacionades amb els temes que figu-
ren a l’annex 3.

Cada qüestionari puntua de 0 a 10 punts.
Queden eliminats els opositors que no obtinguin
una puntuació mínima de 5 punts en cada qües-
tionari.

3r exercici (obligatori i eliminatori).
Consistirà en fer una redacció sobre un tema

assenyalat pel tribunal, es disposarà d’un temps
màxim de 30 minuts per fer la prova. Se’n va-
lorarà el contingut, estructura, presentació i l’or-
tografia.

Aquesta prova puntua de 0 a 10 punts. Que-
den eliminats els opositors que no obtinguin una
puntuació mínima de 5 punts.

4t exercici (obligatori i eliminatori).
Consisteix en la realització d’exercicis lògics

de coneixements sintàctics i de comprensió de
la llengua catalana i, si escau, en la realització
d’una entrevista amb un expert que permeti
valorar-ne el coneixement oral. Queden exempts
de realitzar aquest exercici els aspirants que
presentin un certificat de la Junta Permanent de
Català nivell B o superior, o un altre equivalent.

La qualificació d’aquest exercici serà apte o
no apte.

5è exercici (obligatori i eliminatori).
Proves psicotècniques objectives: essencial-

ment, proves aptitudinals i qüestionaris de per-
sonalitat per tal d’avaluar si el perfil (capacitat
aptitudinal i professiograma caracterològic)
s’adequa al policial. Aquestes proves poden
completar-se, a criteri del tècnic que examini,
amb una entrevista personal.

La qualificació dels tests psicotècnics serà apte
o no apte. La falsedat demostrada en les respos-
tes comporta l’eliminació de l’aspirant.

6è exercici (obligatori i eliminatori).
S’ha de passar un reconeixement mèdic que

inclou les proves que figuren en l’annex 3 d’a-
questes bases, amb l’objectiu de comprovar que
l’aspirant no presenti cap causa mèdica que l’in-
validi per a l’exercici de la professió.

L’exercici es qualificarà com apte o no apte.
La qualificació final de les proves serà deter-

minada per les puntuacions obtingudes en les
fases de concurs i d’oposició, entenent que els
mèrits de la fase de concurs es valoraran només
respecte als aspirants que hagin superat la fase
d’oposició.

—8 Fase de concurs de mèrits
Respecte als aspirants que hagin superat la

fase d’oposició el Tribunal procedirà a valorar
els mèrits i circumstàncies que hagin acreditat
els aspirants d’acord amb l’escala següent:

Per treballs prestats a l’Administració pública:
a) Per haver exercit funcions de seguretat o

vigilància a l’Ajuntament convocant:
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Per cada tres mesos complets 0,20 punts, fins
a un màxim de 3.

b) Per haver exercit funcions de seguretat o
vigilància a qualsevol altre ajuntament:

Per cada any complet 0,50 punts, fins a un
màxim de 2.

c) Per haver exercit com a funcionari de car-
rera en qualsevol cos policial:

Per cada any complet 0,75 punts, fins a un
màxim de 3.

Per titulacions acadèmiques:
a) Batxillerat superior o equivalent: 1 punt.
b) Diplomatura universitària o equivalent: 1,5

punts.
c) Llicenciatura universitària: 2 punts.
Per cursos policials realitzats amb aprofita-

ment:
a) Per cursos organitzats o homologats per

l’Escola de Policia de Catalunya, realitzats amb
aprofitament i sense que pugui comptabilitzar-
se el curs de formació policial bàsic:

Per cursos de durada inferior a 13 hores:
Per cada un 0,15 punts, fins a un màxim de 0,60.
Per cursos de 13 a 25 hores:
Per cada un 0,20 punts, fins a un màxim de 0,80.
Per cursos de 26 a 40 hores:
Per cada un 0,30 punts, fins a un màxim de

1,20.
Per cursos de 41 a 100 hores:
Per cada un 0,50 punts, fins a un màxim de 2.
Per cursos de 101 a 200 hores:
Per cada un 0,75 punts, fins a un màxim de 3.
Per cursos de durada superior a 200 hores:
Per cada un 1 punt, fins a un màxim de 4.
b) Per altres cursos o seminaris, relacionats

amb la professió, realitzats amb aprofitament:
Per cursos o seminaris de durada inferior a 13

hores:
Per cada un 0,10 punts, fins a un màxim de 0,4.
Per cursos o seminaris de 13 a 25 hores:
Per cada un 0,15 punts, fins a un màxim de 0,6.
Per cursos o seminaris de 26 a 40 hores:
Per cada un 0,20 punts, fins a un màxim de 0,8.
Per cursos o seminaris de 41 a 100 hores:
Per cada un 0,30 punts, fins a un màxim de 1,2.
Per cursos o seminaris de 101 a 200 hores:
Per cada un 0,50 punts, fins a un màxim de 2,5.
Per cursos o seminaris de durada superior a

200 hores:
Per cada un 0,75 punts, fins a un màxim de 3.
c) Per assistència a cursos o seminaris, rela-

cionats amb la professió, amb només el certifi-
cat d’assistència:

Per cursos o seminaris de durada inferior a 25
hores:

Per cada un 0,1 punts, fins a un màxim de 0,3.
Per cursos o seminaris de 26 a 40 hores:
Per cada un 0,15 punts, fins a un màxim de 0,4.
Per cursos o seminaris de 41 a 100 hores:
Per cada un 0,2 punts, fins a un màxim de 0,6.
Per cursos o seminaris de més de 100 hores:
Per cada un 0,3 punts, fins a un màxim de 1.
Per altres mèrits justificats documentalment:
Segons criteri del tribunal, i fins a un màxim

d’1 punt.
La puntuació total de la fase de concurs no

pot ser, en tot cas, superior als 10 punts.
Els aspirants han d’acreditar documentalment

la durada, en hores o dies, dels cursos acreditats.
La puntuació obtinguda en la fase de concurs

se sumarà a l’obtinguda en la fase d’oposició, en-
tenent que els mèrits de la fase de concurs es va-
loraran només respecte als aspirants que hagin
superat la fase d’oposició, publicant-se la rela-
ció de mèrits en el tauler d’anuncis de l’Ajun-

tament. La fase de concurs no serà eliminatò-
ria, ni es tindrà en compte per superar la fase
d’oposició.

—9 Relació d’aprovats, presentació de docu-
ments i nomenament

Establerta la puntuació final, el tribunal pu-
blicarà la relació d’aprovats per ordre de pun-
tuació, no podent ésser superior al nombre de
places convocades i elevarà l’esmentada relació
a la Presidència de la corporació, als efectes
dels corresponents nomenaments. Així mateix,
la llista serà publicada al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.

Els aspirants proposats hauran de presentar
a la Secretaria de la corporació, en el termini de
vint dies naturals, comptats a partir de l’ende-
mà de la publicació de la relació d’aprovats, els
documents acreditatius de les condicions exigi-
des per prendre part en el concurs-oposició que
s’exigeixen a la base segona i que són els se-
güents:

a) Fotocòpia del DNI.
b) Fotocòpia del títol exigit o resguard del

pagament dels drets per a la seva obtenció.
Si aquests documents foren expedits amb

posterioritat a la data de finalització del termini
de presentació d’instàncies, haurà de justificar-
se la data en què l’interessat va acabar els seus
estudis.

c) Declaració jurada acreditativa de no tro-
bar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions pú-
bliques, ni haver estat separat mitjançant expe-
dient disciplinari del servei de l’Administració
Pública.

d) Certificat mèdic acreditatiu de no patir cap
malaltia ni defecte físic o psíquic que li impedeixi
el normal exercici de la funció.

e) Declaració jurada de no trobar-se inclòs
en causa d’incapacitat o incompatibilitat.

f) Declaració jurada de carència d’antece-
dents penals.

g) Carnet de conduir de les classes A2, B1 i
B2  amb els requisits exigits per dur vehicles de
policia.

Les persones amb la condició de funcionaris
públics, estaran exempts de justificar documen-
talment les condicions i requisits ja demostrats
anteriorment, havent de presentar certificació
de l’organisme del qual depenguin, acreditant
la seva condició i les circumstàncies que cons-
tin en el seu full de serveis.

Si dins l’esmentat termini, a menys que sigui
per causa de força major, els aspirants proposats
no haguessin presentat l’esmentada documen-
tació o no reunissin els requisits exigits, no po-
dran ser nomenats, quedant anul·lades totes les
actuacions, sense perjudici de la responsabilitat
en que haguessin pogut incórrer per falsedat en
la instància sol·licitant prendre part en les pro-
ves; en aquest cas, el President de la Corpora-
ció formularà proposta de nomenament a favor
d’aquells que havent aprovat els exercicis tin-
guessin cabuda a conseqüència de l’esmentada
anul·lació en el nombre de places convocades.

—10 Incidències
El tribunal queda facultat per resoldre els

dubtes que es presentin i prendre els acords
necessaris per al bon ordre del concurs-oposi-
ció en tot allò no previst en aquestes bases.

—11 Curs selectiu de l’Escola de Policia de
Catalunya

Els aspirants que superin el concurs oposició
seran nomenats funcionaris en pràctiques i hau-

ran de realitzar i superar un curs selectiu a l’Es-
cola de Policia de Catalunya del qual queden
exempts els aspirants que ja haguessin aportat
el diploma acreditatiu d’haver superat el curs
bàsic a l’Escola.

—12 Presa de possessió
Superat el curs de capacitació, els aspirants

nomenats hauran de prendre possessió en el
termini de trenta dies hàbils, a comptar del se-
güent a l’acabament del curs; si no prenen pos-
sessió en el termini assenyalat sense causa jus-
tificada, no adquiriran la condició de funcionaris
i es procedirà de la mateixa forma que la pre-
vista a la base 9. En el moment de la presa de
possessió els aspirants nomenats prestaran el
jurament o promesa previst en el Reial decret
707/1979.

Mentre duri la celebració del curs, els aspi-
rants tindran la condició de funcionaris en pràc-
tiques conforme a l’article 22 del Reial decret
2223/1984, de 19 de desembre, pel qual s’aprova
el Reglament General d’ingrés del personal al
servei de l’Administració de l’Estat, percebent
les retribucions previstes per aquesta condició.

—13 Incompatibilitats i règim de servei
En l’exercici de la funció atribuïda a les pla-

ces per les quals es nomenin els aspirants, serà
aplicable la normativa vigent sobre el règim d’in-
compatibilitats del sector públic, en compliment
del qual els aspirants, en el moment del jurament
o promesa, hauran de realitzar una declaració
de les activitats que realitzen o sol·licitud de
compatibilitat en el seu cas, en el model que li
facilitarà la Secretaria municipal.

Pel que fa a la determinació i adscripció als
llocs de treball, comeses i règim horari, els se-
ran d’aplicació els fixats per l’Ajuntament per
mitjà dels acords o resolucions que adopti o hagi
adoptat la Corporació o la seva Presidència.

