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RESOLUCIÓ
de 26 d’agost de 1998, per la qual s’autoritza la
modificació de l’autorització d’obertura del cen-
tre docent privat Institut de Pedagogia Terapèu-
tica Jeroni de Moragas, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a
la corresponent delegació territorial del Depar-
tament d’Ensenyament pel titular del centre
docent privat Institut de Pedagogia Terapèutica
Jeroni de Moragas, de Barcelona, en petició
d’autorització de modificació d’ensenyaments,
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmen-
tat el compliment dels requisits exigits per la nor-
mativa vigent, en concret per la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’edu-
cació; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu; el
Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres
que imparteixen ensenyaments de règim general
no universitaris; el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres do-
cents privats, i el Decret 299/1997, de 25 de
novembre, sobre l’atenció educativa a l’alum-
nat amb necessitats educatives especials,

RESOLC:

—1 Autoritzar la modificació d’ensenyaments
del centre docent privat Institut de Pedagogia Te-
rapèutica Jeroni de Moragas, de Barcelona, en
els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà en el Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, les persones inte-
ressades poden interposar recurs ordinari, da-
vant el conseller d’Ensenyament, en el termini
d’un   mes a comptar de l’endemà de la seva pu-
blicació al DOGC, segons el que disposen els
articles 107.1 i 114.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú.

Barcelona, 26 d’agost de 1998

EMILI PONS I CARRERAS

Director general de Centres Docents

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08011281.
Denominació: Institut de Pedagogia Terapèu-
tica Jeroni de Moragas.
Adreça: c. Panamà, 18.
Titular: Institut de Pedagogia Terapèutica Jeroni
de Moragas, SCCL.
NIF: F08641003.

S’autoritza la modificació d’ensenyaments
consistent en la conversió d’una unitat del nivell
de formació professional especial en una unitat
de pedagogia terapèutica, amb efectes a partir
de l’inici del curs 1997-98.
Composició del centre a l’inici del curs 1997-98.

Autorització d’obertura:
Autoritzat com a centre d’educació especial

amb 6 unitats de pedagogia terapèutica i capa-
citat per a 48 llocs escolars.

Autoritzat com a secció de formació profes-
sional especial en la modalitat d’aprenentatge
de tasques amb una unitat i capacitat per a 12
llocs escolars.

Ensenyaments autoritzats d’FP: branca fus-
ta, professió fusta. Branca tèxtil, professió tèxtil.

(98.209.075)

RESOLUCIÓ
de 26 d’agost de 1998, per la qual s’autoritza la
modificació de l’autorització d’obertura del cen-
tre docent privat Episcopal-Mare de Déu de
l’Acadèmia, de Lleida.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a
la corresponent delegació territorial del Depar-
tament d’Ensenyament pel titular del centre
docent privat Episcopal-Mare de Déu de l’Aca-
dèmia, de Lleida, en petició d’autorització d’am-
pliació de locals, d’obertura dels ensenyaments
de batxillerat, formació professional de grau
mitjà, formació professional de grau superior,
de supressió dels nivells de formació professi-
onal de primer i segon grau, batxillerat unificat
polivalent i dels ensenyaments del curs d’orien-
tació universitària, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmen-
tat el compliment dels requisits exigits per la nor-
mativa vigent, en concret per la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’edu-
cació; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu; el
Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres
que imparteixen ensenyaments de règim general
no universitaris, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

RESOLC:

—1 Autoritzar l’ampliació de locals del cen-
tre docent privat Episcopal-Mare de Déu de
l’Acadèmia, de Lleida, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Autoritzar l’obertura dels ensenyaments
de batxillerat, formació professional de grau mit-
jà, formació professional de grau superior del
centre docent privat Episcopal-Mare de Déu de
l’Acadèmia, de Lleida, en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—3 Autoritzar la supressió dels nivells de for-
mació professional de primer i segon grau, bat-
xillerat unificat polivalent i del curs d’orienta-
ció universitària del centre docent privat Epis-
copal-Mare de Déu de l’Acadèmia, de Lleida,
en els termes que s’especifica a l’annex d’aquesta
Resolució.

—4 El nombre màxim de llocs escolars d’aquest
centre és el que figura a l’annex d’aquesta Reso-
lució, el qual s’assolirà d’acord amb els terminis
que estableix el Decret 209/1994, de 26 de juli-
ol, de modificació del calendari d’aplicació i de

l’adequació dels concerts educatius vigents a la
nova ordenació del sistema educatiu a Cata-
lunya.

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

Contra aquesta Resolució, les persones inte-
ressades poden interposar recurs ordinari, da-
vant el conseller d’Ensenyament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva pu-
blicació al DOGC, segons el que disposen els
articles 107.1 i 114.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú.

Barcelona, 26 d’agost de 1998

EMILI PONS I CARRERAS

Director general de Centres Docents

ANNEX

COMARCA DEL SEGRIÀ

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Lleida.
Localitat: Lleida.
Núm. de codi: 25002647.
Denominació: Episcopal-Mare de Déu de l’Aca-
dèmia.
Adreça: c. Dr. Combelles, 38.
Titular: Bisbat de Lleida.
NIF: Q2500042C.

Autorització d’ampliació de locals al c. Dr.
Combelles, 47-47 B, de Lleida, amb efectes a
partir de l’inici del curs 1998-99.

Autorització d’obertura dels ensenyaments
de batxillerat amb 2 unitats de la modalitat d’arts
amb capacitat per a 70 llocs escolars, amb 2
unitats de la modalitat d’humanitats i ciències
socials amb capacitat per a 70 llocs escolars, 2
unitats de la modalitat de ciències de la natura
i de la salut amb capacitat per a 70 llocs escolars
i 2 unitats de la modalitat de tecnologia amb
capacitat per a 70 llocs escolars, d’acord amb el
calendari d’aplicació de la nova ordenació del
sistema educatiu a Catalunya.

Autorització d’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1998-99.

Autorització d’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau superior, amb
efectes a partir de l’inici del curs 1998-99.

Autorització de supressió del nivell de batxi-
llerat unificat polivalent i del curs d’orientació
universitària, d’acord amb el calendari d’apli-
cació de la nova ordenació del sistema educa-
tiu a Catalunya.

Autorització de supressió del nivell de forma-
ció professional de primer i segon grau, d’acord
amb el calendari d’aplicació de la nova ordena-
ció del sistema educatiu a Catalunya.
Composició del centre:
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 9 unitats de parvulari amb
capacitat per a 225 llocs escolars.

Educació primària: 18 unitats amb capacitat
per a 450 llocs escolars.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 8 unitats de

primer cicle amb capacitat per a 240 llocs esco-
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lars i 8 unitats de segon cicle amb capacitat per
a 240 llocs escolars (en funcionament d’acord
amb el calendari).

FP de grau mitjà: família administració, cicle
formatiu gestió administrativa, amb 1 grup amb
capacitat per a 30 llocs escolars; en cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars (aquests
ensenyaments quedaran autoritzats a l’inici del
curs 1998-99).

Família electricitat i electrònica, cicle formatiu
equips i instal·lacions electrotècniques, amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs escolars; en
cap cas un grup no superarà els 30 llocs escolars
(aquests ensenyaments quedaran autoritzats a
l’inici del curs 1998-99).

FP de grau superior: família administració,
cicle formatiu d’administració i finances, amb
2 grups amb capacitat per a 60 llocs escolars; en
cap cas un grup no superarà els 30 llocs escolars
(aquests ensenyaments quedaran autoritzats a
l’inici del curs 1998-99).

Família electricitat i electrònica, cicle formatiu
instal·lacions electrotècniques, amb 2 grups amb
capacitat per a 60 llocs escolars; en cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars (aquests
ensenyaments quedaran autoritzats a l’inici del
curs 1998-99).

Família edificació i obra civil, cicle formatiu
desenvolupament i aplicacions de projectes de
construcció, amb 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars; en cap cas un grup no superarà els
30 llocs escolars (aquests ensenyaments queda-
ran autoritzats a l’inici del curs 1998-99).

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’arts
amb capacitat per a 70 llocs escolars, 2 unitats
de la modalitat d’humanitats i ciències socials
amb capacitat per a 70 llocs escolars, 2 unitats
de la modalitat de ciències de la natura i de la
salut amb capacitat per a 70 llocs escolars, i 2
unitats de la modalitat de tecnologia amb capa-
citat per a 70 llocs escolars (aquests ensenya-
ments quedaran autoritzats a l’inici del curs
1998-99).

BUP i COU: 12 unitats amb capacitat per a
480 llocs escolars amb classificació acadèmica
com a homologat i autoritzat per impartir el curs
d’orientació universitària (aquest nivell quedarà
extingit a la fi del curs 1998-99).

Formació professional: primer i segon grau
amb classificació acadèmica com a homologat
amb capacitat per a 600 llocs escolars (aquest
nivell quedarà extingit a la fi del curs 1999-2000).

Primer grau: branca administrativa i comer-
cial, professió administrativa; branca delineació,
professió delineant; branca fusta, professió fusta;
branca electricitat i electrònica, professió elec-
tricitat; branca metall, professions mecànica i
construccions metàl·liques.

Segon grau: branca administrativa i comercial,
especialitat administració; branca delineació, es-
pecialitat edificis i obres; branca electricitat i
electrònica, especialitat instal·lacions elèctri-
ques; branca metall, especialitat automatismes
pneumàtics i oleohidràulics i màquines eines.

(98.208.086)

*

EDICTE
de 29 de juliol de 1998, pel qual es fa públic un
acord del Govern de la Generalitat de Catalunya
referent al municipi de la Roca del Vallès.

Exp.: 1662/97
Modificació puntual del Pla general d’ordena-
ció urbana de la Roca del Vallès

A proposta del conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques, i de conformitat amb la
Comissió Jurídica Assessora, el Govern, en data
8 de juliol de 1998, adopta l’acord següent:

Aprovar definitivament la modificació pun-
tual del Pla general d’ordenació urbana de la
Roca del Vallès anomenada Pas de l’equipament
esportiu de can Font de la Papera a l’equipament
vari del carrer Indústria.

Contra aquest acord, que posa fi a la via ad-
ministrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, prèvia la
comunicació que estableix l’article 110.3 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del pro-
cediment 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 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, 29 de juliol de 1998

CARLOTA BARCELÓ I BASIL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya

(98.198.041)

EDICTE
de 30 de juliol de 1998, sobre un acord de la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona referent al
municipi de Manresa.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 4 de juny de 1998, adoptà, entre al-
tres, l’acord següent:

Exp.: 2644/96
Denegar, de conformitat amb els articles 127

i 128 del text refós de la legislació vigent a Ca-
talunya en matèria urbanística i segons el proce-
diment que assenyala l’article 44 del Reglament
de gestió urbanística, l’expedient de sol·licitud
d’obres en sòl no urbanitzable per a la instal·la-
ció d’un pal suport d’antenes al bosc de les Mar-
cetes, de Manresa.

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

ari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens
perjudici que es pugui interposar qualsevol al-
tre recurs que s’estimi procedent.

Barcelona, 30 de juliol de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.202.007)

EDICTE
de 31 de juliol de 1998, pel qual es fa públic un
acord del Govern de la Generalitat de Catalunya
referent al municipi de Girona.

Exp.: 2293/97
Modificació puntual del Pla general d’ordena-
ció de Girona a l’àmbit de la Unitat d’actuació
Destil·leries

A proposta del conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques, i de conformitat amb la
Comissió Jurídica Assessora, el Govern, en data
26 de maig de 1998, adopta l’acord següent:

Aprovar definitivament la modificació pun-
tual del Pla general d’ordenació de Girona a
l’àmbit de la Unitat d’actuació Destil·leries.

Contra aquest acord, que posa fi a la via ad-
ministrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, prèvia la
comunicació que estableix l’article 110.3 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del pro-
cediment 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 Genera-
litat de Catalunya.

Barcelona, 31 de juliol de 1998

CARLOTA BARCELÓ I BASIL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya

(98.202.003)

EDICTE
de 31 de juliol de 1998, pel qual es fa públic un
acord del Govern de la Generalitat de Catalunya
referent al municipi de Valls.

Exp.: 2654/97
Modificació puntual del Pla general de Valls a
l’àmbit del sector PP-4

A proposta del conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques, i de conformitat amb la
Comissió Jurídica Assessora, el Govern, en data
12 de maig de 1998, adopta l’acord següent:

Aprovar definitivament l’expedient de mo-
dificació puntual del Pla general de Valls, a l’àm-
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bit del sector PP-4, pel que fa únicament a la
diferent zonificació dels espais lliures que com-
porta.

Contra aquest acord, que posa fi a la via ad-
ministrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, prèvia la
comunicació que estableix l’article 110.3 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del pro-
cediment 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 con-
tenciosos administratius esmentats començarà a
comptar des del dia de la publicació d’aquest
Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Barcelona, 31 de juliol de 1998

CARLOTA BARCELÓ I BASIL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya

(98.202.002)

EDICTE
de 31 de juliol de 1998, pel qual es fa públic un
acord del Govern de la Generalitat de Catalunya
referent al municipi de Vilanova i la Geltrú.

Exp.: 1719/97
Modificació puntual del Pla parcial la Collada-
els Sis Camins, de Vilanova i la Geltrú

A proposta del conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques, i de conformitat amb la
Comissió Jurídica Assessora, el Govern, en data
8 de juliol de 1998, adopta l’acord següent:

Aprovar definitivament la modificació pun-
tual del Pla parcial la Collada-els Sis Camins, de
Vilanova i la Geltrú.

Contra aquest acord, que posa fi a la via ad-
ministrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, prèvia la
comunicació que estableix l’article 110.3 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del pro-
cediment 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 con-
tenciosos administratius esmentats començarà a
comptar des del dia de la publicació d’aquest
Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Barcelona, 31 de juliol de 1998

CARLOTA BARCELÓ I BASIL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya

(98.202.005)

EDICTE
de 4 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents al mu-
nicipi de Sant Joan Despí.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
les sessions de 15 de maig de 1996, 4 de febrer
de 1998 i 4 de juny de 1998, adoptà, entre altres,
els acords següents:

Exp.: 790/96
Pla especial d’assignació d’ús i ordenació del
sector delimitat pels carrers Francesc Macià, Creu
d’en Muntaner i passeig del Canal, de Sant Joan
Despí

Acord de 4 de juny de 1998

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

—1 Donar per complerta la condició a què es
va subjectar l’eficàcia de l’acord d’aprovació de-
finitiva del Pla especial d’assignació d’ús i orde-
nació del sector delimitat pels carrers Francesc
Macià, Creu d’en Muntaner i passeig del Canal,
de Sant Joan Despí, promogut per l’Ateneu
Instructiu i tramès per l’Ajuntament.

—2 Publicar aquest acord i els acords de 15 de
maig de 1996 i 4 de febrer de 1998 al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la
seva executivitat immediata, tal com indica l’ar-
ticle 89 del text refós de la legislació vigent a
Catalunya en matèria urbanística.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promo-
tor i als propietaris afectats, tal com exigeix l’ar-
ticle 31.2 del Reglament per al desplegament i
l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9 de gener, de
mesures d’adequació de l’ordenament urbanístic
de Catalunya.

Acord de 4 de febrer de 1998

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

—1 Donar conformitat al text refós del Pla es-
pecial d’assignació d’ús i ordenació del sector de-
limitat pels carrers Francesc Macià, Creu d’en
Muntaner i passeig Canal, de Sant Joan Despí,
tramès per l’Ajuntament en compliment dels
acords de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona
de 15 de maig de 1996 i 30 d’abril de 1997.

—2 Recordar a l’Ajuntament i al promotor
que l’eficàcia de l’acord d’aprovació definitiva
està condicionada a la formalització en escrip-
tura pública de la cessió dels terrenys correspo-
nents a l’Ajuntament.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promo-
tor i als propietaris afectats, tal com exigeix l’ar-
ticle 31.2 del Reglament per al desplegament i
l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9 de gener, de
mesures d’adequació de l’ordenament urbanístic
de Catalunya.

Acord de 15 de maig de 1996

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

—1 Aprovar definitivament el Pla especial as-
signació d’ús i ordenació del sector delimitat pels

carrers Francesc Macià, Creu d’en Muntaner i
passeig Canal, de Sant Joan Despí, promogut
per l’Ateneu Instructiu i tramès per l’Ajunta-
ment, supeditant-ne però la publicació al Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya i con-
següent executivitat a la presentació d’un text
refós, per triplicat, verificat pel l’òrgan que ha
atorgat l’aprovació provisional de l’expedient
i degudament diligenciat, que incorpori les pres-
cripcions següents:

1.1 Pel que fa a l’àrea per on discorre la ca-
nonada d’aigua, es garantirà que el paviment
que se situï a la franja de 33 m descentrada res-
pecte de l’eix 23 m a la banda de l’autopista A-
2 no comportarà una reposició costosa en cas de
reparació de les instal·lacions de la Societat de
Gestió Metropolitana d’Abastament.

1.2 Es modificarà el document per tal que els
límits nord-est i sud-oest de l’àrea destinada a
equipaments siguin dues línies paral·leles situ-
ades a 16,5 m de la tanca del camp de futbol i a
7 m de l’eix del canal de la Infanta, respectiva-
ment.

1.3 Caldrà aclarir si es vol delimitar un àm-
bit d’unitat d’actuació i, si s’escau, es fixarà un
sistema d’actuació, o, en cas contrari, se supri-
miran totes les referències en la documentació
escrita a les unitats d’actuació i als sistemes d’ac-
tuació, i es formalitzarà la cessió dels terrenys
corresponents a l’Ajuntament abans de la pu-
blicació al DOGC de l’aprovació definitiva
d’aquest document.

1.4 Caldrà resoldre les incoherències obser-
vades entre el document que ara es tramita, el
qual preveu el cobriment del canal de la Infanta,
i el Pla especial de protecció i rehabilitació del
patrimoni i catàleg de Sant Joan Despí, on s’es-
tableix que cal respectar el traçat del canal ín-
tegrament descobert.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Sant
Joan Despí, al promotor i als propietaris afec-
tats, tal com exigeix l’article 31.2 del Reglament
per al desplegament i l’aplicació de la Llei 3/
1984, de 9 de gener, de mesures d’adequació de
l’ordenament urbanístic de Catalunya.

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, 4 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.202.006)

EDICTE
de 4 d’agost de 1998, sobre un acord de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referent al muni-
cipi de Sant Boi de Llobregat.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 22 d’abril de 1998, adoptà, entre
altres, l’acord següent:
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Exp.: 1699/97
Projecte d’expropiació, per taxació conjunta, per
a l’execució del projecte de condicionament i
urbanització de la carretera C-245, de Sant Boi
de Llobregat

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

—1 Aprovar el text refós del Projecte d’expro-
piació, per taxació conjunta, per a l’execució del
projecte de condicionament i urbanització de la
carretera C-245, promogut i tramès per l’Ajun-
tament de Sant Boi de Llobregat, que incorpora
les prescripcions de la resolució del conseller de
Política Territorial i Obres Públiques de 2 de
febrer de 1998.

—2 Notificar a l’Ajuntament i a cadascun dels
titulars de béns i drets que consten a l’expedi-
ent i altres persones interessades la resolució
aprovatòria, tot atorgant-los un termini de 20
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la re-
cepció de la notificació per tal que puguin ma-
nifestar a aquesta Comissió la seva disconformi-
tat amb la valoració establerta, la qual s’entendrà
acceptada en cas contrari.

—3 Donar també als interessats els fulls d’apre-
uament aprovats.

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, 4 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.203.074)

EDICTE
de 4 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents a diver-
sos municipis.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 22 d’abril de 1998, adoptà, entre
altres, els acords següents:

Denegar, de conformitat amb els articles 127
i 128 del text refós de la legislació vigent a Ca-
talunya en matèria urbanística i segons el pro-
cediment que assenyala l’article 44 del Regla-
ment de gestió urbanística, els expedients de
sol·licitud d’obres en sòl no urbanitzable que es
detallen a continuació:

Exp.: 332/98
Construcció d’una nau industrial al terreny

situat a la carretera C-154, km 18,5, d’Olost.

Exp.: 2970/97
Ampliació de l’escorxador frigorífic i sala

d’esquarterament a la carretera C-153, km 11,
de Sant Martí de Sescorts, de Santa Maria de
Corcó.

Exp.: 2936/97
Construcció d’un magatzem al barri de Se-

galers, finca Torre Fontdeví, de Cardona.

Exp.: 96/98
Construcció d’un habitatge a la finca can

Canyellas, parcel·la X-13, de Castellfollit del
Boix.