Montornès del Vallès, 7 d’abril de 1998

FRANCESC PERICAS I BLANCHART

Alcalde accidental

ANNEX 1

Quadre 1. Velocitat 50 metres

Homes Temps Dones

23 6” 8 —

22 6” 8 —

21 6” 9 —

20 7” —

19 7” 1 —

18 7” 2 —

17 7” 3 —

16 7” 4 —

15 7” 6 23

14 7” 8 22

13 8” 21

12 8” 2 20

11 8” 4 19

10 8” 6 18

9 8” 8 17

8 9” 16

7 9” 1 15
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Homes Temps Dones

6 9” 2 14

5 9” 3 13

4 9” 4 12

3 9” 5 11

2 9” 6 10

1 9” 7 9

0 9” 8 6
— 9” 9 3

— 10” 1

— Més de 10” 0

Quadre 2. Potència de braços

Homes Núm. de flexions Dones

23 Més de 15 —

22 15 —
21 14 23

19 13 22

17 12 21

15 11 20

13 10 18

11 9 16

9 8 14

8 7 12

6 6 9

5 5 8

3 4 6
1 3 4

0 2 2

— 1 1

— 0 0

Quadre 3. Potència de cames

Homes Metres Dones

23 Més de 2,50 —
22 2,50 —

21 2,45 —

20 2,40 —

19 2,35 —

18 2,30 —

17 2,25 —

16 2,20 —

15 2,15 —

2,11 23

14 2,10 22

13 2,05 21

12 2,00 20
11 1,95 19

10 1,90 18

9 1,85 17

8 1,80 16

7 1,75 15

6 1,70 14

5 1,68 13
4 1,66 12

Homes Metres Dones
3 1,64 11
2 1,62 10
1 1,60 9
0 1,58 8

— 1,55 7
— 1,53 6
— 1,50 5
— 1,47 4
— 1,45 3
— 1,42 2
— 1,40 1
— Menys de 1,40 0

Quadre 4. Resistència 1.000 metres

Homes Temps Dones

23 Menys de 3’ —

22 3’01” – 3’10” —

21 3’11” – 3’15” —

20 3’16” – 3’20” —

19 3’21” – 3’25” —

18 3’26” – 3’30” 23

17 3’31” – 3’35” 22

16 3’36” – 3’40” 21

15 3’41” – 3’45” 20

14 3’46” – 3’50” 19

13 3’51” – 4’00” 18

12 4’01” – 4’10” 17

11 4’11” – 4’15” 16

10 4’16” – 4’20” 15

9 4’21” – 4’25” 14

8 4’26” – 4’30” 13

7 4’31” – 4’35” 12

6 4’36” – 4’40” 11

5 4’41” – 4’45” 10

4 4’46” – 4’50” 9

3 4’51” – 5’00” 8

2 5’01” – 5’10” 7

1 5’11” – 5’20” 6

0 5’21” – 5’30” 5

— 5’31” – 5’40” 4

— 5’41” – 5’50” 3

— 5’51” – 5’55” 2

— 5’56” – 6’00” 1

— Mes de 6’00” 0

ANNEX 2

Temari per oposicions a agent de la policia local

Bloc I
1. La Constitució espanyola: principis gene-

rals. Drets i deures dels espanyols. Les llibertats
públiques. La garantia de les llibertats i dels drets
dels ciutadans.

2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: dis-

posicions generals. La Generalitat. El Parlament.
El Consell Executiu. La Presidència.

3. El municipi: territori i població. L’organit-
zació: L’alcalde. El Ple. La Comissió de Govern.
Les Comissions informatives. El Reglament
orgànic municipal.

4. Competències dels ajuntaments: Les orde-
nances municipals i els bans de l’Alcaldia.

5. La funció pública local: organització. Drets
socials i econòmics dels funcionaris. Deures i re-
glament disciplinari. Adquisició i pèrdua del dret
de funcionari.

6. Administració de Justícia: òrgans jurisdic-
cionals. Classificació. Competències: per raó de
la matèria, la persona, funcional i territorial.

Bloc II
1. La policia: concepte. Missió, objectius i

funcions en un estat democràtic.
2. La policia local: concepte, funcions. De-

pendències orgàniques i funcionals.
3. La Llei de les policies locals de Catalunya.

Bloc III
1. La delinqüència: concepte de delinqüèn-

cia. Realitat actual. Causes.
2. El delicte: concepte de delicte i falta. Clas-

ses.
3. La prevenció de la delinqüència: actuaci-

ons en matèria de prevenció.
4. La policia Judicial: actuacions en matèria

de delicte. Investigació del delicte. Detenció del
delinqüent. Diligències.

5. L’ordre públic: autoritats competents. Ac-
tuacions en matèria d’ordre públic.

6. La protecció civil: autoritats competents.
Actuacions en matèria de protecció civil. Col·la-
boració amb altres institucions.

7. Les funcions d’auxili: marc d’actuació.
Col·laboració amb altres institucions.

8. La circulació urbana: normes generals de cir-
culació. Senyalització: permisos i llicències de con-
duir. Condicions dels vehicles per poder circular.

9. Infraccions fonamentals al codi de la cir-
culació: tipificació de les infraccions. Procedi-
ment sancionador.

10. Els transports: transports de viatgers.
Transports de mercaderies.

11. Canalització del trànsit rodat: el paper de
l’agent en qüestions de trànsit. Cooperació amb
la corporació per a la fluïdesa i seguretat del
trànsit en les vies urbanes.

12. Accidents: prevenció dels accidents. Ac-
tuacions en matèria d’accidents. Diligències.

13. Ordenances municipals: ús i ocupació de
la via pública. Protecció del medi ambient. Pro-
tecció d’edificis i instal·lacions. Vendes ambu-
lants. Mercats. Protecció del consumidor. Altres
ordenances d’interès.

14. Infraccions a les ordenances municipals:
tipificació de les infraccions fonamentals. Pro-
cediment sancionador.

15. Coneixements generals de la població:
introducció històrica. Nuclis rurals. Nuclis ur-
bans. Característiques socials i culturals. Carac-
terístiques i situació de les urbanitzacions.

16. Coneixements puntuals de la població:
serveis. Comunicacions. Monuments. Edificis i
zones d’interès.

ANNEX 3

Revisió mèdica

Anamnesis.
Dades antropomètriques: FC i TA.
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Exploració general: cardiorespiratoria, abdomi-
nal, sentits: vista i oïda.
Analítica sang: hemograma, sèrie blanca, gluco-
sa, urea, creatinina, àcid úric.
Analítica orina: nitritis, proteïnes, glucosa, cossos
cetònics, hematies x camp, SO, C.

PG-5623 (98.170.103)

MONTORNÈS DEL VALLÈS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, sobre
un servei i el seu reglament.

El Ple de l’Ajuntament de Montornès del
Vallès, en la seva sessió de data 8 de maig de
1998, adoptà els acords la part dispositiva dels
quals és la següent:

1. Establir el servei públic de titularitat mu-
nicipal de jiu-jitsu, d’acord amb la memòria jus-
tificativa i els documents complementaris ad-
junts, servei que es prestarà en règim de lliure
concurrència i sota la forma de gestió de conces-
sió.

2. Aprovar el projecte d’establiment del ser-
vei públic municipal de jiu-jitsu que s’adjunta.

3. Aprovar el reglament adjunt, regulador del
servei esmentat i disposar-ne la publicació ínte-
gra al Butlletí Oficial de la província i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, juntament amb els
presents acords, i alhora anunciar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya la referèn-
cia al Butlletí Oficial de la Província en el qual
s’hagi publicat íntegrament el text.

4. Autoritzar les despeses inherents a l’exe-
cució dels presents acords.

5. Lliurar sengles exemplars del reglament
del servei, juntament amb el testimoni fefaent
d’aquests acords, al Departament de Governa-
ció de la Generalitat de Catalunya i a l’Admi-
nistració de l’Estat.

6. Facultar àmpliament l’alcalde per a l’ator-
gament de qualsevol document públic o privat
necessari per executar els anteriors acords.

Es fa públic per a coneixement general, jun-
tament amb el text íntegre del reglament regu-
lador del servei, amb la indicació que els actes
i les disposicions anteriors són definitius en via
administrativa i contra ell es pot interposar re-
curs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos des d’aquesta publicació, prèvia comu-
nicació a l’Ajuntament de la interposició del
recurs esmentat, si bé es pot interposar qualsevol
altre recurs o acció que es consideri convenient.

Montornès del Vallès, 11 de maig de 1998

JOSÉ MARIA RUIZ ALARCÓN

Alcalde

Reglament del servei municipal de jiu-jitsu

Article 1
És objecte d’aquest Reglament la regulació

de la prestació del servei públic municipal de jiu-
jitsu.

Article 2
L’activitat pròpia del servei del resta assumida

per l’Ajuntament de Montornès com a servei
propi, en virtut de l’acord plenari, prèvia la tra-
mitació de l’expedient d’establiment oportú i
d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local,
l’article 63 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, mu-
nicipal i de règim local.

Article 3
El servei municipal es prestarà en règim de

lliure concurrència i sota la forma de gestió di-
recta, per la mateixa organització de l’Ajunta-
ment.

Article 4
Les prestacions que es donaran a través del

servei esmentat seran les següents, amb les de-
terminacions que en cada cas s’especifiquen:

a) Formació:
Classes per adults.
Classes per infants.
b) Lleure:
Open.
c) Promoció:
Jornada portes obertes.
Cursets.
d) Altres.
Els serveis restaran oberts a tots els que com-

pleixin els requisits que consten al reglament.
Tots els serveis descrits es prestaran tenint en

compte les limitacions d’espai, personal i mate-
rials de què es disposi, sense que hi hagi cap dret
subjectiu a participar en totes i cadascuna de les
activitats organitzades.

Article 5
Per tal d’accedir als serveis enumerats, caldrà

inscriure’s a la Recepció del SEM, segons els
documents que es determinin.

Article 6
Els serveis es prestaran en les dates, dies,

horaris i amb les característiques que el SEM
estableix a cada programa.

Article 7
Són obligacions dels usuaris:
a) Comportar-se correctament amb la resta

de clients i amb el personal del SEM.
b) Atendre les indicacions del personal del

SEM.
c) No entrar a les instal·lacions amb aliment

o begudes.
d) Conservar el mobiliari i els materials de

les instal·lacions.
e) Abstenir-se de fumar a l’interior de les

instal·lacions, excepte a les zones habilitades.
f) Mantenir, en tot moment, una higiene

personal adequada.

Article 8
En cas d’incompliment reiterat de les seves

obligacions per part d’algun client, el regidor
d’Esports podrà decidir, previ informe de la Co-
missió i audiència de l’interessat, la suspensió del
dret d’entrada d’aquell client per un període
màxim de 2 mesos.

En cas de reiteració dels incompliments des-
prés de la suspensió esmentada, el client podrà
ser exclòs durant un màxim de 1 any per deci-
sió del regidor d’Esports, prèvia tramitació de
l’oportú expedient sancionador i amb l’informe
previ de la Comissió.

Article 9
Els serveis estaran dirigits pel tècnic d’esports,

del qual dependrà tot el personal que hi estigui
adscrit.

Com a òrgan de participació dels clients hi
haurà una comissió assessora i de seguiment, la
composició de la qual serà la següent.

President: coordinador d’activitats.
1 professor.
Tres clients.
El secretari, que serà designat pel president

d’entre el personal administratiu, el qual tindrà
veu però no vot i serà responsable d’estendre les
actes de les reunions.

Els càrrecs electes de la Comissió tindran una
durada de dos anys.

La data de la primera elecció serà determi-
nada pel regidor d’Esports i tindrà lloc dins del
període de tres mesos següents a la inauguració
oficial del Servei.

Article 10
En tot el que no sigui previst en aquest Re-

glament serà d’aplicació la legislació bàsica de
règim local i disposicions concordants.

Montornès del Vallès, 1 de febrer de 1998

La Comissió redactora

JOSEP M. LECINA I MUÑOZ

Regidor d’Esports

IGNASI VALLS I VILARÓ

Cap de l’Àrea de Serveis Personals

XAVIER BURGOS I PADILLA

Tècnic d’Esports

PG-4309 (98.176.030)

OLOT

EDICTE
de l’Ajuntament d’Olot, sobre contractació
d’obres.

La Comissió de Govern, en sessió del dia 25
de juny de 1998, va aprovar l’expedient de con-
tractació, mitjançant concurs, de les obres del
projecte de reforma de l’ala nord de la plaça dels
Braus, fase 1, estructura i grades; així com el plec
de condicions economicoadministratives que
han de regir la contractació, el qual, d’acord amb
l’article 270.1 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, s’ex-
posa al públic perquè en el termini de quinze
dies, comptats des de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci al BOP i al DOGC, s’hi puguin
presentar reclamacions.

Simultàniament, s’anuncia el concurs, si bé
condicionat al que disposa l’article 122 del Reial
decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

—1 Objecte del concurs
La contractació de les obres del projecte de

reforma de l’ala nord de la plaça dels Braus, fase
1, estructura i grades.

—2 Tipus de licitació: 11.455.440 pessetes (IVA
inclòs).

—3 Plec de condicions
Es pot examinar a les oficines de Secretaria

de l’Ajuntament d’Olot durant el termini de pre-
sentació de proposicions en hores d’oficina.

—4 Garanties
Provisional: 2% del preu de licitació.
Definitiva: 4% del preu d’adjudicació.
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—5 Termini
4 mesos.

—5 Classificació
Grup C, subgrup 2, categoria C.

—6 Presentació de pliques
A la Secretaria de l’Ajuntament d’Olot durant

el termini de vint-i-sis dies naturals comptats del
dia següent al de l’última publicació de l’anunci
al BOP i al DOGC, de les deu a les catorze ho-
res, amb el benentès que si la finalització del
termini coincideix amb dissabte, aquest es pror-
rogarà fins al dia hàbil següent.

Cada licitador presentarà la plica en tres so-
bres tancats i signats pel licitador o persona que
el representi segons s’estableix en la clàusula
setena del plec de condicions.

Sobre núm. 1, on figurarà la següent inscrip-
ció: “documentació general per prendre part en
el concurs per adjudicar les obres del projecte
de reforma de l’ala nord de la plaça dels Braus,
fase, 1, estructura i grades, presentat per l’em-
presa (nom)”, el qual contindrà la documentació
a què fa referència la clàusula 7.3 del plec de
condicions.

Sobre núm. 2, on figurarà la següent inscrip-
ció: “Documentació de referències tècniques per
a prendre part en el concurs per a adjudicar les
obres del projecte de reforma de l’ala nord de
la plaça dels Braus, fase, 1, estructura i grades,
presentat per l’empresa (nom).”, el qual contin-
drà la documentació a què fa referència la clàu-
sula 7.4 del plec de condicions.

Sobre núm. 3, on figurarà la següent inscrip-
ció: “Documentació per a prendre part en el
concurs per a adjudicar les obres del projecte de
reforma de l’ala nord de la plaça dels Braus, fase,
1, estructura i grades, presentat per l’empresa
(nom).”, el qual contindrà la proposta econòmi-
ca d’acord amb el següent model:

“El Sr., la Sra. (nom i cognoms), veí/veïna amb
domicili a (localitat i adreça), amb DNI (núm.),
assabentat de l’anunci publicat al DOGC i al
BOP, en nom propi i/o en representació de l’em-
presa (nom) manifesta que està assabentat/ada
de l’anunci del concurs per executar les obres
del projecte de reforma de l’ala nord de la pla-
ça dels Braus, fase, 1, estructura i grades, i que
coneix les clàusules administratives que regei-
xen el seu concurs i el contingut del projecte
tècnic; que accepta íntegrament les clàusules i
els projectes esmentats, i que es compromet a
executar-les per la quantitat (en lletres i núme-
ros) de (import) pessetes, que inclou la quota de
l’impost sobre el valor afegit vigent.

”(Lloc, data i signatura del/ de la proposant)”.

—7 Obertura de pliques
L’obertura de pliques serà pública i tindrà lloc

a la seu de l’Ajuntament a la una del migdia del
dia hàbil següent a la data en què finalitzi el
termini de proposicions. Si aquest coincideix en
dissabte, l’obertura de pliques s’efectuarà el dia
hàbil següent.

Olot, 26 de juny de 1998

ISABEL BRUSSOLA I PLANAS

Alcaldessa

PG-7028 (98.181.025)

QUART

ANUNCI
de l’Ajuntament de Quart, sobre aprovació d’un
projecte d’obres.

En compliment de l’article 38 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals es fa
públic que la Comissió de Govern de l’Ajunta-
ment, en la sessió realitzada el dia 10 de juny de
1998, va aprovar definitivament el Projecte de
pavimentació del pas d’en Mascort.

Contra l’esmentat acord es podrà interposar
recurs contenciós administratiu, davant el Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos comptats des del dia se-
güent al de la publicació d’aquest Anunci, amb
la comunicació prèvia que estableix l’article
110.3 de La Llei de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.

Quart, 11 de juny de 1998

PERE CABARROCAS SITJES

Alcalde

PG-7001 G (98.176.182)

SALOU

EDICTE
de l’Ajuntament de Salou, sobre nomenament de
funcionaris en pràctiques.

Per resolució d’aquesta Presidència núm.
1318/98, de 4 de maig, han estat nomenats fun-
cionaris en pràctiques per tal seguir un curs de
formació a l’Ajuntament de Salou previ al seu
nomenament com a agents interins de la poli-
cia local, integrats a l’escala d’administració
especial, subescala serveis especials, classe po-
licia local, corresponent al grup D de titulació,
les següents persones:

Noms i cognoms DNI

Nicolàs Valverde Martínez ..................  39.705.600-X
Alfonso Francisco Coza Barrero ......... 39.716.890-F

La qual cosa es fa pública en compliment del
que disposa l’article 98 del Reglament del per-
sonal al servei de les entitats locals aprovat per
decret 214/1990, de 30 de juliol.

Salou, 8 de juny de 1998

FRANCISCO ALIJO MOYANO

Secretari general

PG-5430 (98.176.176)

SALOU

EDICTE
de l’Ajuntament de Salou, sobre nomenament
d’un funcionari.

Per resolució d’aquesta Presidència núm.
1285/98, de 8 de maig, ha estat nomenat com a
funcionari interí per tal d’ocupar transitòriament
un lloc de treball d’auxiliar administratiu, inte-
grat a l’escala d’administració general, subescala
auxiliar, corresponent al grup D de titulació, la
persona següent:

Noms i cognoms DNI
M. Carme Montseny Bonell ...... 39.866.025-X

Es fa públic en compliment del que disposa
l’article 98 del Reglament del personal al servei
de les entitats locals aprovat per Decret 214/
1990, de 30 de juliol.

Salou, 11 de juny de 1998

FRANCISCO ALIJO MOYANO

Secretari general

PG-5426 (98.176.174)

SANT ANDREU DE LA BARCA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca,
sobre aprovació d’un projecte.

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca,
en sessió de la Comissió de Govern duta a ter-
me el dia 18 de maig de 1998, adoptà entre d’al-
tres l’acord d’aprovar inicialment el projecte de
construcció d’un grup de 120 nínxols al cementiri
municipal, per un import de 15.535.534 ptes.
(IVA inclòs).

Alhora acordà sotmetre’l a informació públi-
ca per un termini de 30 dies, a efectes de presen-
tació de reclamacions i/o al·legacions, amb el
benentès que, si no se’n produeix cap, s’entendrà
aprovat definitivament sense necessitat de cap
acord posterior.

Sant Andreu de la Barca, 2 de juny de 1998

MANEL ENRIC LLORCA IBÁÑEZ

Alcalde

PG-5124 (98.176.032)

SANT ANTONI DE VILAMAJOR

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor,
sobre aprovació d’un projecte d’obres.

Transcorregut el termini d’exposició pública
que preveu l’article 219.2 de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, i no havent-se
registrat cap suggeriment o reclamació contra
l’acord d’aprovació inicial del projecte Casal del
Jove, redactat per l’arquitecte municipal i que
puja a 13.435.618 pessetes, cal considerar apro-
vat definitivament l’esmentat projecte, en com-
pliment de l’acord del dia 11 de desembre de
1997.

Per poder donar compliment al que disposa
l’article 38 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, s’anuncia l’aprovació
definitiva del projecte, amb el benentès que
contra aquest acte, que esgota la via adminis-
trativa, es pot interposar, amb la comunicació
prèvia al Ple corporatiu, un recurs contenciós
davant la sala corresponent del Tribunal de Su-
perior de Justícia de Catalunya en el termini de
dos mesos a comptar de la publicació d’aquest
Edicte.

Sant Antoni de Vilamajor, 11 de juny de 1998
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ESTEVE MAS I ROCA

Alcalde

PG-5414 (98.176.034)

SANT BOI DE LLOBREGAT

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, sobre
aprovació d’un plec de condicions i d’una con-
vocatòria de licitació.

La Comissió de Govern va aprovar, en la ses-
sió del dia 22 de juny de 1998, el plec de condi-
cions i la convocatòria de la licitació que ara
s’anuncia.

—1 Objecte
Adjudicació dels treballs de condicionament

acústic de la sala de barri del poliesportiu La Pa-
rellada, de Sant Boi de Llobregat.

—2 Modalitat de l’adjudicació
Concurs públic, obert a la presentació de

solucions tècniques per part els licitadors.

—3 Tipus de licitació
No es fixa cap tipus màxim de licitació, mal-

grat la indicació expressa que la previsió de
despesa està al voltant de 6 milions de pessetes.
Aquesta xifra s’ofereix tan sols a títol indicatiu,
i no es podrà fer servir com a argument per
declarar l’exclusió formal de cap de les ofertes
presentades.

—4 Garanties a constituir
No s’exigeix fiança provisional.
Fiança definitiva: 4% de l’import adjudicat.

—5 Documentació a presentar pels licitadors:
la que assenyala la clàusula 27a del plec de con-
dicions administratives.

—6 Lloc per a la consulta de la documentació
Al Departament d’Administració de Serveis

Personals, Torre del Sol, Joan Bardina, 29. Tel.
635.12.14, de 9 a 13.30 hores i dins el termini per
a la presentació de proposicions.

—7 Termini per a la presentació de la documen-
tació

Tretze dies naturals comptadors de l’endemà
de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Ofi-
cial de la província i al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, en haver estat declarat el
tràmit d’urgència. Si el darrer dia és dissabte o
festiu, el termini finalitza el següent dilluns o dia
hàbil següent.

—8 Lloc per a la presentació de proposicions
Al Registre general d’aquest Ajuntament,

dins l’horari abans assenyalat i fins a les 14.00
hores del darrer dia del termini establert.

—9 Obertura de pliques
A les 12 hores del dijous de la setmana se-

güent al dia en què finalitzi el termini de presen-
tació de proposicions al Registre general de
l’Ajuntament.

Sant Boi de Llobregat, 23 de juny de 1998

TOMÁS MARTÍN BALAGUER

Tinent d’alcalde ponent de Política de Segure-
tat Ciutadana i Serveis Generals

PG-5847 (98.181.011)

SANT FELIU DE BUIXALLEU

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, so-
bre aprovació definitiva d’un projecte.

El Ple municipal del dia 30 de maig de 1998
va acordar aprovar definitivament el projecte de
pou, dipòsit regulador d’aigua potable i con-
traincendis i xarxa d’hidrants del polígon indus-
trial de Sant Feliu de Buixalleu, redactat per
l’enginyer tècnic Jordi Reixach i Busquets, dels
serveis tècnics del Consell Comarcal de la Sel-
va.

Se’n dóna coneixement, d’acord amb l’arti-
cle 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprovà el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.

Sant Feliu de Buixalleu, 19 de juny de 1998

VICENÇ DOMÈNECH I PÉREZ

Alcalde

PG-7029 (98.181.026)

SANT FELIU DE BUIXALLEU

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, so-
bre aprovació definitiva d’un projecte.

El Ple municipal del dia 30 de maig de 1998
va acordar aprovar definitivament el projecte de
condicionament i pavimentació del camí de
Grions a Gaserans, tram fins a la riera d’Ar-
búcies i redefinició del traçat del camí públic que
va des del pas a nivell de Grions a can Molins,
redactat per l’enginyer de camins, canals i ports,
Antoni Conejero i Lobos, dels Serveis Tècnics
del Consell Comarcal de la Selva.

A l’empara de l’article 59 de la Llei 30/1992,
la present publicació serveix de notificació a
Mercè i Josep Sabadell i Condemines, que es
neguen a rebre notificacions.

Se’n dóna coneixement, d’acord amb l’arti-
cle 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprovà el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.

Sant Feliu de Buixalleu, 19 de juny de 1998

VICENÇ DOMÈNECH I PÉREZ

Alcalde

PG-7030 (98.181.027)

SANT LLORENÇ DE LA MUGA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga,
sobre venda de béns.