Exp.: 1773/96
Instal·lació d’una gossera i construcció d’un

habitatge al solar amb front a la carretera BP-
4313, a 1,5 km del nucli urbà, de Súria.

Exp.: 1554/97
Instal·lació d’una depuradora prop del polí-

gon industrial Anoia Lavernó, de Subirats.

Exp.: 443/98
Construcció d’una pista esportiva de futbol-

sala i pista de paddle-tennis al complex espor-
tiu de la carretera C-1415, km 2,6, d’Argentona.

Exp.: 1704/95
Construcció d’un habitatge a la finca situada

al paratge de Rubió, de Caldes de Montbui.

Exp.: 294/98
Activitat de lloguer d’habitacions en un edifici

situat a la carretera N-152, km 26,8, can Bene-
dicto, de Lliçà d’Amunt.

Exp.: 1437/97
Legalització d’un refugi-cabana a la parcel·la 8

de la urbanització Suïssa Catalana, de Montseny.

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, 4 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.203.075)

EDICTE
de 4 d’agost de 1998, pel qual es fan públics
acords del Govern de la Generalitat de Catalunya
referents als municipis de Masllorenç i Guissona.

A proposta del conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques, i de conformitat amb la
Comissió Jurídica Assessora, el Govern, en data
23 de juny de 1998, adopta els acords següents:

Exp.: 2825/97
Modificació puntual núm. 7 de les Normes sub-
sidiàries de Masllorenç

Aprovar definitivament la modificació pun-
tual núm. 7 de les Normes subsidiàries de Mas-
llorenç, pel que fa a la diferent zonificació d’es-
pais lliures públics que comporta.

Exp.: 2825/97
Modificació puntual de les Normes subsidiàri-
es de planejament de Guissona a l’àmbit de la
Unitat d’actuació núm. 9

Denegar de l’aprovació definitiva la modifi-
cació puntual de les Normes subsidiàries de pla-
nejament de Guissona a l’àmbit de la Unitat
d’actuació núm. 9.

Contra aquests acords, que posen 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,
prèvia la comunicació 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 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, 4 d’agost de 1998

CARLOTA BARCELÓ I BASIL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya

(98.202.004)

EDICTE
de 4 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents a diver-
sos municipis.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 22 d’abril de 1998, adoptà, entre
altres, els acords següents:

Aprovar, de conformitat amb els articles 127
i 128 del text refós de la legislació vigent a Ca-
talunya en matèria urbanística, segons el proce-
diment que assenyala l’article 44 del Reglament
de gestió urbanística, i amb les condicions que
en el seu cas s’indiquen, els expedients de sol·-
licitud d’autorització d’obres en sòl no urbanit-
zable que es detallen a continuació:

Exp.: 203/98
Segellament de l’abocador de residus inerts

situat al Pla del Corral de les Maioles, d’Òdena.

Aprovar l’autorització amb la condició que
l’atorgament de la llicència municipal es condi-
cioni a l’estricte compliment de les operacions
de seguiment i correctores fixades en l’autorit-
zació de la Junta de Residus.

Exp.: 177/98
Rehabilitació de l’habitatge situat a la parcel·-

la núm. 1 de la hisenda el Castell, de Castellví
de la Marca.

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.
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Barcelona, 4 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.203.076)

EDICTE
de 6 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents als mu-
nicipis de Viladecans i Sant Andreu de la Barca.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 22 d’abril de 1998, adoptà, entre
altres, els acords següents:

Exp.: 119/98/SGAU
Inscripció al Registre d’entitats urbanístiques
col·laboradores de la Junta de Compensació del
Pla parcial residencial Gabrielistes-I (VI-169),
de Viladecans

L’Ajuntament de Viladecans ha presentat
l’expedient de la Junta de Compensació del Pla
parcial residencial Gabrielistes-I (VI-169).

La Direcció General d’Ordenació del Terri-
tori i Urbanisme, en data 27 de març de 1998,
ha proposat la inscripció de la Junta al Registre
d’entitats urbanístiques col·laboradores.

Vistos el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos le-
gals vigents a Catalunya en matèria urbanística
(DOGC núm. 1317, de 13.7.1990), el Regla-
ment de gestió urbanística i la Instrucció apro-
vada per l’Ordre del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de 6 d’agost de
1982 (DOGC núm. 260, de 17.9.1982);

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

Inscriure al Registre d’entitats urbanístiques
col·laboradores la Junta de Compensació del Pla
parcial residencial Gabrielistes-I (VI-169), del
terme municipal de Viladecans, constituïda mit-
jançant escriptura pública autoritzada pel notari
senyor Joan Carles Ollé Favaró en data 31 d’oc-
tubre de 1997, i aprovada per l’Ajuntament de
referència en virtut de l’acord plenari adoptat
en la sessió de 17 de desembre de 1997.

Exp.: 118/98/SGAU
Inscripció al Registre d’entitats urbanístiques
col·laboradores de la Junta de Compensació del
sector 19, de Sant Andreu de la Barca

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha
presentat l’expedient de la Junta de Compen-
sació del sector 19.

La Direcció General d’Ordenació del Terri-
tori i Urbanisme, en data 30 de març de 1998,
ha proposat la inscripció de la Junta al Registre
d’entitats urbanístiques col·laboradores, amb la
incorporació de les prescripcions de l’informe
del Servei d’Assessorament.

Vistos el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos le-
gals vigents a Catalunya en matèria urbanística
(DOGC núm. 1317, de 13.7.1990), el Regla-
ment de gestió urbanística i la Instrucció apro-
vada per l’Ordre del Departament de Política

Territorial i Obres Públiques de 6 d’agost de
1982 (DOGC núm. 260, de 17.9.1982);

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

Inscriure al Registre d’entitats urbanístiques
col·laboradores la Junta de Compensació del
sector 19, del terme municipal de Sant Andreu
de la Barca, constituïda mitjançant escriptura
pública autoritzada pel notari senyor Segismun-
do Verdaguer Gómez en data 26 de juliol de
1995, i aprovada per l’Ajuntament de referèn-
cia en virtut de l’acord plenari adoptat en la
sessió de 6 d’octubre de 1997, amb les prescrip-
cions següents de l’informe del Servei d’Assesso-
rament:
Estatuts

Article 5.H) Per tal d’adaptar el règim de re-
cursos contra els acords de la Junta a la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, l’article 5.H) tindrà la redacció
següent:

“5.H) Resolució dels recursos ordinaris in-
terposats contra acords de la Junta”.

Article 19.1. Aquesta disposició preveu que
l’assemblea general està constituïda per tots els
membres de la Junta de Compensació que es-
tiguin al corrent de les seves obligacions, però
a aquest respecte cal significar que és criteri
jurisprudencial (vid. Sentència del Tribunal
Suprem de 14 de desembre de 1989) que fins i
tot quan els membres de l’assemblea no estan
al corrent del pagament de les quotes tenen dret
a votar a l’assemblea, motiu pel qual amb més
raó cal entendre que tots els membres de la
Junta de Compensació integren aquest òrgan.
Per tant, cal suprimir de l’article 19.1 el següent:

“...que estiguin al corrent de les seves obliga-
cions”.

Article 41.D). Per les mateixes raons expo-
sades en relació amb l’article 19.1 dels Estatuts,
cal suprimir l’apartat D) de l’article 41.

Article 42. A l’objecte d’adaptar aquest article
a l’abans esmentada Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, el tercer paràgraf de l’article 42 queda
redactat de la manera següent:

“Contra els acords de l’assemblea general,
expressos o per silenci, es pot interposar recurs
ordinari davant l’Ajuntament en el termini mà-
xim d’un mes comptador de l’endemà de la no-
tificació de l’acord o desestimació presumpta per
silenci.”

D’altra banda, pel que fa al contingut del
darrer paràgraf de l’article 42 dels Estatuts, on
s’imposa l’obligació d’interposar recurs admi-
nistratiu abans d’exercir accions civils o mercan-
tils contra acords de la Junta, cal significar que,
d’entrada, la interposició de recurs administratiu
només pot ser condició indispensable per accedir
a la jurisdicció contenciosa administrativa en la
mesura que prèviament sempre ha de quedar
esgotada la via administrativa (article 37 de la
Llei de la jurisdicció contenciosa administrati-
va). En qualsevol cas, les accions civils i mercan-
tils s’hauran d’exercir davant la jurisdicció civil
i no es pot imposar com a requisit haver esgo-
tat la via administrativa. Igualment no es pot
exigir la interposició de recurs administratiu con-
tra el Consell Rector abans d’accedir a la juris-
dicció civil. Per tot això queda suprimit el dar-
rer paràgraf de l’article 42 dels Estatuts.

Article 43. De conformitat amb l’article 5 de
l’Ordre de 6 d’agost de 1982, l’acord de disso-

lució de l’Entitat cal que sigui inscrit al Regis-
tre d’entitats urbanístiques col·laboradores, raó
per la qual cal afegir a l’article 43 un apartat 4
amb el contingut següent:

“43.4 L’acord de dissolució de la Junta hau-
rà de ser inscrit al Registre d’entitats urbanís-
tiques col·laboradores”.

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, 6 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.203.077)

EDICTE
de 7 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents al mu-
nicipi del Pla del Penedès.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
les sessions de 20 de febrer de 1997 i 22 d’abril
de 1998, adoptà, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2586/96
Modificació puntual de les Normes subsidiàri-
es de planejament al nucli urbà de les Parellades,
del Pla del Penedès

Acord de 22 d’abril de 1998

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

—1 Donar per complertes les condicions a què
es va subjectar l’eficàcia de l’acord d’aquesta Co-
missió de 20 de febrer de 1997, d’aprovació de-
finitiva de la modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament al nucli urbà de les
Parellades, del Pla del Penedès, promoguda i
tramesa per l’Ajuntament.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Acord de 20 de febrer de 1997

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

—1 Aprovar definitivament la modificació
puntual de les Normes subsidiàries de planeja-
ment al nucli urbà de les Parellades, del Pla del
Penedès, promoguda i tramesa per l’Ajunta-
ment, supeditant-ne però la publicació al Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya i con-
següent executivitat a l’acreditació de la forma-
lització davant l’Ajuntament de la cessió de
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l’espai destinat a zona verda objecte de modi-
ficació, així com el compromís i la garantia de
la seva urbanització.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

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, 7 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.203.073)

EDICTE
de 7 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents als mu-
nicipis de Santa Margarida i els Monjos i Sant
Iscle de Vallalta.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 22 d’abril de 1998, adoptà, entre
altres, els acords següents:

Exp.: 2561/97
Modificació puntual del Pla general d’ordena-
ció per a l’ampliació de l’àmbit de sòl urbà indus-
trial al costat d’Ondunova, de Santa Margarida
i els Monjos

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 per a l’am-
pliació de l’àmbit de sòl urbà industrial al cos-
tat d’Ondunova, de Santa Margarida i els Mon-
jos, promoguda i tramesa per l’Ajuntament.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos.