Plec de clàusules economicoadministratives
per a la venda mitjançant subhasta, d’uns béns
patrimonials de l’Ajuntament de Sant Llorenç
de la Muga.

—1 Objecte del contracte
Constituex l’objecte del contracte de venda,

mitjançant subhasta, dels següents béns de pro-
pietat municipal:

a) Parcel·la núm. 9. Urbana.
Solar situat a la urbanització Vall-Muga de

590.62 m2, i amb una façana de 17,87 ml.
b) Parcel·la núm. 10. Urbana.
Solar situat a la urbanització Vall-Muga de

647,45 m2, i amb una façana de 16,94 ml.

—2 Tipus de licitació
El tipus de licitació és fitxat en:
a) Parcel·la núm. 9: 2.872.974 pessetes.
b) Parcel·la núm. 10: 3.149.277 pessetes.
El tipus de licitació pot ser millorat a l’alça.

—3 Durada del contracte
L’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga es

compromet a traslladar la propietat i la possessió
dels béns esmentats, mitjançant l’atorgament
d’escriptura pública davant de notari, dintre dels
quinze dies següents al de la data d’adjudicació,
amb una plena aplicació del quadre general de
drets i obligacions de la compravenda, segons
els preceptes del Codi Civil.

—4 Fiança provisional i definitiva
Els licitadors hauran de constituir una fian-

ça provisional, equivalent al 2% del valor del bé
a licitar, i una fiança definitiva equivalent al 4%
de l’import de la subhasta. En la fiança defini-
tiva s’admet l’aval bancari.

—5 Despeses: l’adjudicatari queda obligat al
pagament dels anuncis i els impostos que siguin
procedents.

—6 Proposicions i documentació complemen-
tària

1. Les proposicions per prendre part en la
subhasta es presentaran en sobre tancat, on fi-
gurarà el lema Proposició per prendre part a la
venda mitjançant subhasta del bé (nom), con-
vocada per l’Ajuntament de Sant Llorenç de la
Muga, amb el model següent:

“El senyor/La senyora (nom i cognoms), ma-
jor d’edat, amb domicili a (localitat, carrer i nú-
mero), amb DNI núm. (núm.), en nom propi/en
representació de (nom empresa), com acredi-
ta amb (documentació acreditativa), assaben-
tat/da de la convocatòria de subhasta anuncia-
da al Butlletí Oficial de la província (núm. i data),
hi pren part i es compromet a adquirir la parcel·-
la (indiqueu-la), pel preu de (en lletres i núme-
ros), impostos a part, d’acord amb el plec de
clàusules economicoadministratives, que accep-
ta íntegrament.

”Lloc, data i signatura.”
2. Els licitadors presentaran, simultània-

ment amb el model de proposició i en el mateix
sobre, els documents següent:

a) Còpia autenticada de document nacional
d’identitat.

b) Declaració responsable de no estar afectat
per cap prohibició per a contractar de les pre-
vistes a l’article 20 de la Llei 13/1995, de 18 de
maig, de contractes de les administracions pú-
bliques.

c) Resguard acreditatiu d’haver dipositat la
garantia provisional.

d) Escriptura de poder, si s’escau en repre-
sentació d’una altra persona.

e) Escriptura de constitució de la societat
mercantil inscrita en el registre mercantil, quan
hi concorri una societat d’aquesta mena.

—7 Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran al registre ge-

neral de l’Ajuntament, durant el termini de vint-
i-sis dies naturals, a comptar del següent al de
la publicació de l’anunci de licitació al Butlletí
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Oficial de la província. Si el darrer dia de pre-
sentació de proposicions és diumenge o festiu,
el termini es prorrogarà fins al primer dia hàbil
següent.

—8 Obertura de pliques
Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Ajuntament

a les 13 hores del primer dia hàbil següent a
aquell en què acaba el termini assenyalat a la
clàusula anterior, i l’acte serà públic.

Acabada la lectura de totes les proposicions,
la mesa de contractació formularà proposta
d’adjudicació a la proposició més avantatjosa,
i els licitadors podran, dins dels cinc dies se-
güents, al·legar per escrit, davant de la corpo-
ració, tot el que estimin oportú respecte dels pre-
liminars i el desenvolupament de l’acte licitatori,
capacitat jurídica dels altres optants i proposta
d’adjudicació.

—9 Despeses
L’adjudicatari restarà obligat al pagament dels

anuncis de licitació, així com tots aquells con-
ceptes que procedeixin com a conseqüència del
contracte i de la seva formalització. També es-
tarà obligat a pagar els impostos que siguin pro-
cedents i honoraris del notari autoritzat i del
registrador de la propietat.

Sant Llorenç de la Muga, 8 de juny de 1998

LLUÍS COSTA I AYATS

Alcalde

PG-7026 (98.181.024)

SANTA COLOMA DE FARNERS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners,
sobre aprovació d’una ordenança de circulació.

El BOP de Girona núm. 71, de 28.5.1998,
publica el text íntegre de l’Ordenança munici-
pal de circulació de Santa Coloma de Farners.

Es fa públic per a coneixement general i en
compliment del que estableix l’article 66.1 del Re-
glament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Farners, 15 de juny de 1998

ANTONI SOLÀ I BOHIGAS

Alcalde

PG-6998 G (98.176.179)

SANTA CRISTINA D’ARO

EDICTE
de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, sobre
contractació de personal.

De conformitat amb l’article 94 del Regla-
ment de personal al servei de les corporacions
locals, es fa pública la contractació del següent
personal, amb caràcter d’urgent i a temps par-
cial:

Sílvia Congost i Provensal, per realitzar tas-
ques d’auxiliar de biblioteca, pel període com-
près entre el 23 d’abril i el 15 de setembre de
1998, segons l’acord de Comissió de Govern de
22 d’abril de 1998.

Josep Carballude Junca, Jaume Sala i Con-

gost, Núria Sala i Sureda, Alfonso García i Fer-
nández, i Cristina Balletbó i Badia, com a mo-
nitors de casal d’estiu, pel període comprès entre
l’1 de juliol i el 31 d’agost de 1998, segons l’acord
de Comissió de Govern de 3 de juny de 1998.

Tània Esteve i Cots, Gemma Guillot i Rodrí-
guez, i Cristina Sala i Moreno, com a monitors
de casal d’estiu, pel període comprès entre l’1
de juliol i el 31 d’agost de 1998, segons l’acord
de comissió de govern de 3 de juny de 1998.

Griselda Vila i Bou, com a premonitora de
casal d’estiu, pel període comprès entre l’1 i el
31 d’agost de 1998, segons acord de Comissió de
Govern de 3 de juny de 1998.

Santa Cristina d’Aro, el 9 de juny de 1998

PILAR BLASCO I PRIM

Alcaldessa

PG-6999 G (98.176.180)

SERINYÀ

EDICTE
de l’Ajuntament de Serinyà, sobre modificació
de les Normes subsidiàries.

Aprovada incialment pel Ple municipal en
sessió del dia 5 de juny de 1998 una modifica-
ció puntual de les Normes Subsidiàries i de Pla-
nejament de Serinyà, sòl apte per urbanitzar
industrial (SAU 1), s’exposa a informació pú-
blica pel termini d’un mes, comptat a partir de
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
província, en el DOGC i en el Diari de Girona.

Serinyà, 8 de juny de 1998

VICENÇ ILLA I COROMINA

Alcalde

PG-6975 (98.176.048)

SOSES

EDICTE
de l’Ajuntament de Soses, sobre aprovació d’un
projecte d’obres.

Aprovat, inicialment, pel Ple de la corpora-
ció de data 20 de febrer de 1998, el projecte bàsic
i d’execució d’ampliació del cementiri munici-
pal de Soses, i atès que durant el termini d’ex-
posició, efectuat mitjançant edicte publicat al
BOP annex al núm. 26, del 28 de febrer de 1998,
no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació,
es considera definitivament aprovat l’esmentat
projecte.

Contra l’anterior acord es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el ter-
mini de dos mesos comptats des de l’endemà de
la darrera publicació d’aquest anunci en el But-
lletí Oficial de la província i/o al DOGC.

Soses, 7 d’abril de 1998

DOMINGO ESTEVE ROCA

Alcalde

PG-5584 (98.176.045)

TARRAGONA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Tarragona, sobre adjudica-
ció d’un contracte.

Anunci de l’Ajuntament de Tarragona referent
a l’adjudicació, pel procediment obert mitjançant
concurs, del contracte d’assistència consistent en
la redacció del Pla d’adaptació i supressió de bar-
reres arquitectòniques, pel que fa a les vies pú-
bliques, parcs i d’altres espais d’ús públics.

—1 Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Tarragona.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Departament de Contractació.
c) Número d’expedient: 1045/97.

—2 Objecte del contracte:
a) Tipus del contracte: assistència.
b) Descripció de l’objecte: redacció del Pla

d’adaptació i supressió de barreres arquitectò-
niques, pel que fa a les vies públiques, parcs i
d’altres espais d’ús públic.

c) Lot: no és previst.
c) Diari Oficial i data de publicació de l’anun-

ci de licitació: Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de data 16 de setembre de 1997.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació:

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de la licitació: import total:
6.500.000 ptes. (IVA inclòs).

—5 Adjudicació:
a) Data: 15 de maig de 1998.
b) Adjudicatari: Sr. Luis Carlos Merelo de

Barberà Sanromà.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: honoraris de redac-

ció del pla: 5.800.00 ptes. (IVA inclòs).

Tarragona, 27 de maig de 1998

PONÇ MASCARÓ I FORCADA

Secretari general

PG-5087 (98.176.031)

EL VENDRELL

EDICTE
de l’Ajuntament del Vendrell, sobre contractació
d’un projecte d’enjardinament.

Aprovat inicialment per la Comissió de Go-
vern, en la sessió del dia 22 de juny de 1998, el
plec de clàusules economicoadministratives
particulars que regirà l’adjudicació, pel proce-
diment obert mitjançant concurs, de la projec-
ció i la realització dels treballs d’enjardinament
d’una zona verda de la urbanització La Mun-
tanyeta. S’exposa al públic durant el termini de
15 dies, comptats des del següent al de la publi-
cació d’aquest Edicte al Butlletí Oficial de la
província, per tal que s’hi puguin presentar les
reclamacions i/o al·legacions que es creguin
oportunes.

Si no hi ha cap tipus de reclamació durant el
termini assenyalat, el plec de condicions es con-
siderarà aprovat definitivament.
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Simultàniament, es convoca l’acte licitatori
que es durà a terme amb subjecció al que segui-
dament s’expressa, amb el benentès que, en cas
de formular-se reclamacions al plec de condici-
ons, la licitació s’ajornarà fins que aquestes es
resolguin i s’anunciï de nou la convocatòria.

Es convoca concurs per a l’adjudicació de la
projecció i la realització dels treballs d’enjar-
dinament de la zona verda de la urbanització La
Muntanyeta, que es durà a terme amb subjec-
ció al que seguidament s’expressa:

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament del Vendrell.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Secretaria contractació.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: la projecció i la

realització dels treballs d’enjardinament d’una
zona verda de la urbanització La Muntanyeta.

b) Lloc d’execució: zona verda entre l’illa
formada pels carrers Cep, Rosa, Clavell i l’av.
de la Muntanyeta.

d) Termini d’execució: dos mesos.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de la licitació: import de
8.500.000 pessetes, IVA inclòs.

—5 Garanties
a) Provisional: 170.000 pessetes.
b) Definitiva: el 4% del preu total d’adjudi-

cació.

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament del Vendrell, Secre-

taria contractació.
b) Domicili: plaça Vella, núm. 1.
c) Localitat i codi postal: el Vendrell 43700.
d) Telèfon: 977.16.64.04, extensió 100, i al

telèfon d’informació 010.
e) Fax: 977-66.11.79.
f) Data límit d’obtenció de documents i in-

formació: no s’estableix.

—7 Requisits específics del contractista: no s’es-
tableixen.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: el termini de

presentació de proposicions serà de vint-i-sis dies
naturals, comptats a partir del següent al d’in-
serció de l’últim anunci al BOP o bé al DOGC.
Si l’últim dia és dissabte, dia inhàbil o festiu, les
pliques es lliuraran el primer dia hàbil següent.

b) Documentació que integrarà les ofertes:
l’establerta a la clàusula 12a del plec regulador,
en tres sobres anomenats A, B i C.

c) Lloc de presentació
Entitat: Ajuntament del Vendrell, Tresoreria,

de 10 a 14 hores.
Domicili: plaça Vella, núm. 1.
Localitat i codi postal: el Vendrell 43700.
Les proposicions que vulguin presentar-se per

correu hauran de tenir entrada a la corporació
abans de l’hora de finalització de presentació de
proposicions i constar al llibre de registre.

d) El licitador estarà obligat a mantenir la
seva oferta durant un termini de tres mesos.

—9 Obertura de les ofertes
a) Entitat: sala d’actes de l’Ajuntament del

Vendrell.

b) Domicili: plaça Vella, núm. 1.
c) Localitat: el Vendrell.
d) Data i hora: l’obertura de les proposicions

econòmiques es farà a les 12 hores del següent
dia hàbil a aquell en què finalitzi el termini de
presentació de les proposicions, llevat que co-
incideixi en dissabte, dia inhàbil o festiu, en
aquest cas es traslladarà al següent dia hàbil.

—10 Model de proposició: la proposició es
formularà segons el model adjunt al plec de clàu-
sules.

—11 Despeses dels anuncis: les despeses dels
anuncis aniran a càrrec del qui resulti adjudica-
tari de les obres.

El Vendrell, 25 de juny de 1998

BENET JANÉ PALAU

Alcalde

PG-5952 (98.181.012)

VIC

EDICTE
de l’Ajuntament de Vic, sobre aprovació d’un
projecte d’instal·lació.

La Comissió de Govern, en sessió del dia 25
de maig de 1998, ha aprovat inicialment el pro-
jecte d’instal·lació d’un grup semafòric a la cru-
ïlla del passeig de la Generalitat amb els carrers
de Joan Maragall i d’Enric Prat de la Riba, re-
dactat per l’oficina tècnica municipal.

De conformitat amb el que preveu l’article
219 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i
de règim local de Catalunya, el projecte se sot-
met a informació pública i audiència dels inte-
ressats durant el termini de trenta dies hàbils.
Aquest termini comença a comptar a partir del
dia hàbil següent al de la darrera publicació
d’aquest Edicte al Butlletí Oficial de la província
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Si en el decurs del termini d’exposició pública
no es presenten reclamacions ni al·legacions,
l’aprovació inicial del projecte s’entendrà ele-
vada a definitiva sense necessitat d’adoptar cap
més acord.

Vic, 3 de juny de 1998

JACINT CODINA I PUJOLS

Alcalde

PG-5424 (98.176.173)

VILAFANT

EDICTE
de l’Ajuntament de Vilafant, sobre aprovació
d’un projecte d’obres.

El Ple de l’Ajuntament de Vilafant, en la ses-
sió extraordinària celebrada el dia 9 de juny de
1998, va aprovar definitivament el Projecte d’ar-
ranjament de la zona verda del carrer Ramon
Muntaner de la urbanització del Camp dels
Enginyers que va ser aprovat inicialment pel Con-
sistori en la sessió plenària del dia 15.4.1998 i
sotmès a informació pública mitjançant un edicte
publicat al BOP de Girona núm. 56, de 25.4.1998,

havent transcorregut el termini donat sense que
s’hi hagi presentat cap al·legació.

Es fa públic de conformitat amb el que dis-
posa l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, ac-
tivitats i serveis dels ens locals.

Contra l’esmentat acord es pot interposar,
amb comunicació prèvia, segons el que estableix
l’article 110.3 de la Llei 30/1992, un recurs con-
tenciós administratiu davant el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar des de la data de publicació
d’aquest Edicte.

Vilafant, 11 de juny de 1998

PAULÍ FERNÁNDEZ I DÍAZ

Alcalde

PG-7000 G (98.176.181)

VILAJUÏGA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Vilajuïga, sobre contractació
de personal.

En harmonia amb la proposta del tribunal de
valoració del concurs convocat a l’efecte, es fa
públic que, en ús de les atribucions que em con-
fereix la normativa vigent, per decret del dia
d’avui he resolt contractar, en règim laboral
indefinit i a jornada completa, a la Sra. Sílvia
Nadal i Martínez, amb NIF núm. 40.439.386-G,
com a administrativa-recaptadora de l’Ajunta-
ment de Vilajuïga.

Vilajuïga, 2 de juny de 1998

PERE TRIAS I ROCA

Alcalde

PG-5425 (98.176.043)

VILA-SECA

CORRECCIÓ D’ERRADA
a l’anunci de l’Ajuntament de Vila-seca, publi-
cat al DOGC núm. 2667, pàg. 7789, de 25.6.1998.

Havent observat una errada en la publicació
de l’anunci esmentat al DOGC núm. 2667, pàg.
7789, de 25.6.1998, se’n detalla l’oportuna cor-
recció:

A la pàgina 7789, a l’apartat 2.a), on diu:
“a) Descripció: subministrament de plànols”.

ha de dir:
“a) Descripció: subministrament de pianos”.

Barcelona, 30 de juny de 1998

MERCÈ ROMAGOSA I HUGUET

Cap de l’Àrea de Tractament de Textos
del DOGC

(98.181.020)

*



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 2672 – 2.7.1998 8113

ALT PENEDÈS

EDICTE
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, sobre
aprovació de pressupostos i composició de la
plantilla de personal.

Un cop aprovats definitivament els pressupos-
tos corresponents a l’exercici 1998 del Consell Co-
marcal de l’Alt Penedès, de l’Institut Comarcal
d’Assistència Tècnica de l’Alt Penedès i del Cen-
tre d’Integració de Telecomunicacions Avan-

çades de l’Alt Penedès, es publica a continua-
ció, de conformitat amb el que assenyala l’article
150 de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes
locals, un resum per capítols de cadascun i del
pressupost general consolidat.

CONSELLS
COMARCALS

ESTAT D’INGRESSOS PTA

A) Operacions corrents
Capítol III-Taxes i altres ingressos ............................................... 7.036.870
Capítol IV-Transferències corrents .......................................... 387.952.944
Capítol V-Ingressos patrimonials ................................................. 4.000.000

B) Operacions de capital
Capítol VII-Tranferències de capital ....................................... 118.504.000
Capítol VIII-Actius financers ............................................................. 1.000
Capítol IX-Passius financers ............................................................... 1.000

Total ingressos ........................................................................... 517.495.814

ESTAT DE DESPESES PTA

A) Operacions corrents
Capítol I-Despeses de personal ................................................. 98.078.000
Capítol II-Despeses de béns corrents i de serveis .................... 39.687.944
Capítol III-Despeses financeres ................................................... 3.300.000
Capítol IV-Transferències corrents .......................................... 246.848.870

B) OPERACIONS DE CAPITAL PTA

Capítol VI-Inversions reals .......................................................... 4.550.000
Capítol VII-Transferències de capital ..................................... 118.504.000
Capítol VIII-Actius financers ............................................................. 1.000
Capítol IX-Passius financers ........................................................ 6.526.000

Total despeses ............................................................................ 517.495.814

—2 Aprovar el pressupost de l’ICAT corresponent a l’exercici 1998,
d’acord amb la classificació econòmica per capítols següent:

ESTAT INGRESSOS PTA

A) Operacions corrents
Capítol III-Taxes i altres ingressos ............................................. 17.758.000
Capítol IV-Transferències corrents .............................................. 2.200.000
Capítol V-Ingressos patrimonials .................................................... 100.000

B) Operacions de capital
Capítol VII-Transferències de capital ....................................... 39.978.434
Capítol XI-Passius financers ............................................................... 1.000

Total ingressos ............................................................................. 60.037.434

ESTAT DE DESPESES PTA

A) Operacions corrents
Capítol I-Despeses de personal ................................................... 8.103.000
Capítol II-Despeses de béns corrents i de serveis ...................... 7.880.000
Capítol III-Despeses financeres ........................................................ 75.000

B) Operacions de capital
Capítol VI-Inversions reals ........................................................ 39.978.434
Capítol IX-Passius financers ............................................................... 1.000

Total despeses .............................................................................. 56.037.434

—3 Aprovar el pressupost del CITA corresponent a l’exercici 1998,
d’acord amb la classificació econòmica per capítols següent:

ESTAT INGRESSOS PTA

A) Operacions corrents
Capítol III-Taxes i altres ingressos ............................................... 1.258.000
Capítol IV-Transferències corrents ............................................ 11.641.000
Capítol V-Ingressos patrimonials .................................................... 100.000

B) Operacions de capital
Capítol VII-Transferències de capital ......................................... 2.000.000
Capítol IX-Passius financers ............................................................... 1.000

Total ingressos ............................................................................. 15.000.000

ESTAT DE DESPESES PTA

A) Operacions corrents
Capítol I-Despeses de personal ................................................... 7.951.540
Capítol II-Despeses de béns corrents i de serveis ...................... 3.510.000
Capítol III-Despeses financeres ........................................................ 37.460

B) Operacions de capital
Capítol VI-Inversions reals .......................................................... 3.500.000
Capítol IX-Passius financers ............................................................... 1.000

Total despeses .............................................................................. 15.000.000

—4 Aprovar les transferències internes corresponents a l’exercici 1998,
d’acord amb la classificació econòmica per capítols següents:

ESTAT D’INGRESSOS PTA

A) Operacions corrents
Capítol IV-Transferències corrents ............................................ -8.200.000

Total ingressos ............................................................................  -8.200.000

ESTAT DE DESPESES PTA

A) Operacions corrents
Capítol IV-Transferències corrents ............................................ -8.200.000

Total despeses .............................................................................. -8.200.000

—5 Aprovar el pressupost general consolidat  corresponent a l’exerci-
ci 1998, d’acord amb la classificació econòmica per capítols següent:

ESTAT D’INGRESSOS PTA

A) Operacions corrents
Capítol III-Taxes i altres ingressos ............................................. 26.052.870
Capítol IV-Transferències corrents .......................................... 393.593.944
Capítol V-Ingressos patrimonials ................................................. 4.200.000

B) Operacions de capital
Capítol VII-Transferències de capital ..................................... 160.482.434
Capítol VIII-Actius financers ............................................................. 1.000
Capítol IX-Passius financers ............................................................... 3.000

Total ingressos ........................................................................... 584.333.248

ESTAT DE DESPESES PTA

A) Operacions corrents
Capítol I-Despeses de personal ............................................... 114.132.540
Capítol II-Despeses de béns corrents i de serveis .................... 51.077.944
Capítol III-Despeses financeres ................................................... 3.412.460
Capítol IV-Transferències corrents .......................................... 238.648.870

B) Operacions de capital
Capítol VI-Inversions reals ........................................................ 48.028.434
Capítol VII-Transferènices de capital ..................................... 118.504.000
Capítol VIII-Actius financers ............................................................. 1.000
Capítol XI-Passius financers ........................................................ 6.528.000

Total despeses ............................................................................ 580.333.248

Igualment, es publica la composició de la plantilla de personal per a l’any
1998.