Exp.: 2650/96
Modificació puntual del Pla general d’ordena-
ció relativa al sòl no urbanitzable forestal, de Sant
Iscle de Vallalta

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 relativa al
sòl no urbanitzable forestal, de Sant Iscle de
Vallalta, promoguda i tramesa per l’Ajuntament,
corregint d’ofici l’errada material detectada al
límit nord-oest de la urbanització Font del Mont-
negre. La qualificació que correspon als sòls no

urbanitzables situats sobre l’equipament d’aquest
sector és de zona forestal d’alt interès ecològic i
paisatgístic a l’interior del parc i no zona fores-
tal fora del parc com es grafia en el document
tramès.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta.

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, 7 de agosto de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.203.072)

EDICTE
de 7 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents als mu-
nicipis de Rubí i Granollers.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 22 d’abril de 1998, adoptà, entre
altres, els acords següents:

Exp.: 409/98
Modificació de l’Avanç del Pla parcial del sec-
tor A, de Rubí

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
l’Ordre de 25 d’abril de 1997, publicada al
DOGC núm. 2393, de 16.5.1997, acorda:

—1 Aprovar definitivament la Modificació de
l’Avanç del Pla parcial del sector A, de Rubí,
promoguda per Inmoproyec Barcelona, SL, i
tramesa per l’Ajuntament, amb la incorporació
d’ofici de la documentació complementària
aportada per la promoció en data 20 d’abril de
1998, per la qual:

1.1 Es completa el document amb un quadre
comparatiu que demostra numèricament el man-
teniment dels aprofitaments fixats per l’avanç de
Pla parcial d’ordenació del sector A.

1.2 Es fixa el sostre de la instal·lació comer-
cial, de manera  que no se supera el sostre mà-
xim establert per la legislació sectorial aplica-
ble (Llei 1/1997, de 24 de març, d’equipaments
comercials, i Decret 244/1997, de 16 de setem-
bre, pel qual es desplega la Llei esmentada) com
de competència municipal estricta.

—2 Recordar a l’Ajuntament que cal trami-
tar la corresponent Modificació del Pla parcial
d’ordenació.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promo-
tor i als propietaris afectats, tal com exigeix l’ar-
ticle 31.2 del Reglament per al desplegament i
l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9 de gener, de
mesures d’adequació de l’ordenament urbanístic
de Catalunya.

Exp.: 1773/98
Modificació del Pla parcial del sector I, Font
Verda II, de Granollers

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
l’Ordre de 25 d’abril de 1997, publicada al
DOGC núm. 2393, de 16.5.1997, acorda:

—1 Aprovar definitivament la Modificació del
Pla parcial del sector I, Font Verda II, de Gra-
nollers, promoguda per la Junta de Compensa-
ció del Pla parcial sector I, Font Verda II, i tra-
mesa per l’Ajuntament.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promo-
tor i als propietaris afectats, tal com exigeix l’ar-
ticle 31.2 del Reglament per al desplegament i
l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9 de gener, de
mesures d’adequació de l’ordenament urbanístic
de Catalunya.

Contra els acords anteriors, que exhaureixen
la via administrativa, es pot interposar, amb la
comunicació prèvia al conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini màxim de dos mesos a
comptar des del dia de la publicació d’aquest
Edicte, sens perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.

Barcelona, 7 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.203.071)

EDICTE
de 7 d’agost de 1998, sobre acords de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona referents als municipis
de Sant Pol de Mar i Sant Vicenç de Montalt.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 22 d’abril de 1998, adoptà, entre
altres, els acords següents:

Exp.: 2181/97
Modificació puntual del Pla parcial del sector
número 6, els Garrofers, de Sant Pol de Mar

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

—1 Aprovar definitivament la Modificació
puntual del Pla parcial del sector número 6, els
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Garrofers, de Sant Pol de Mar, promoguda i
tramesa per l’Ajuntament, incorporant d’ofici
les prescripcions següents:

1.1 En relació amb la implantació dels ha-
bitatges en filera, s’allibera el turó i es preveuen
franges públiques de relació i penetració des del
carrer Joan Coromines a la zona verda del Turó,
entre els diferents grups d’habitatges.

1.2 Es gira la posició dels dos conjunts situ-
ats a la cantonada entre la planta del Mirador
i el carrer Onze de Setembre cap a una orien-
tació est-oest.

1.3 S’ajusten les cotes d’implantació dels
edificis a les cotes 71 i 68 per tal de reduir l’im-
pacte sobre els terrenys.

—2 Publicar aquest acord al DOGC 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 Pol
de Mar.

Exp.: 1776/97
Modificació de l’article 30 de les Ordenances del
Pla parcial de la Farrera, de Sant Vicenç de
Montalt

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

—1 Aprovar definitivament l’expedient de la
Modificació de l’article 30 de les Ordenances del
Pla parcial de la Farrera, de Sant Vicenç de
Montalt, promoguda i tramesa per l’Ajunta-
ment, que refon la memòria i les ordenances
d’aquest Pla parcial.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt.

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, 7 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.203.069)

EDICTE
de 7 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents als mu-
nicipis de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 13 de maig de 1998, adoptà, entre
altres, els acords següents:

Exp.: 544/98
Pla especial d’alineacions de la variant de Joan
d’Alós, entre els carrers de Joan d’Alós i del
Torrent de les Roses, de Barcelona

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 (DOGC núm.
2393, de 16.5.1997), acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla especial
d’alineacions de la variant de Joan d’Alós, en-
tre els carrers de Joan d’Alós i del Torrent de
les Roses, de Barcelona, promogut i tramès per
l’Ajuntament, amb el benentès que l’edifica-
bilitat de les finques que resulten afectades per
vialitat pel carrer de la variant de Joan d’Alós
és la que correspon a les parcel·les actuals, si bé
no podrà tenir-se en compte l’edificabilitat cor-
responent a la part d’aquestes que és afectada
per vial en el supòsit que es generin noves par-
cel·les davant d’ell.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Bar-
celona.

Exp.: 2343/96
Modificació de les Ordenances d’edificació del
Pla general metropolità de l’Hospitalet de Llo-
bregat referent a l’article 198.4

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 (DOGC núm.
2393, de 16.5.1997), acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació de
les Ordenances metropolitanes d’edificació del
Pla general metropolità referent a l’article 198.4,
de l’Hospitalet de Llobregat, promoguda i tra-
mesa per l’Ajuntament, pel que fa a la supres-
sió de l’article 198.4 esmentat per tal de permetre
l’ús d’habitatge en planta baixa, amb les condi-
cions següents:

1.1 No s’incrementarà la densitat d’habitat-
ges que és permet al planejament vigent per raó
de la zona.

1.2 L’ús d’habitatge en planta baixa no es
prolongarà, ni ocuparà el pati interior d’illa.

1.3 Es mantindran l’ús, la destinació i con-
dicions dels entresolats, d’acord amb el plane-
jament vigent, sens perjudici del que resulti de
la tramitació d’instruments de planejament cas
per cas.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de l’Hos-
pitalet de Llobregat.

Contra els acords anteriors, que exhaureixen
la via administrativa, es pot interposar, amb la

comunicació prèvia al conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, recurs contenciós ad-
ministratiu, davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini màxim de dos mesos a
comptar del dia de la publicació d’aquest Edicte,
sens perjudici que es pugui interposar qualse-
vol altre recurs que s’estimi procedent.

Barcelona, 7 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.203.080)

EDICTE
de 7 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents als mu-
nicipis de Canyelles i Roda de Ter.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 13 de maig de 1998, adoptà, entre
altres, els acords següents:

Exp.: 2803/97
Modificació puntual del Pla general d’ordena-
ció en relació amb l’Entitat urbanística de la ur-
banització Califòrnia, de Canyelles

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i de
conformitat amb les consideracions efectuades
per aquesta Comissió, s’acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació
puntual del Pla general d’ordenació en relació
amb l’Entitat urbanística de la urbanització
Califòrnia, de Canyelles, promoguda i tramesa
per l’Ajuntament, i publicar aquest acord al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya als
efectes de la seva immediata executivitat, tal com
indica l’article 89 del text refós de la legislació
vigent a Catalunya en matèria urbanística.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Canye-
lles.

Exp.: 751/98
Pla especial del canvi d’ús de l’edifici del cinema
Bac, de Roda de Ter

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i de
conformitat amb les consideracions efectuades
per aquesta Comissió, s’acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla especial del
canvi d’ús de l’edifici del cinema Bac, de Roda
de Ter, promogut per Ter i Oci, SL, i tramès per
l’Ajuntament amb les prescripcions següents
que s’incorporen d’ofici:

1.1 Els usos a què es destinarà l’edificació
s’han de poder inscriure a la definició d’equipa-
ment sociocultural o recreatiu i d’espectacles que
estableix l’article 48 de la normativa de les Nor-
mes subsidiàries.

1.2 L’ordenació concreta de l’edificació i la
distribució dels usos es farà mitjançant un estudi
de detall.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament i a l’inte-
ressat.

Contra els acords anteriors, que no exhaurei-
xen la via administrativa, es pot interposar re-
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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, 7 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.203.081)

EDICTE
de 7 d’agost de 1998, sobre un acord de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referent al muni-
cipi de l’Hospitalet de Llobregat.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 13 de maig de 1998, adoptà, entre
altres, l’acord següent:

Exp.: 1889/97
Pla especial de concreció d’ús i ordenació volu-
mètrica a la finca del carrer Aprestadora, 43-45,
de l’Hospitalet de Llobregat

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 (DOGC núm.
2393, de 16.5.1997), acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla especial de
concreció d’ús i ordenació volumètrica a la finca
del carrer Aprestadora, 43-45, de l’Hospitalet
de Llobregat, promogut per Vandermast, SA,
i tramès per l’Ajuntament.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de l’Hos-
pitalet de Llobregat, al promotor i als propie-
taris afectats, tal com exigeix l’article 31.2 del
Reglament per al desplegament i l’aplicació de
la Llei 3/1984, de 9 de gener, de mesures d’ade-
quació de l’ordenament urbanístic de Catalunya.