Plantilles anuals de personal de l’Administració local

Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Funcionaris Grup Places Vacants Situació
Funcionaris d’habilitació estatal
Secretari .................................................. A 1 1 T
Interventor ............................................. A 1 1 T
Tresorer .................................................. A 1 1 T



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 2672 – 2.7.19988114

Funcionaris Grup Places Vacants Situació
Escala d’administració general
Subescala tècnica ................................... A 1 — 1
Subescala administ. ............................... C 1 — 1

Laborals: indefinits o temporals
Tècnics mitjans ...................................... B 11 1 I
Administratius ....................................... C 3 1 I
Auxiliars administratius ........................ D 3 1 extingir 2 I
Subalterns ............................................... E 1 — I
Personal d’oficis no qualificats ............. E 3 1 I

Eventuals: càrrecs de confiança
Altres: gerent ......................................... A 1 1 T

Institut Comarcal d’Assistència Tècnica Alt Penedès

Laborals: indefinits o temporals Grup Places Vacants Situació
Tècnics Mitjans ...................................... B 1 — I
Administratius (tècnic delineant) ........ C 1 — T
Auxiliars administratius ........................ D 1 — I

Centre d’Integració de Telecomunicacions Avançades de l’Alt Penedès

Laborals: indefinits o temporals Grup Places Vacants Situació
Administratius (tècnic informàtic) ...... C 1 — I
Auxiliars administratius ........................ D 1 — I

Vilafranca del Penedès, 3 de juny de 1998

RAIMON GUSI I AMIGÓ

President

PG-5088 (98.170.099)

ALT PENEDÈS

EDICTE
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, sobre
aprovació d’un expedient.

Aprovat pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, en sessió de 2 de juny de 1998 l’expe-
dient núm. 1, de modificació de crèdits (moda-
litat crèdits extraordinaris), en el pressupost de
l’Institut Comarcal d’Assistència Tècnica de
l’Alt Penedès corresponent a l’exercici 1998,
l’expedient tramitat a aquest efecte és a dispo-
sició de les persones interessades a la Intervenció
de l’ICAT per un termini de quinze dies, a comp-
tar de l’endemà de la darrera publicació d’aquest
Edicte al DOGC i al BOP, a l’efecte d’examen
i presentació, si escau, de suggeriments i recla-
macions.

En el cas que es no presentin reclamacions en
el període d’informació pública l’acord esdevin-
drà definitiu sense necessitat d’un acord poste-
rior.

Vilafranca del Penedès, 9 de juny de 1998

RAIMON GUSI I AMIGÓ

President

PG-5580 (98.170.100)

ALT PENEDÈS

EDICTE
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, sobre
aprovació d’un expedient.

Aprovat pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès en sessió de 2 de juny de 1998 l’expe-
dient núm. 3, de modificació de crèdits (moda-
litat crèdits extraordinaris), en el pressupost de
la corporació corresponent a l’exercici 1998, l’ex-
pedient tramitat a aquest efecte és a disposició
de les persones interessades a la Intervenció del
Consell per un termini de quinze dies, a comptar
de l’endemà de la darrera publicació d’aquest
Edicte al DOGC i al BOP, a l’efecte d’examen

i presentació, si escau, de suggeriments i recla-
macions.

En el cas que no es presentin reclamacions en
el període d’informació pública l’acord esdevin-
drà definitiu sense necessitat d’un acord poste-
rior.

Vilafranca del Penedès, 9 de juny de 1998

RAIMON GUSI I AMIGÓ

President

PG-5582 (98.170.102)

ALT PENEDÈS

EDICTE
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, sobre
modificació d’un plec de clàusules administra-
tives.

No havent-se formulat reclamacions en el
període d’informació pública, l’acord d’aprova-
ció de la modificació del plec de clàusules admi-
nistratives generals aplicades a la contractació
d’obres i instal·lacions del Consell Comarcal, ha
esdevingut definitiu amb caràcter automàtic, de
conformitat amb el que preveu l’article 269, en
relació amb l’article 162, de la Llei 8/1987, de 15
d’abril.

El text de les modificacions d’aquest plec
correspondrà al redactat següent:

—1 Clàusula 3
Llei del contracte: constitueixen la normativa

aplicable a l’execució d’obres i instal·lacions:
El plec de condicions particulars que s’esta-

bleixi, en el seu cas.
Aquest plec de condicions generals.
La Llei 13/1995 de 18 de maig, de contractes

de les administracions públiques, i les disposi-
cions que la despleguin.

La regulació específica de la Generalitat de
Catalunya.

El Reglament de contractació de l’Estat, (De-
cret 3410/1965, de 25 de novembre), en el que
no s’oposi a la nova Llei de contractes de les ad-
ministracions públiques.

Les Ordenances, el Reglament orgànic de la
corporació i les Bases d’execució del pressupost.

La Normativa general sobre seguretat i salut
en el treball, bàsicament recollida en la Llei 31/
1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals i, en particular, el Reial decret 1627/
1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen dis-

posicions mínimes de seguretat i salut a les obres
de construcció.

—2 Clàusula 9
Documents del projecte

1. Tot projecte que es refereixi a obres de
primer establiment, de reforma o de gran repa-
ració, ha de contenir com a mínim els documents
següents:

A) Els de quantia inferior a 20.000.000 de
pessetes

Un pressupost integrat o no per altres parci-
als, amb l’expressió dels preus unitaris i dels des-
compostos, estats de cubicacions o mesures i els
detalls concrets per a la seva valoració.

El càlcul dels preus de les diferents unitats
d’obra es basarà en la determinació dels costos
directes i indirectes precisos per a la seva exe-
cució en la forma que es determina en l’article
28 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.

El pressupost establirà a més el preu d’exe-
cució del contracte per la licitació, conforme al
que estipula la clàusula desena següent, i el pres-
supost per a coneixement de l’Administració, si
fos el cas.

Una memòria que considerarà les necessitats
a satisfer i els factors de tot ordre a tenir en
compte.

Els plànols de conjunt i de detall necessaris
per a que l’obra quedi perfectament definida.

El plec de prescripcions tècniques particulars
on es farà la descripció de l’obra i es regularà la
seva execució.

B) Els de quantia superior a 20.000.000 de
pessetes, a més a més:

Un programa del possible desenvolupament
dels treballs en temps i cost òptim de caràcter
indicatiu.

Classificació que d’acord amb les disposici-
ons legals que la regulin cal exigir als empresaris
o documentació que la substitueixi, en el seu cas.

Un estudi geotecnic dels terrenys sobre els
que s’executarà l’obra, sempre que sigui com-
patible amb la seva naturalesa.

2. Resultarà obligatòria l’elaboració i la in-
clusió, dins la fase de redacció del Projecte, d’un
Estudi de seguretat i salut, en els termes i con-
dicions fixats a l’article 5 i concordants del Reial
decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en els projec-
tes d’obres en que es doni algun dels supòsits se-
güents:

a) Que el pressupost d’execució per contracta
inclòs en el projecte sigui igual o superior a
75.000.000 de pessetes.

b) Que la durada estimada sigui superior a
30 dies feiners, emprant-se en algun moment a
més de 20 treballadors simultàniament.
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c) Que el volum de mà d’obra estimada, en-
tenent pel mateix la suma dels dies de treball del
total dels treballadors a l’obra, sigui superior a
500.

d) Les obres de túnels, galeries, conduccions
soterrades i preses.

En els projectes d’obres no inclosos en cap
dels supòsits anteriorment previstos caldrà, dins
la fase de redacció del projecte, elaborar un
estudi bàsic de seguretat i salut, de conformitat
a les prescripcions establertes a l’article 6 de
l’indicat Reial decret 1627/1997, de 24 d’octu-
bre.

Abans de sotmetre el projecte a la seva apro-
vació, l’estudi de seguretat i salut, o en el seu cas
l’estudi bàsic, serà informat tant pel cap del ser-
vei promotor com pel coordinador en matèria
de seguretat i salut, si existeix aquesta figura.

3. En les obres que tinguin la consideració
de reparació simple, de conservació i manteni-
ment o de demolició, i en les de l’apartat 1 de
quantia inferior als 5.000.000 de pessetes, podrà
reduir-se en extensió els documents assenyalats
o fins i tot suprimir-se alguns d’ells sempre que
els restants siguin suficients per definir, execu-
tar i valorar les obres que comprengui. En tot
cas, però, hi haurà de figurar un pressupost de
les obres, i l’informe del cap del servei respec-
te a la necessitat de la despesa, que seran els
únics documents exigibles quan es tracti d’obres
inferiors a 5.000.000 de pessetes.

—3 Clàusula 10
Tipus de licitació: el tipus de licitació serà en

el cas de les obres i instal·lacions, l’import que
figuri en el projecte tècnic aprovat, format pel
pressupost d’execució material, entès amb el
concepte que dóna l’article 27.1 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, incre-
mentat amb el 13% de despeses generals de
l’empresa, el 6% del benefici industrial i amb
l’IVA, aplicat, aquest últim, sobre la suma del
pressupost d’execució material i de les despe-
ses generals d’estructura (despeses generals i
benefici industrial).

En el projecte tècnic aprovat, dins l’apartat
de les despeses generals, al 13% indicat en el pa-
ràgraf anterior se li afegirà l’import previst en
el pressupost que quantifica el conjunt de des-
peses previstes per a l’aplicació i execució de
l’estudi de seguretat i salut, o en el seu cas el de
l’estudi bàsic, tenint en compte les limitacions
de percentatge, com a despeses generals, fixa-
des per l’article 27.1 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

Es consideraran incloses en les despeses es-
mentades en els dos apartats anteriors, aquelles
que siguin necessàries per portar a terme els
controls de qualitat de les obres o instal·lacions
d’acord amb les disposicions vigents, en la for-
ma que s’assenyala en la clàusula 32 d’aquest
plec.

—4 Clàusula 26
Inici de l’execució de les obres: el Pla de se-

guretat i salut i el Programa de treball:
1. El Pla de seguretat i salut en el treball
En aplicació de l’Estudi de seguretat i salut

o, en el seu cas, de l’estudi bàsic, el contractis-
ta restarà obligat a elaborar un Pla de segure-
tat i salut en el treball, en el qual s’han d’ana-
litzar, estudiar, desenvolupar i complementar les
previsions contingudes a l’estudi o estudi bàsic,
de conformitat amb les prescripcions de l’arti-

cle 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octu-
bre.

Quan no s’estableixi expressament en el plec
de clàusules administratives particulars, el con-
tractista haurà de lliurar a la corporació el Pla
de seguretat i salut en el termini màxim d’un mes
a comptar des de la realització de l’acta de com-
provació de replanteig, disposant d’un temps
màxim de 15 dies, si és el cas, per resoldre les
esmenes, per raó de defectes o omissions, que
la corporació faci avinents, a l’esmena de les
quals restarà condicionada l’aprovació del Pla.

El contractista iniciarà les obres en un termini
màxim de 15 dies comptadors a partir de l’en-
demà en què li sigui notificat, per la corporació,
l’acord d’aprovació del Pla de seguretat i salut
en el treball, el qual haurà de ser prèviament
informat pel cap del servei promotor i pel coor-
dinador en matèria de seguretat i salut, si exis-
teix, o pel director tècnic del projecte.

2. Programa de treball
Quan no s’hagi establert expressament en el

plec de clàusules particulars, el contractista pre-
sentarà un programa de treball en el termini
màxim d’un mes de la data d’iniciació de les
obres si aquestes són superiors a 5.000.000 de
pessetes o de 6 mesos de durada.

L’esmentat programa de treball inclourà:
Gràfic de les diverses activitats de treball.
Valoració mensual i acumulada de l’obra

programada.
L’establiment de terminis parcials de recep-

ció en el seu cas.

—5 Clàusula 27
Obligacions fiscals, laborals, socials, adminis-

tratives i tècniques:
1. El contractista restarà obligat al compli-

ment de les disposicions vigents en matèria fiscal,
laboral, de seguretat social i de seguretat i sa-
lut en el treball.

El contractista, subcontractista o, si és el cas,
el treballador autònom s’obliga durant l’execu-
ció de l’obra a complir els principis de l’acció
preventiva recollits a l’article 15 de la Llei de
prevenció de riscos laborals, desenvolupant a
l’efecte les tasques o activitats i assumint les
obligacions contingudes als articles 10, 11 i 12
del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre.

El contractista haurà d’obtenir al seu càrrec
tots els permisos necessaris per a l’execució de
l’obra, llevat dels corresponents a expropiacions,
imposició de servituds i llicències municipals.