Contra l’acord anterior, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar, amb la comu-
nicació prèvia al conseller de Política Territori-
al i Obres Públiques, recurs contenciós adminis-
tratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini màxim de dos mesos a comptar des
del dia de la publicació d’aquest Edicte al Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens
perjudici que es pugui interposar qualsevol al-
tre recurs que s’estimi procedent.

Barcelona, 7 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.203.082)

EDICTE
de 7 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents als mu-
nicipis de Vilafranca del Penedès, Calldetenes i
Sant Julià de Vilatorta.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 13 de maig de 1998, adoptà, entre
altres, els acords següents:

Exp.: 1702/97
Modificació dels articles 13, 14, 16, 17, 22 i 23 del
Pla parcial del sector industrial Domenys II, de
Vilafranca del Penedès

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

—1 Aprovar definitivament la modificació
dels articles 13, 14, 16, 17, 22 i 23 del Pla parci-
al del sector industrial Domenys II, de Vila-
franca del Penedès, promoguda i tramesa per
l’Ajuntament.

—2 Publicar aquest acord al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva
executivitat immediata, tal com indica l’article
89 del text refós de la legislació vigent a Catalunya
en matèria urbanística, de manera simultània o
posterior a la publicació de l’acord d’aprovació
definitiva de la modificació de Pla general
d’aquest àmbit tramitada simultàniament.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Vila-
franca del Penedès.

Exp.: 2602/97
Pla parcial les Adoberies oest, sector industrial,
de Calldetenes

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

—1 Aprovar definitivament el Pla parcial les
Adoberies oest, sector industrial, de Calldetenes,
promogut i tramès per l’Ajuntament, segons el
text refós verificat pel Ple municipal en data 20
d’abril de 1998, amb el benentès que caldrà tenir
en compte al projecte d’urbanització les condi-
cions que assenyala la Junta d’Aigües al seu
informe de 19 de març de 1998.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 893/98
Modificació puntual del Pla general d’ordena-
ció al sector de la plaça Núria, de Sant Julià de
Vilatorta

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 al sector de
la plaça Núria, de Sant Julià de Vilatorta, pro-
moguda i tramesa per l’Ajuntament.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta.

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, 7 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.203.083)

EDICTE
de 7 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents a diver-
sos municipis.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 13 de maig de 1998, adoptà, entre
altres, els acords següents:

Denegar, de conformitat amb els articles 127
i 128 del text refós de la legislació vigent a Ca-
talunya en matèria urbanística i segons el pro-
cediment que assenyala l’article 44 del Regla-
ment de gestió urbanística, els expedients de
sol·licitud d’obres en sòl no urbanitzable que es
detallen a continuació.

Exp.: 680/98
Construcció d’una edificació agrícola a la finca

Mas Pas del Molí Nou, de Cubelles.

Exp.: 167/98
Annexió d’un habitatge adaptat per a perso-

nes amb disminució a l’edifici situat al paratge
Roca dels Compares, de Sant Martí d’Albars.

Exp.: 379/98
Construcció d’una masia a la finca la Terra-

da, de Santa Cecília de Voltregà.

Exp.: 524/98
Construcció d’un habitatge a la parcel·la 74

del polígon 2, d’Arenys de Mar.

Exp.: 526/98
Construcció d’un habitatge a la parcel·la 33

del polígon 3, d’Arenys de Mar.

Exp.: 600/98
Construcció d’un habitatge i d’un magatzem

agrícola al paratge del Gel, d’Arenys de Munt.

Exp.: 601/98
Construcció d’un habitatge a les parcel·les 49-

50 i 86 del paratge anomenat l’Espígol, d’Arenys
de Munt.

Exp.: 713/98
Legalització i ampliació d’un habitatge situat

a can Robles, de Sant Pere de Vilamajor.
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Exp.: 632/98
Construcció d’un habitatge a la finca de can

Portell, de Santa Maria de Palautordera.

Exp.: 480/98
Instal·lació d’un bar menjador a la finca de can

Morell, de Vallgorguina.

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, 7 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.203.087)

EDICTE
de 7 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents a diver-
sos municipis.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 4 de juny de 1998, adoptà, entre al-
tres, els acords següents:

Aprovar, de conformitat amb els articles 127
i 128 del text refós de la legislació vigent a Ca-
talunya en matèria urbanística, segons el proce-
diment que assenyala l’article 44 del Reglament
de gestió urbanística, els expedients de sol·licitud
d’autorització d’obres en sòl no urbanitzable que
es detallen a continuació.

Exp.: 824/97
Instal·lació d’una residència d’animals domès-

tics a la finca de Can Carol, de Polinyà.

Exp.: 719/98
Construcció de dos dipòsits d’emmagatzemat-

ge d’aigua potable a can Barrina i a la finca el
Clos, i una cambra de bombament, de Santa
Cecília de Voltregà.

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, 7 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.203.088)

EDICTE
de 7 d’agost de 1998, sobre un acord de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referent al muni-
cipi d’Argentona.

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

Exp.: 299/98
Denegar, de conformitat amb els articles 127

i 128 del text refós de la legislació vigent a Cata-
lunya en matèria urbanística i segons el proce-
diment que assenyala l’article 44 del Reglament
de gestió urbanística, l’expedient de sol·licitud
d’obres en sòl no urbanitzable per a la construc-
ció d’un habitatge a la finca de can Pitongo,
d’Argentona.

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, 7 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.203.090)

EDICTE
de 7 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents als mu-
nicipis de Llinars del Vallès, Sant Celoni i Sant
Feliu de Codines.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 13 de maig de 1998, adoptà, entre
altres, els acords següents:

Exp.: 673/98
Modificació puntual del Pla general d’ordena-
ció relativa al passeig Riera Giola, cantonada
carrer Major, de Llinars del Vallès

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 relativa al
passeig Riera Giola, cantonada carrer Major, de
Llinars del Vallès, promoguda i tramesa per
l’Ajuntament.

—2 Publicar aquest acord al DOGC 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.

Exp.: 924/98
Pla parcial del sector P-3, Pla de Palau, de Sant
Celoni

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

—1 Aprovar definitivament el Pla parcial del
sector P-3, Pla de Palau, de Sant Celoni, promo-
gut i tramès per l’Ajuntament.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

—4 Fer constar a efectes de documentació que
aquest Pla parcial substitueix l’aprovat definiti-
vament per la Comissió d’Urbanisme de Bar-
celona el 19 d’octubre de 1988 (exp. 4947/88).

Exp.: 895/98
Modificació puntual de les Normes subsidiàri-
es de planejament referent a la vialitat i espais
lliures públics de la cruïlla del carrer Gallifa amb
la carretera de Sant Llorenç, de Sant Feliu de
Codines

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

—1 Aprovar definitivament la modificació
puntual de les Normes subsidiàries de planeja-
ment referent a la vialitat i espais lliures públics
de la cruïlla del carrer Gallifa amb la carretera
de Sant Llorenç, de Sant Feliu de Codines, pro-
moguda i tramesa per l’Ajuntament.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

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, 7 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.203.078)

EDICTE
de 7 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents als mu-
nicipis de Sant Joan de Vilatorrada i Gironella.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 13 de maig de 1998, adoptà, entre
altres, els acords següents:

Exp.: 1544/96
Modificació puntual del Pla general d’ordena-
ció per a la construcció de terrasses a la façana
posterior de les edificacions a les zones 3 i 8 b1
de Sant Joan de Vilatorrada

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i
d’acord amb els fonaments que s’hi exposen,
aquesta Comissió acorda:
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—1 Denegar l’aprovació definitiva de la mo-
dificació puntual del Pla general d’ordenació per
a la construcció de terrasses a la façana poste-
rior de les edificacions a les zones 3 i 8 b1 de Sant
Joan de Vilatorrada, promoguda i tramesa per
l’Ajuntament.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 1545/96
Modificació del Pla parcial residencial Matar-
rodona, article 4.4.3.1, de Sant Joan de Vila-
torrada

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

—1 Denegar l’aprovació definitiva de la mo-
dificació del Pla parcial residencial Matarro-
dona, article 4.4.3.1, de Sant Joan de Vilatorrada,
promoguda i tramesa per l’Ajuntament.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 961/98
Modificació puntual del Pla parcial industrial de
can Ginyola, de Gironella

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 parcial industrial de can Ginyola,
de Gironella, promoguda per l’Institut Català
del Sòl i tramesa per l’Ajuntament.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Giro-
nella.

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, 7 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.203.079)

EDICTE
de 10 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents al mu-
nicipi de Sant Sadurní d’Anoia.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
les sessions de 15 d’octubre de 1997 i 22 d’abril
de 1998, adoptà, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2259/97
Modificació puntual del Pla general d’ordena-
ció referent als sectors 12B i 12C, Freixenet, SA,
de Sant Sadurní d’Anoia

Acord de 15 d’octubre de 1997

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

—1 Donar conformitat al text refós de la mo-
dificació puntual del Pla general d’ordenació
referent als sectors 12B i 12C, Freixenet, SA, de
Sant Sadurní d’Anoia, tramès per l’Ajuntament
en compliment de l’acord d’aprovació definitiva
de 15 d’octubre de 1997.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Acord de 15 d’octubre de 1997

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i de
conformitat amb les consideracions efectuades
per aquesta Comissió, s’acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació
puntual del Pla general d’ordenació referent als
sectors 12B i 12C, Freixenet, SA, promoguda i
tramesa per l’Ajuntament, supeditant-ne però
la publicació al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya i consegüent executivitat a la presen-
tació de un text refós, per triplicat, verificat per
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional
de l’expedient i degudament diligenciat, que
incorpori les prescripcions següents:

1.1 S’inclourà com a determinació de la
modificació la programació del sector 12B, ator-
gant al nou sector 12B+C el règim de sòl urba-
nitzable programat.

1.2 S’hauran de modificar els índexs de
volum edificable màxim per compensar entre si
el que s’incrementi a la Unitat d’actuació núm.
5 per tal d’assolir la volumetria prevista, de
manera que es redueixi al sector urbanitzable
proposat (12B+C). Caldrà incorporar també un
quadre comparatiu dels volums sobre i sota
rasant assignats a la Unitat d’actuació, així com
al nou sector proposat 12B+C de sòl urbanitza-
ble, de manera que s’estableixi una comptabi-
litat que justifiqui els valors exactes dels índex
de volumetria (sobre i sota rasant), d’acord amb
el Pla parcial tramitat. En aquest sentit, corres-
pondrà a la Unitat d’actuació núm. 5 un índex
de volum màxim sota rasant d’11,014 m3/m2 i
sobre rasant de 2,23 m3/m2. Pel que fa al sector
12B+C, l’índex sota rasant serà de 5,493 m3/m2

i el de sobre rasant es mantindrà en l’1,5 m3/m2.
1.3 S’haurà de mantenir la previsió de la

cessió gratuïta i obligatòria en terrenys del 50%,
sens perjudici d’admetre que es materialitzi un
12% fora del sector en els temes expressats al
conveni, mantenint l’obligació de cedir un 38%
de sistemes locals dins del propi sector.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

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, 10 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.203.068)

EDICTE
de 10 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents al mu-
nicipi d’Avinyó.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
les sessions de 6 de novembre de 1996 i 22 d’abril
de 1998, adoptà, entre altres, els acords següents:

Exp.: 963/96
Modificació puntual de les Normes subsidiàri-
es de planejament, clau 5, habitatge unifamiliar
i plurifamiliar entre mitgeres, d’Avinyó

Acord de 22 d’abril de 1998

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

—1 Donar conformitat al text refós de la mo-
dificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament, clau 5, habitatge unifamiliar i pluri-
familiar entre mitgeres, d’Avinyó, tramès per
l’Ajuntament en compliment de l’acord d’apro-
vació definitiva de 6 de novembre de 1996 i del
de 17 de desembre de 1997.

—2 Publicar aquest acord i el d’aprovació de-
finitiva de 6 de novembre de 1996 al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la
seva executivitat immediata, tal com indica l’ar-
ticle 89 del text refós de la legislació vigent a
Catalunya en matèria urbanística.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Acord de 6 de novembre de 1996

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

—1 Aprovar definitivament la modificació
puntual de les Normes subsidiàries de planeja-
ment, clau 5, habitatge unifamiliar i plurifamiliar
entre mitgeres, d’Avinyó, promoguda i trame-
sa per l’Ajuntament, suspenent-ne l’executivi-
tat i publicació al Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya fins que mitjançant un text re-
fós, que es presentarà per triplicat, verificat per
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional
de l’expedient i degudament diligenciat, es com-
pleixi la prescripció següent:

Es completarà la documentació amb un plà-
nol normatiu on es grafiïn les fondàries edifica-
bles i s’indiqui el nombre de plantes de les cinc
illes situades al sud del nucli i compreses entre
els carrers Anna Verdaguer, Gabarresa i Man-
resa, de manera que es configurin com a illes
obertes, preveient la possibilitat d’edificar la
planta baixa amb ocupació del 100% en les
parcel·les en cantonada.
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—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament d’Avinyó.

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, 10 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.203.070)

EDICTE
de 10 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents als muni-
cipis de Sant Pol de Mar i Sant Vicenç de Montalt.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 13 de maig de 1998, adoptà, entre
altres, els acords següents:

Exp.: 1251/97
Modificació puntual del Pla general d’ordena-
ció que afecta el nucli antic i les finques del car-
rer Roger de Flor, 25-29, de Sant Pol de Mar

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

—1 Aprovar definitivament la modificació
puntual del Pla general d’ordenació que afec-
ta el nucli antic i les finques del carrer Roger de
Flor, 25-29, de Sant Pol de Mar, promogut i tra-
mès per l’Ajuntament, incorporant-hi d’ofici les
prescripcions següents:

1.1 S’incorpora la llegenda de les claus 9.3-
9.4 i 7 al plànol normatiu i s’especifica que la clau
9.3-9.4 és equipament sociocultural, administra-
tiu i de serveis, i la clau 7 correspon a parcs i
jardins públics.

1.2 En aplicació de l’article 47.1.d) de les
Normes urbanístiques del Pla general, corres-
pon una alçada de PB més 1 PP sobre el front
del carrer Havana, que donarà lloc a PB més 2
PP sobre el front del carrer Roger de Flor.

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

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

Exp.: 1391/95
Modificació puntual de les Normes subsidiàries
de planejament a la finca que afronta amb el res-
taurant de can Marial, de Sant Vicenç de Montalt

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

—1 Aprovar definitivament la modificació
puntual de les Normes subsidiàries de planeja-

ment a la finca que afronta amb el restaurant de
can Marial, de Sant Vicenç de Montalt, promo-
guda i tramesa per l’Ajuntament.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt.

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, 10 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.203.084)

EDICTE
de 10 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents al mu-
nicipi de Sant Joan Despí.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
les sessions de 15 d’octubre de 1997 i 13 de maig
de 1998, adoptà, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2041/97
Modificació puntual del Pla parcial Torreblanca,
polígon II, de Sant Joan Despí

Acord de 13 de maig de 1998

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

—1 Donar conformitat al text refós de la mo-
dificació puntual del Pla parcial Torreblanca,
polígon II, de Sant Joan Despí, tramès per
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, en compli-
ment de l’acord d’aprovació definitiva de 15
d’octubre de 1998.

—2 Publicar aquest acord i el d’aprovació de-
finitiva de 15 d’octubre de 1997 al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la
seva executivitat immediata, tal com indica l’ar-
ticle 89 del text refós de la legislació vigent a
Catalunya en matèria urbanística.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Sant
Joan Despí.

Acord de 15 d’octubre de 1997

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 i el text refós del polígon II del Pla par-
cial Torreblanca, de Sant Joan Despí, promogut

i tramès per l’Ajuntament, supeditant-ne però
la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i consegüent executivitat a la presen-
tació d’un text refós, per triplicat, verificat per
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional
de l’expedient i degudament diligenciat, que
incorpori les prescripcions següents:

1.1 Caldrà completar la documentació amb
un plànol topogràfic actualitzat i adequar la resta
de plànols a la nova base topogràfica.

1.2 Caldrà substituir el plànol núm. 2 pel plà-
nol de la modificació del polígon II del Pla par-
cial Torreblanca, que és el planejament vigent
al sector.

1.3 Caldrà esmenar la contradicció observada
entre el plànol núm. 5 de zonificació, pel que fa
a la delimitació de les parcel·les 25a i 25b, i els
plànols núm. 6 de parcel·lació i ordenació de
l’edificació i les dades numèriques que justifi-
quen la memòria de la proposta. En aquest sen-
tit, caldrà especificar en cada una de les parcel·les
el nombre d’habitatges i el sostre assignat.

També caldrà corregir l’apartat B-1 de la
documentació escrita en el sentit que l’increment
d’habitatges que es proposa és de 12 unitats i no
de 13.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Sant
Joan Despí.

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, 10 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.203.085)

EDICTE
de 10 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents al mu-
nicipi de Sant Pere de Ribes.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 4 de juny de 1998, adoptà, entre al-
tres, els acords següents:

Exp.: 727/98
Modificació de l’article 30.8 del Pla especial d’in-
fraestructures i reforma interior de Vallpineda,
de Sant Pere de Ribes

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i de
conformitat amb les consideracions efectuades
per aquesta Comissió, s’acorda:

—1 Aprovar definitivament la Modificació de
l’article 30.8 del Pla especial d’infraestructures
i reforma interior de Vallpineda, de Sant Pere
de Ribes, promogut per la societat Promoaribau,
SL, i tramesa per l’Ajuntament incorporant
d’ofici la prescripció següent:

L’ús d’habitatge en planta baixa només s’ad-
metrà amb una tipologia d’habitatge unifami-
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liar en filera. En cas que la tipologia a construir
sigui habitatge plurifamiliar, en planta baixa
únicament s’admetrà l’ús comercial.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes.

Exp.: 1027/98
Pla especial d’infraestructures i reforma interi-
or del sector can Puig, de Sant Pere de Ribes

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

—1 Aprovar definitivament el Pla especial
d’infraestructures i reforma interior del sector
can Puig, de Sant Pere de Ribes, promogut i tra-
mès per l’Ajuntament, amb el benentès que el
projecte d’urbanització haurà de complir la pres-
cripció assenyalada en l’informe de la Junta
d’Aigües de 16 d’abril de 1998.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes.

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, 10 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.204.039)

EDICTE
de 10 d’agost de 1998, sobre un acord de la Co-
missió d’Urbanisme de Barcelona referent al mu-
nicipi de Badalona.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 4 de juny de 1998, adoptà, entre al-
tres, l’acord següent:

Exp.: 1124/98
Modificació del Pla especial del patrimoni his-
toricoartístic amb relació a la Casa Gafarel·lo,
fitxa F-13, de Badalona

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
DOGC núm. 2393, de 16.5.1997, acorda:

—1 Aprovar definitivament la Modificació del
Pla especial del patrimoni historicoartístic amb
relació a la Casa Gafarel·lo, fitxa F-13, de Ba-
dalona, promoguda i tramesa per l’Ajuntament,
amb el benentès que s’exclou del document la
proposta d’Estudi de detall, la qual serà objecte
de tràmit posterior tenint en compte les prescrip-
cions següents:

1.1 L’edifici B de l’Estudi de detall no ultra-
passarà la profunditat edificable en planta pis
de 13 m, que determina el Pla general metropo-
lità i mantindrà l’alçada de 10,60 en PB+2PP.

1.2 L’edifici A de l’Estudi de detall s’adap-
tarà, com a màxim, a la profunditat edificable
del veí.

1.3 En cap cas es podrà superar la densitat
màxima prevista pel Pla general metropolità de
20 habitatges.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Bada-
lona.

 Contra l’acord anterior, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar, amb la comu-
nicació prèvia al conseller de Política Territori-
al i Obres Públiques, recurs contenciós adminis-
tratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini màxim de dos mesos a comptar des
del dia de la publicació d’aquest Edicte, sens
perjudici que es pugui interposar qualsevol altre
recurs que s’estimi procedent.

Barcelona, 10 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.204.042)

EDICTE
de 10 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents als mu-
nicipis de Pineda de Mar i Viladecans.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 13 de maig de 1998, adoptà, entre
altres, els acords següents:

Exp.: 49/98
Inscripció al Registre d’entitats urbanístiques
col·laboradores de la Junta de Compensació de
la UA 31, Poblenou-Costa Brava, de Pineda de
Mar

L’Ajuntament de Pineda de Mar ha tramès
la documentació corresponent a la Junta de
Compensació de la Unitat d’actuació 31, Po-
blenou-Costa Brava.