El contractista adoptarà, a més a més, les
mesures necessàries per evitar la contaminació
de la natura i molt especialment dels rius, llacs
i dipòsits d’aigua, per efecte dels combustibles,
olis, lligants o qualsevol altre material que pu-
gui ser perjudicial.

2. L’incompliment d’aquestes obligacions
per part del contractista o la infracció de les dis-
posicions sobre seguretat per part del personal
tècnic designat per ell, no implicarà cap respon-
sabilitat per a la corporació contractant.

3. Sense perjudici d’això, la corporació po-
drà requerir al contractista perquè acrediti do-
cumentalment el compliment de les referides
obligacions.

Vilafranca del Penedès, 10 de juny de 1998

RAIMON GUSI I AMIGÓ

President
PG-5581 (98.170.101)

BAIX EMPORDÀ

ANUNCI
del Consell Comarcal del Baix Empordà, sobre
contractació d’una obra.

Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any
1998

Comarca: Baix Empordà
Corporació: Consell Comarcal

Aprovat per la corporació el plec de clàusu-
les administratives particulars que ha de regir
la subhasta pública per a la contractació de l’obra
que es detalla a continuació, inclosa en el pla
únic d’obres i serveis de Catalunya, any 1998, i
atès l’article 270 de la Llei 8/1997, de 15 d’abril,
s’exposa al públic pel termini de vint dies hàbils,
per tal que es puguin presentar possibles recla-
macions.

Simultàniament, s’anuncia el concurs públic,
si bé condicionat al que disposa l’article 79 de
la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de
les administracions públiques, d’acord amb el
que disposa l’article 24 del Reial decret 390/1996,
d’1 de març, de desenvolupament parcial de l’es-
mentada Llei.

—1 Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Consell Comarcal del Baix

Empordà.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Secretaria.
c) Número d’obra: 1998/1024-PG.

—2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: execució de les

obres de rehabilitació de la sala d’esbarjo del
municipi de Colomers.

b) Divisió per lots i número: no escau.
c) Lloc d’execució: Colomers.
d) Termini d’execució: 12 mesos.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: subhasta pública.

—4 Pressupost base de la licitació
Import total: 10.095.633 pessetes, IVA vigent

inclòs.

—5 Garanties
Provisional: la garantia provisional a cons-

tituir serà del 2% del tipus de licitació i la defi-
nitiva serà del 4% del preu d’adjudicació.

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Consell Comarcal del Baix Em-

pordà.
b) Domicili: plaça Major. 17, 1r 1a.
c) Localitat i codi postal: La Bisbal de l’Em-

pordà, 17100.
d) Telèfon: 972.64.23.10.
e) Telefax: 972.64.10.03.
f) Data límit d’obtenció de documents i in-

formació: tres dies abans de prescriure la pre-
sentació d’ofertes.

—7 Requisits específics del contractista
Els establerts en el plec de clàusules adminis-

tratives particulars.

—8 Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals

posteriors al de l’última publicació d’aquest
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anunci al Butlletí Oficial de la província de Gi-
rona i al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

b) Documentació que s’ha de presentar: la
que es detalla en els plecs de clàusules adminis-
tratives particulars.

c) Lloc de presentació: el que s’indica en el
punt 6.

d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: durant l’exe-
cució de l’obra.

e) Admissió de variants: no.

—9 Obertura de les ofertes
a) Entitat: Consell Comarcal del Baix Em-

pordà.
b) Domicili: plaça Major, 17, 1r 1a.
c) Localitat: la Bisbal de l’Empordà.
d) Data: el dia que en faci sis, comptat a partir

de l’endemà de l’acabament de presentació de
proposicions. Si aquest és festiu l’acte es farà el
primer dia hàbil següent.

e) Hora: 12 del migdia.

—10 Despeses dels anuncis
Les despeses dels anuncis seran a càrrec del

contractista adjudicatari.

La Bisbal de l’Empordà, 12 de juny de 1998

ALBERT VANCELLS NOGUER

President

PG-7031 (98.181.028)

ALT URGELL

ANUNCI
del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, sobre con-
tractació de la gestió d’un servei.

Aprovat pel Ple del Consell Comarcal, en
sessió extraordinària del dia 21 de maig de 1998,
el plec de bases, compost per: a) el plec de clàu-
sules administratives particulars; b) el plec de
prescripcions tècniques i c) el models annexos,
que ha de regir la contractació per a l’adjudica-
ció, mitjançant el procediment obert per con-
curs, de la gestió del servei públic, modalitat
concessió, de transport escolar a centres docents
d’ensenyament, s’anuncia, tot seguit, la licitació
per a l’adjudicació de l’esmentat servei, d’acord
amb les dades següents:

—1 Entitat adjudicadora:
Organisme: Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
Dependència que tramita l’expedient: Secre-

taria General.
Número d’expedient: 1/98.

—2 Objecte del contracte:
Descripció de l’objecte: gestió del servei pú-

blic de transport escolar, curs 1998-1999, per a
la ruta Bellpui-Noves de Segre-la Parròquia
d’Hortó-la Seu d’Urgell (centres docents IES
Joan Brudieu, Sant Joan Baptista de la Salle,
Mn. Albert Vives, Pau Claris).

Lloc d’execució: ruta escolar abans esmentada.
Termini d’execució: curs escolar 1998-1999.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació:

Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs públic.

—4 Pressupost base de licitació o cànon d’ex-
plotació:

Preu/dia transport: 18.000 ptes., IVA vigent
inclòs.

—5 Garanties:
Provisional: 2% del pressupost tipus de lici-

tació, tenint en compte el nombre de dies de
transport a realitzar durant el curs escolar 1998-
1999.

—6 Obtenció de documentació i informació:
Entitat: Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
Domicili: passeig J. Brudieu, núm. 15.
Localitat i codi postal: 25700 la Seu d’Urgell.
Telèfon: 35.31.12.
Telefax: 35.27.88.
Data límit d’obtenció de documents i infor-

mació: sis dies abans de finalitzar la presenta-
ció d’ofertes.

—7 Requisits específics del contractista:
Els que determinen els plecs de clàusules

administratives particulars i tècniques, en relació
amb la normativa que, pel que fa a conductors
i vehicles, regula el Reial decret de 25 d’agost
de 1983 sobre transport escolar i de menors.

—8 Presentació de les ofertes o de les sol·licituds
de participació:

Data límit de presentació: 26 dies naturals
posteriors al de l’última publicació d’aquest
edicte al Butlletí Oficial de la província o al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el cas
que el termini de presentació de documents fi-
nalitzi en dia festiu o dissabte es prorrogarà au-
tomàticament fins al següent dia hàbil.

Documentació que integrarà les ofertes: la
que detalla el plec de clàusules administratives
particulars.

Lloc de presentació: el que s’indica al punt 6.
Termini durant el qual el licitador estarà obli-

gat a mantenir la seva oferta: durant el termi-
ni de durada del contracte (curs escolar 1998-
1999).

—9 Obertura de les ofertes:
L’acte d’obertura de les proposicions econò-

miques contingudes als sobres C serà públic, i
tindrà lloc a la sala d’actes de la corporació a les
dotze hores del dia que en faci quatre comptats
a partir de l’endemà de la data de qualificació
de la documentació continguda als sobres A i B;
si aquest dia és dissabte o festiu, l’acte es farà el
primer dia hàbil següent. La qualificació per la
Mesa de Contractació de la documentació ge-
neral presentada pels licitadors als sobres A i B
tindrà lloc el dia següent de la data de l’acaba-
ment de presentació de proposicions, amb les
mateixes observacions que per a l’obertura dels
sobres número 2 s’han dit anteriorment respecte
a dissabtes i festius.

—10 Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran

a càrrec del contractista adjudicatari.

—11 Plec de clàusules administratives particu-
lars, de prescripcions tècniques i models annexos
al plec de bases:

Es podran examinar a la Secretaria de la cor-
poració en horari d’atenció al públic des de les
9 a les 14 hores.

—12 Model de proposició:
Els licitadors ajustaran la seva proposició al

model que figura inclòs al final del plec de clàu-

sules administratives particulars que regeixen
el concurs.

La Seu d’Urgell, 4 de juny de 1998

M. DOLORS MAJORAL I MOLINÉ

Presidenta

PG-5423 (98.176.042)

VALLÈS ORIENTAL

EDICTE
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, sobre
contractació de personal.

Per tal de donar conformitat al que disposa
l’article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, mu-
nicipal i de règim local de Catalunya, es fan
públiques les següents contractacions de perso-
nal:

Núria Menta i Sala, llicenciada en Ciències de
l’Educació: Pedagogia Social, amb DNI/NIF
núm. 46.651.454-W, veïna de Barcelona, Riera
Blanca, 182, mitjançant un contracte per obra
o servei determinat.

Núria Caellas i Puig, amb DNI/NIF núm.
52.163.187-S, veïna de Lliçà de Vall, mitjançant
un contracte per obra o servei determinat.

Granollers, 8 de juny de 1998

JORDI TERRADES I SANTACREU

President

PG-5417 (98.176.172)

*
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TARRAGONA

CORRECCIÓ D’ERRADA
als anuncis PG-5481 (98.169.029) i PG-5487
(98.169.030), de la Diputació de Tarragona,  publi-
cats al DOGC núm. 2665, pàg. 7671, de 22.6.1998.

Havent observat una errada en la publicació
dels anuncis esmentats al DOGC núm. 2665,
pàg. 7671, de 22.6.1998, se’n detalla l’oportuna
correcció:

A la pàgina 7671, on diu:
“9. Obertura de pliques: f) Data límit: 13 de

juliol de 1998”,
ha de dir:

“9. Obertura de pliques: d) Data límit i hora:
20 de juliol de 1998, a les 12 hores”.

Barcelona, 29 de juny de 1998

MERCÈ ROMAGOSA I HUGUET

Cap de l’Àrea de Tractament de Textos
del DOGC

(98.181.019)

*

ENTITAT METROPOLITANA DELS
SERVEIS HIDRÀULICS
I DEL TRACTAMENT DE RESIDUS

ANUNCI
de correcció d’errades a l’anunci de l’Entitat
Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Trac-
tament de Residus publicat al DOGC núm. 2650,
pàg. 6686, de 29.5.1998.

A l’acord de data 23 d’abril de 1998, d’apro-
vació de l’oferta pública d’ocupació de l’Enti-
tat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del
Tractament de Residus per a 1998.

Havent observat una errada al text original
de l’esmentat acord, tramès al DOGC i publi-
cat al núm. 2650, pàg. 6686, de 29.5.1998, se’n
detalla l’oportuna correcció:

A l’annex de places de personal laboral, on diu:
“Mitjà Tècnic mitjà 3 Concurs oposició

restringit”
ha de dir:
“Mitjà Tècnic mitjà 2 Concurs oposició

restringit
Tècnic
mitjà de gestió 1 Concurs oposició

restringit”

Barcelona, 15 de juny de 1998

JOSEP M. ALABERN I CARNÉ

Secretari general

PG-5494 (98.176.163)

*

ENTITAT MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA
DE LA CANONJA

ANUNCI
de l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Ca-
nonja, sobre aprovació d’un projecte d’obres.

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament
de la Canonja (entitat municipal descentralitza-
da), en sessió ordinària celebrada en data 28 de
maig de 1998, el projecte Ampliació de voreres
del c. Comte de Llar, amb un pressupost de
3.050.568 ptes. (IVA inclòs) i el corresponent
plec de condicions economicoadministratives,
s’exposen al públic pel termini de trenta dies el
projecte i quinze dies el plec de condicions, de
conformitat amb el que disposa l’article 37.1 del
Decret 179/1995, de 15 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, i l’article 270 de la Llei 8/1987, de 15
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya,
durant els quals podran formular-se reclamaci-
ons i/o al·legacions.

La Canonja, 1 de juny de 1998

PAU JANSÀ REVERTÉ

Secretari delegat

PG-5432 (98.176.178)

*

ENTITATS
METROPOLITANESDIPUTACIONS ALTRES ORGANISMES
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INSTITUT METROPOLITÀ
DE PROMOCIÓ DE SÒL I GESTIÓ
PATRIMONIAL

ANUNCI
de l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i
Gestió Patrimonial, sobre contractació d’opera-
cions de préstec.

Acord del Consell d’Administració de l’Ins-
titut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió
Patrimonial (IMPSOL) pel qual s’anuncia lici-
tació, mitjançant procediment negociat amb
publicitat, tràmit urgent, per la contractació
d’operacions de préstec per a l’adquisició de sòl,
i amb garantia hipotecaria pel finançament de
les obres de construcció d’habitatges protegits
en el sector les Bòbiles de Gavà.

Aprovat pel Consell d’Administració de
l’IMPSOL, el 28 de maig de 1998, l’expedient
de contractació d’operacions de préstec per a
l’adquisició de sòl, i amb garantia hipotecaria pel
finançament de les obres de construcció d’ha-
bitatges protegits en el sector les Bòbiles de
Gavà, es fa públic un resum d’aquest, als efec-
tes del que preveuen els articles 79 de la Llei 13/
1995, de 18 de maig, de contractes de les admi-
nistracions públiques i l’article 24 del Reial
decret 390/1996, de 1 de març, de desenvolupa-
ment parcial d’aquesta Llei.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Metropolità de Promo-

ció de Sòl i Gestió Patrimonial, carrer 62, núm.
16, Edifici A, planta 4a (despatx 409), 08040
Barcelona. Tel.: 932.23.51.51. Fax: 932.23.43.73.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Departament Juridicoadministratiu.

c) Número d’expedient: 129/98.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: operacions de

préstec per a l’adquisició de sòl, i amb garantia
hipotecaria pel finançament de les obres de
construcció d’habitatges protegits en el sector
les Bòbiles de Gavà.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: —.
c) Forma: negociat amb publicitat.

—4 Pressupost base de licitació: vegeu el plec
de clàusules administratives i econòmiques par-
ticulars.

—5 —.

—6a Obtenció d’informació: entitat, domici-
li, localitat i codi postal, telèfon, telefax: vegeu
punt 1.

6b Obtenció de documentació: vegeu el punt
1.

Data límit d’obtenció de documents i infor-
mació: durant el període de presentació de pro-
posicions.

—7 Requisits específics del contractista: enti-
tats bancàries. Vegeu el plec de clàusules admi-
nistratives i econòmiques particulars i bases.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: a les 12 hores

del dia 6.7.1998
b) Documentació a presentar: vegeu les ba-

ses.
c) Lloc de presentació: vegeu el punt 1.

—9 Obertura de les ofertes
a) Entitat: vegeu el punt 1.
b) Domicili: vegeu el punt 1.
c) Localitat: vegeu el punt 1.
d) Data: la data assenyalada en premsa, la

qual serà el dia en què es compleixin 48 hores,
des de la data de recepció de proposicions, i si
és festiu, es traslladarà al primer dia laboral se-
güent.

e) Hora: a les 12 hores del dia 8.7.1998.

—10 Altres informacions: l’IMPSOL no adme-
trà pliques enviades per correu.

—11 Despeses d’anuncis: l’import d’aquest
anunci anirà a càrrec de l’adjudicatari.

—12 Data de tramesa de l’anunci al Diari Ofi-
cial de les Comunitats Europees: 10.6.1998.

Barcelona, 11 de juny de 1998

CARLES CONILL I VERGÉS

Director gerent

PG-5321 (98.176.167)

INSTITUT METROPOLITÀ
DE PROMOCIÓ DEL SÒL I GESTIÓ
PATRIMONIAL

ANUNCI
de l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl i
Gestió Patrimonial, sobre provisió temporal
d’una plaça.

La gerència de l’Institut Metropolità de Pro-
moció del Sòl i Gestió Patrimonial ha resolt
convocar concurs lliure per a la contractació d’un
tècnic superior economista.

Requisits:
Titulació: estar en possessió de la llicenciatura

en ciències econòmiques.
Ser ciutadà espanyol o d’un país membre de

la Unió Europea.
Tenir 18 anys complerts i no excedir dels 55

a la data de convocatòria.
No haver estat separat, mitjançant expedient

disciplinari, del servei de l’Administració públi-
ca, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de
funcions públiques.

Les bases del citat concurs es troben a Admi-
nistració de Personal de l’Institut Metropolità
de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial, al c.
62, núm. 16, edifici A, 2a planta, sector A, Zona
Franca, 08040 Barcelona.

Les persones interessades hauran de presen-
tar una sol·licitud, acompanyada del curriculum
vitae detallat i fotocòpia dels documents acre-
ditatius dels mèrits que al·leguin, durant el ter-
mini de deu dies naturals, a comptar de l’endemà
de la publicació d’aquesta convocatòria al Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), de dilluns a divendres, de 8 a 15 ho-
res.

Les sol·licituds també podran ser presentades
d’acord amb el que determina l’article 38 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre (RJPA).

Barcelona, 23 de juny de 1998

El secretari delegat, signatura il·legible

PG-5839 (98.181.010)

*



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 2672 – 2.7.1998 8119

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 25 de Bar-
celona, sobre declaració d’hereus abintestat (Exp.
núm. 47/96-2a).

María Ángeles García Rodríguez, secretaria
del Juzgado de Primera Instancia núm. 25 de
Barcelona y su partido judicial, hace saber que
en este Juzgado se tramita expediente de de-
claración de herederos abintestato núm. 47/96-
2a, de Ramona Alsina Gatius que murió en
Barcelona en fecha 16.2.1994, hija de Luis y de
Rosa, con último domicilio en Barcelona en la
residencia municipal Vallbona, sita en la av.
Castelladrall, s/n de Barcelona expediente ins-
tado por la Generalidad de Cataluña, con la
pretensión de que por no existir descendientes,
ascendientes ni colaterales dentro del cuarto
grado se declara vacante la herencia de dicho
fallecido, y se dicte auto declarando heredero
abintestato, a beneficio de inventario, de la
causante Ramona Alsina Gatius a la Gene-
ralidad de Cataluña, y en los que a instancia de
la promotora se ha acordado publicar este Edic-
to en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya, en el tablón de anuncios del Juzgado de
1a Instancia núm. 25 por ser el del lugar de
nacimiento de la fallecida, y en el tablón de anun-
cios de este Juzgado, por ser el del lugar de falle-
cimiento, haciendo un llamamiento a quienes se
crean con mejor o igual derecho a la herencia la
finada, para que en el plazo de treinta días com-
parezcan ante este Juzgado a reclamar lo que les
interese.

Barcelona, 26 de mayo de 1998

La secretaria, firma ilegible

(98.176.191)

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Barcelona,
sobre subhasta de béns (exp.: 264/96-C).

Doña M. Teresa Torres Puertas, secretaria del
Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Bar-
celona hago saber que en los autos de proce-
dimiento judicial regulado por el artículo 84 de
la Ley de hipoteca mobiliaria, registrados bajo
el núm. 264/96-C, promovidos por el Instituto
Catalán de Finanzas contra Metàl·liques del
Priorat, SA, he acordado en provisión de esta
fecha, sacar a la venta en pública subasta los
bienes que se describirán, cuyo acto tendrá lugar
en la sala audiencia de este Juzgado, sito en Via
Laietana, núm. 8 y 10, planta 6ª el día 24 de julio;
de no haber postores se señala para la segunda
subasta el día 18 de septiembre siendo las dos
a las 11.45.

La subasta se celebrará con sujeción a lo
fijado en la Ley de hipoteca mobiliaria, pre-
viniéndose a los licitadores:
—1 Que el tipo de remate será, para la primera
subasta, el de valoración pactado, y el de la
segunda subasta sin sujeción a tipo.
—2 En la primera subasta no se admitirán
posturas que no cubran el tipo fijado y la se-
gunda será sin sujeción a tipo.

—3 Para tomar parte en las subastas deberán
los licitadores consignar previamente en el es-
tablecimiento público destinado al efecto una
cantidad igual por lo menos al 15 por ciento del
precio que sirve de tipo para cada una de ellas
o del de la primera tratándose de la segunda.
—4 Hasta la celebración de la respectiva su-
basta podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositándose en la Mesa del
Juzgado junto a aquel el importe de la con-
signación a que se ha hecho mención.
—5 El remate podrá hacerse en calidad de
cederlo a terceros.
—6 Los autos y la certificación registral de
cargas y última inscripción vigente estarán de
manifiesto en Secretaría, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación.
—7 Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio de remate.

En caso de que alguna de las subastas, en los
días señalados, no se pudiese celebrar por causas
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se
celebraría la misma el día siguiente hábil, a
excepción de los sábados y a la misma hora y
lugar de la ya señalada, y caso de que ocurriese
lo mismo en dicha subasta se efectuaría la misma
al siguiente día hábil a la misma hora y lugar y
así sucesivamente.

Los bienes objeto de subasta son:
Fresadora de control numérico FCF 150 de

medidas 3000x1300x220; un cabezal de 12 CV con
convertidor; un cabezal de 7 CV con convertidor;
un cabezal fresado angular 5,5; un cabezal fresado
de tipo trepanador 5,5 VACCUM 100 m3/H; un
programa de ayuda FCF 105.

Tasados a efectos de la presente en 35.322.000
pesetas.

Sirva este Edicto de notificación en forma de
los señalamientos de subasta indicados a los
deudores.

Barcelona, 5 de junio de 1998

M. TERESA TORRES PUERTAS

Secretaria

PG-5227 (98.176.033)

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Lleida,
sobre declaració d’hereus abintestat (Exp. núm.
184/98).

El secretario judicial del Juzgado de Prime-
ra Instancia número ocho de Lleida, hace saber
que en este Juzgado se tramitan los autos de
declaración de herederos con el número 184/98,
a instancia de la Generalidad de Cataluña, pro-
moviendo la declaración de herederos abin-
testato de Jaime Ingles Sans, que nació en fecha
doce de junio de 1920 en Arbeca y que falleció
en Lleida 2 de diciembre de 1995, y su último
domicilio lo tuvo en Lleida, no constando la
existencia de descendientes, ascendientes y
colaterales dentro de cuarto grado, y la con-
dición jurídica era catalana, por vecindad.

Por lo que habiendo fallecido el causante
Jaime Ingles Sans, sin hijos ni descendientes, sin
cónyuge y sin ascendientes ni colaterales dentro
del cuarto grado de parentesco, y no habiendo
otorgado testamento ni acta de última voluntad,
a falta de dichos parientes, su heredera legal es
la Generalidad de Cataluña.

Y para que conste, libro este Edicto a fines
de su publicación en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, y su exposición en el
tablón oficial de anuncios de este Juzgado y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ar-
beca, en el término de treinta días contados a
partir del la publicación de este anuncio al objeto
de reclamar dicha herencia.

Lleida, 9 junio de 1998

El secretario judicial, firma ilegible

(98.176.190)

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 43 de Bar-
celona, sobre declaració d’hereus abintestat (Exp.
núm. 955/91-1a).

El secretario de Juzgado de Primera Instancia
número 43 de Barcelona, hace saber que en este
Juzgado se tramita expediente de declaración
de herederos abintestato, núm. 955/91-1a, pro-
movidos por la Generalitat de Catalunya, so-
licitando la declaración de herederos abintestato
de Joaquín Sánchez Granados, natural de Gra-
nada, hijo de José y de Elodia y fallecido en esta
ciudad el día 28 de junio de 1988, en cuyo ex-
pediente y por proveído de esta fecha se acordó
expedir este Edicto, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 984 de la Ley de en-
juiciamiento civil, por el que se cita a los posi-
bles parientes del causante, de igual o mejor
grado y que se crean con igual o mejor derecho
a la herencia, a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a reclamarlo en término de treinta días,
bajo apercibimiento de pararles el perjuicio a
que hubiere lugar en derecho en caso de no
efectuarlo.

Barcelona, 10 de junio de 1998

El secretario, firma ilegible

(98.176.186)

*
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