La Direcció General d’Ordenació del Terri-
tori i Urbanisme, en data 21 d’abril de 1998, ha
proposat la inscripció de la Junta al Registre
d’entitats urbanístiques col·laboradores, amb la
incorporació d’una sèrie de prescripcions.

Vistos el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos le-
gals vigents a Catalunya en matèria urbanísti-

ca (DOGC núm. 1317, de 13.7.1990), el Regla-
ment de gestió urbanística i la Instrucció apro-
vada per l’Ordre del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de 6 d’agost de
1982 (DOGC núm. 260, de 17.9.1982);

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

Inscriure al Registre d’entitats urbanístiques
col·laboradores la Junta de Compensació de la
Unitat d’actuació 31, Poblenou-Costa Brava, del
terme municipal de Pineda de Mar, constituïda
mitjançant escriptura pública autoritzada pel
notari senyor Segismundo Verdaguer Gómez en
data 3 de maig de 1996, i aprovada per l’Ajun-
tament de referència en virtut de l’acord plenari
adoptat en la sessió de 19 de març de 1998, amb
les prescripcions següents de l’informe del Servei
d’Assessorament.
Estatuts

Article 17.1. Aquest precepte preveu que
l’assemblea general està constituïda per tots els
membres de la Junta de Compensació que es-
tiguin al corrent de les seves obligacions, però
a aquest respecte cal significar que és criteri
jurisprudencial (vid. Sentència del Tribunal
Suprem de 14 de desembre de 1989) que fins i
tot quan els membres de l’assemblea no estan
al corrent del pagament de les quotes tenen dret
a votar en l’assemblea, motiu pel qual amb més
raó cal entendre que tots els membres de la
Junta de Compensació integren l’assemblea
general.

Per tant, cal suprimir de l’article 17.1 el se-
güent: “...que estiguin al corrent de les seves obli-
gacions”.

Article 38.2. Per tal d’adaptar aquest article
a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, l’apartat 2 cal que
tingui la redacció següent:

“38.2 Contra els acords de l’assemblea ge-
neral, expressos o per silenci, es pot interposar
recurs ordinari davant l’Ajuntament en el ter-
mini d’un mes des de la seva notificació o des-
estimació presumpta per silenci.

”No estan legitimats per a la impugnació dels
acords els membres que hagin votat a favor de
l’acord, per si o a través de representant.”

Article 39. De conformitat amb l’article 5.h)
de l’Ordre de 6 d’agost de 1982, per la qual
s’aprova la Instrucció que regula aspectes orgà-
nics i funcionals del Registre d’entitats urbanís-
tiques col·laboradores, en el Registre caldrà
inscriure l’acord de dissolució de l’Entitat, raó
per la qual cal afegir l’article 39.4 amb el con-
tingut següent:

“39.4 L’acord de dissolució de la Junta de
Compensació ha ser inscrit al Registre d’enti-
tats urbanístiques col·laboradores del Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques”.

Exp.: 156/98/SGAU
Inscripció al Registre d’entitats urbanístiques
col·laboradores de la Junta de Compensació del
sector Roca VI-158, de Viladecans

L’Ajuntament de Viladecans ha presentat
l’expedient de la Junta de Compensació del Pla
parcial del sector Roca VI-158.

La Direcció General d’Ordenació del Terri-
tori i Urbanisme, en data 27 d’abril de 1998, ha
proposat la inscripció de la Junta al Registre
d’entitats urbanístiques col·laboradores.
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Vistos el Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos le-
gals vigents a Catalunya en matèria urbanística
(DOGC núm. 1317, de 13.7.1990), el Reglament
de gestió urbanística i la Instrucció aprovada per
l’Ordre del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques de 6 d’agost de 1982 (DOGC
núm. 260, de 17.9.1982);

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

Inscriure al Registre d’entitats urbanístiques
col·laboradores la Junta de Compensació del Pla
parcial del sector Roca VI-158, del terme mu-
nicipal de Viladecans, constituïda mitjançant es-
criptura pública autoritzada pel notari senyor
José Vicente Galdón Garrido en data 28 de
gener de 1998, i aprovada per l’Ajuntament de
referència en virtut de l’acord plenari adoptat
en la sessió de 12 de febrer de 1998.

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, 10 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.203.086)

EDICTE
de 12 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents als mu-
nicipis de Sant Andreu de la Barca i Òdena.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 4 de juny de 1998, adoptà, entre al-
tres, els acords següents:

Exp.: 920/98
Vuitena modificació puntual del Pla general d’or-
denació de Sant Andreu de la Barca

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

—1 Aprovar definitivament la vuitena modi-
ficació puntual del Pla general d’ordenació de
Sant Andreu de la Barca, promoguda i trame-
sa per l’Ajuntament, amb la prescripció següent
que s’incorpora d’ofici:

Es qualifica d’equipament la totalitat de l’edi-
fici situat a l’encreuament de la carretera de
Martorell amb el carrer Esport, inclòs, per tant,
el local ocupat per l’oficina de la Caixa de Sa-
badell.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca.

Exp.: 2309/94
Pla especial de protecció del turó del Castell,
d’Òdena

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

—1 Aprovar definitivament el Pla especial de
protecció del turó del Castell, d’Òdena, promo-
gut i tramès per l’Ajuntament, amb la col·la-
boració de la Diputació de Barcelona.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

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, 12 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.205.064)

EDICTE
de 12 d’agost de 1998, sobre resolucions del con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques
referents a l’espai natural de Sant Llorenç del
Munt i Serra de l’Obac.

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 24 de desembre de
1997 i 19 de juny de 1998, els assumptes que s’in-
diquen a continuació:

Exp.: 1344/95
Modificació del Pla especial de protecció del medi
físic i del paisatge de l’espai natural de Sant Llo-
renç del Munt i Serra de l’Obac, als termes mu-
nicipals de Terrassa, Matadepera, Castellar del
Vallès, Vacarisses, Rellinars, Sant Vicenç de Cas-
tellet, el Pont de Vilomara i Rocafort, Mura, Sant
Llorenç Savall, Talamanca, Monistrol de Calders
i Granera

Resolució de 19 de juny 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 Donar conformitat al text refós de la mo-
dificació del Pla especial de protecció del medi
físic i del paisatge de l’espai natural de Sant
Llorenç del Munt i Serra de l’Obac, als termes
municipals de Terrassa, Matadepera, Castellar
del Vallès, Vacarisses, Rellinars, Sant Vicenç de
Castellet, el Pont de Vilomara i Rocafort, Mura,
Sant Llorenç Savall, Talamanca, Monistrol de

Calders i Granera, tramès per la Diputació de
Barcelona, amb la incorporació d’ofici de les
prescripcions següents, imposades per la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona en la sessió de 13
de maig de 1998:

1.1 S’esmena l’errada material detectada en
relació amb l’epígraf de masies i altres construc-
cions tradicionals de l’inventari de patrimoni ar-
quitectònic, en el sentit que preval el concepte
d’edificació residencial fixat a l’annex sobre el
d’edificació tradicional.

1.2 Es completa l’article 14.5, el qual serà:
“La reconstrucció de les edificacions tradici-

onals enrunades totalment o parcial, incloses a
l’epígraf de masies i altres construccions residen-
cials de l’inventari del patrimoni arquitectònic,
a la qual es fa referència a l’article 8.4 d’aquest
mateix text normatiu, es condiciona a l’aprova-
ció del Pla especial indicat al paràgraf anterior
o, si s’escau, a la d’un pla especial individualit-
zat per a l’edifici, la recuperació del qual es pro-
posa, que podrà ser promogut directament per
la persona interessada.”

—2 Ordenar 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.

Resolució de 24 de desembre de 1997

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 especial de protecció del medi físic i del pai-
satge de l’espai natural de Sant Llorenç del Munt
i Serra de l’Obac, als termes municipals de Ter-
rassa, Matadepera, Castellar del Vallès, Vaca-
risses, Rellinars, Sant Vicenç de Castellet, el
Pont de Vilomara i Rocafort, Mura, Sant Llo-
renç Savall, Talamanca, Monistrol de Calders i
Granera, promoguda i tramesa per la Diputa-
ció de Barcelona, condicionant la seva execu-
tivitat i publicació al DOGC a la presentació
d’un text refós que incorpori les prescripcions
següents:

1.1 Cal valorar les observacions de l’infor-
me emès pel Departament d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca, i incorporar els aspectes que
s’assenyalen o justificar la seva manca d’incor-
poració.

1.2 Cal resoldre el desajust existent entre la
col·lecció de plànols 1:10.000 i (plànol 8) 1:25.000
sobre l’àmbit del Pla especial.

1.3 Cal que el Pla especial incorpori les
determinacions viàries sobre la rectificació de
la carretera de Sant Llorenç, als termes muni-
cipals de Sant Llorenç Savall i Castellar del
Vallès, tal com estableixen els plans generals
d’ordenació d’aquests municipis.

1.4 Cal eliminar de l’article 2.1 de la norma-
tiva la referència a l’article 8 del Decret 328/1992,
de 14 de desembre, i referir-se exclusivament a
l’article 5 de la Llei d’espais naturals.

1.5 S’ha d’aclarir l’abast de l’apartat final de
l’article 5.2 de la normativa relatiu a les activi-
tats sotmeses a avaluació d’impacte ambiental
fora de l’àmbit del parc natural, per tal d’ajus-
tar-se convenientment a la legislació vigent en
la matèria.

1.6 S’ha d’eliminar l’article 7.1 de la norma-
tiva, perquè que el Pla especial ja determina la
qualificació urbanística de la totalitat del territori
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i la seva modificació s’ha de produir seguint la
tramitació reglamentària.

1.7 A l’article 9 del text normatiu s’admet
la reconstrucció en determinades condicions de
les edificacions tradicionals que es trobin enru-
nades totalment o parcial, incloses a l’inventa-
ri del patrimoni arquitectònic descrit a l’article
15 de la normativa mateixa. En aquest inventari
s’inclouen edificacions tan diverses com masi-
es i altres construccions residencials, edificaci-
ons de caràcter religiós , militar o productiu,
jaciments arqueològics i altre tipus de construc-
cions.

Per tant, caldria distingir entre l’inventari
pròpiament dit d’edificacions catalogades o que
cal protegir atesos els elements arquitectònics
que contenen i la llista d’edificacions de possi-
ble reconstrucció.

Aquesta llista només ha d’incloure les masies
i edificacions de caràcter residencial existents,
que conserven essencialment la seva volumetria
i que poden ser rehabilitades, mantenint els
valors d’edificació tradicional característics del
sòl rural, sense donar lloc a perill de formació
de nucli de població.

D’altra banda, l’aplicació genèrica dels usos
sobre qualsevol tipus d’edificació i sense tenir-
ne en compte l’estat de manteniment implica-
ria una regulació contradictòria amb els propis
objectius del Pla, que parteix de la base de la
saturació d’edificacions a l’àmbit.

Per últim, caldria aclarir que per admetre la
reconstrucció en finques inferiors a la unitat
mínima de conreu o a la unitat mínima forestal,
segons correspongui, s’ha de demostrar que la
finca estava constituïda com a independent
abans de l’aprovació del corresponent decret
d’aprovació de la unitat mínima (el Decret 169/
1983, de 12 d’abril, per a la unitat mínima de
conreu, i el Decret 35/1990, de 23 de gener, per
a la unitat mínima forestal).

1.8 A la regulació de les ampliacions perme-
ses als edificis existents a l’article 10 de la nor-
mativa, cal precisar que l’edificació en què es
materialitzarà l’ampliació no es podrà segregar
de la finca de què forma part l’edificació exis-
tent que dóna dret a l’ampliació.

1.9 Cal eliminar de l’article 12.2 el concepte
de fosa sèptica, perquè és obsolet en relació amb
el nivell de depuració mínim demanat al mateix
article.

1.10 Cal precisar a quins tipus d’usos fan
referència els articles 38.1.5 i 53.1.4 quan es re-
fereixen a activitats admeses amb caràcter ge-
neral.

1.11 La regulació dels usos admesos a les
edificacions continguda a l’article 44 del text
normatiu s’ha d’ajustar convenientment a la
normativa urbanística vigent que, quan regula
el sòl no urbanitzable, admet únicament els usos
vinculats a la naturalesa de la finca, els habitatges
familiars aïllats on no hi hagi perill de formació
de nucli de població i les instal·lacions d’utilitat
pública o interès social que s’hagin d’emplaçar
al medi rural. En aquest sentit, seria més precís
referir-se en l’apartat 1 a l’habitatge familiar,
sempre que no doni lloc a la formació de nucli
de població, i excloure de l’apartat 3 la relació
concreta d’usos, referint-se genèricament a les
activitats d’utilitat pública i interès social que
s’hagin d’emplaçar en medi rural.

En el mateix sentit s’ha de reajustar l’article
66 relatiu a la xarxa bàsica d’equipaments.

1.12 Precisions semàntiques i legals.
Article 8.1, relatiu als usos de l’edificació. Cal

substituir l’expressió “en seran exclosos” per la
de “no seran admesos”.

Article 10.2c, relatiu a les ampliacions. Cal
substituir l’expressió “habitatges de caràcter no
permanent” per la d’“habitatges de segona re-
sidència”.

Articles 16 i 31.1. Cal eliminar la referència
a l’article 141 del Decret legislatiu 1/1990, de 12
de juliol, ja que és errònia.

En coherència amb l’article 8.2, cal afegir a
l’article 38.1.4 “que siguin compatibles amb les
determinacions d’aquest Pla especial”.

Cal eliminar l’article 66.1.5, ja que la seva
inclusió sembla que obeeix a un error.

—2 Manifestar a l’Ajuntament que el titular
d’aquest Departament, amb l’informe previ de
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, dona-
rà conformitat al text refós que presenti l’Ajun-
tament, amb el benentès que en aquest supòsit
es dóna per evacuat l’informe favorable de la
Comissió d’Urbanisme de Catalunya; i proce-
dirà també a ordenar la publicació d’aquesta re-
solució i de la d’aprovació definitiva al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya als efec-
tes de la seva immediata executivitat.

Contra aquestes resolucions, que posen fi a
la via administrativa, es poden interposar re-
cursos contenciosos administratius en el termini
de dos mesos davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa 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 admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, sens perjudici que es pugui in-
terposar 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 del dia de la publicació d’aquest
Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Barcelona, 12 d’agost de 1998

CARLOTA BARCELÓ I BASIL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya

(98.204.043)

EDICTE
de 14 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents als mu-
nicipis de la Llagosta i Mollet del Vallès.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 4 de juny de 1998, adoptà, entre al-
tres, els acords següents:

Exp.: 1187/98
Pla especial de la Unitat d’actuació 4B de la Lla-
gosta

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

—1 Aprovar definitivament el Pla especial de
la Unitat d’actuació 4B de la Llagosta, promo-
gut i tramès per l’Ajuntament.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 1271/98
Modificació puntual del Pla general d’ordena-
ció can Arimon, de Mollet del Vallès

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 de Mollet
del Vallès a l’àmbit de can Arimon, promogu-
da i tramesa per l’Ajuntament, amb el benen-
tès que, coherentment amb l’ordenació volumè-
trica de l’edificació, el nombre màxim de plantes
de l’edificació és de PB més 2PP i coberta pla-
na accessible.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

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, 14 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.205.066)

EDICTE
de 14 d’agost de 1998, sobre una resolució del
conseller de Política Territorial i Obres Públiques
referent al municipi de Vallfogona de Balaguer.

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 20 de juliol de 1998,
l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 2855/97
Modificacions de les Normes subsidiàries de
planejament de Vallfogona de Balaguer, al nu-
cli de l’Hostal Nou

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:
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—1 Emetre informe favorable, als efectes de
l’article 76 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, sobre la primera modificació de les Nor-
mes subsidiàries de planejament de Vallfogona
de Balaguer, al nucli de l’Hostal Nou, a l’àmbit
delimitat pels carrers Gaspar de Portolà, Fran-
cesc Macià, Casanovas i Sant Miquel.

—2 Emetre informe desfavorable, als efectes
de l’article 76 del Decret legislatiu 1/1990, de 12
de juliol, sobre la segona modificació de les
Normes subsidiàries de planejament de Vall-
fogona de Balaguer, al nucli de l’Hostal Nou, a
l’àmbit delimitat pels carrers Noguera, Rafel de
Casanovas, Salvador Espriu i Gaspar de Portolà.

Contra l’apartat 2 d’aquesta resolució, que
posa fi a la via administrativa, es pot interposar
recurs contenciós administratiu 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 del dia de la publicació d’aquest
Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Barcelona, 14 d’agost de 1998

CARLOTA BARCELÓ I BASIL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya

(98.205.068)

EDICTE
de 14 d’agost de 1998, sobre acords de la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona referents al mu-
nicipi de Cabrils.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 4 de juny de 1998, adoptà, entre al-
tres, els acords següents:

Exp.: 192/98
Modificació puntual del Pla general d’ordena-
ció d’alineacions i rasants del carrer Quatre Ca-
mins, de Cabrils

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 d’alineaci-
ons i rasants del carrer Quatre Camins, de Ca-
brils, promoguda i tramesa per l’Ajuntament,
amb el benentès que en el desenvolupament del
Pla especial núm. 3, Fàbrica de la carretera de
la Vela, caldrà compatibilitzar la protecció dels
elements precatalogats al Pla general d’orde-
nació, amb les afectacions viàries que es deri-
ven d’aquesta modificació del Pla general d’or-
denació.

—2 Publicar aquest acord al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva

executivitat immediata, tal com indica l’article
89 del text refós de la legislació vigent a Cata-
lunya en matèria urbanística.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 193/98
Modificació puntual del Pla general d’ordena-
ció d’alineacions i rasants del passeig Tolrà, de
Cabrils

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 d’alineaci-
ons i rasants del passeig Tolrà, de Cabrils, pro-
moguda i tramesa per l’Ajuntament, amb la
prescripció següent que s’incorpora d’ofici:

Es manté la secció consolidada de 8 m sobre
el front cantoner amb el carrer Frare Casanoves.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

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, 14 d’agost de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(98.205.067)

*

ORDRE
de 31 de juliol de 1998, per la qual es crea la
Denominació d’Origen Protegida Mantega de
l’Alt Urgell i la Cerdanya i se n’aprova el Regla-
ment.

D’acord amb el que disposen la Llei 25/1970,
de 2 de desembre, de l’Estatut de la vinya, del
vi i dels alcohols i el seu Reglament aprovat pel
Decret 835/1972, de 23 de març; el Reial decret
728/1988, de 8 de juliol, pel qual s’estableix la
normativa a què han d’ajustar-se les denomina-
cions d’origen, les específiques i les genèriques
de productes agroalimentaris no vínics; el Re-
glament (CEE) 2081/1992, relatiu a la protec-
ció de les indicacions geogràfiques i de les de-
nominacions d’origen dels productes agrícoles
i alimentaris; l’Ordre de 25 de gener de 1994, per
la qual es precisa la correspondència entre la
legislació espanyola i el Reglament (CEE) 2081/
1992, així com el Decret 41/1998, de 3 de març,
pel qual s’estableixen normes per a l’adequació
de les denominacions de qualitat a la normati-
va comunitària;

En ús de les atribucions que m’han estat con-
ferides,

ORDENO:

Article 1
Es crea la Denominació d’Origen Protegida

Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya i se n’apro-
va el Reglament, el qual es publica annex a aques-
ta Ordre.

Article 2
El text aprovat es trametrà al Ministeri d’Agri-

cultura, Pesca i Alimentació per al seu coneixe-
ment i posterior reconeixement comunitari.

Barcelona, 31 de juliol de 1998

FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

REGLAMENT
de la Denominació d’Origen Protegida Mante-
ga de l’Alt Urgell i la Cerdanya

CAPÍTOL 1
Àmbit de protecció

Article 1
D’acord amb el que disposen la Llei 25/1970,

de 2 de desembre, de l’Estatut de la vinya, del
vi i dels alcohols i el seu Reglament, aprovat pel
Decret 835/1972, de 23 de març; el Reial decret
728/1988, de 8 de juliol, pel qual s’estableix la
normativa a què han d’ajustar-se les denomina-
cions d’origen, les específiques i les genèriques
de productes agroalimentaris no vínics; el Re-
glament (CEE) 2081/1992 relatiu a la protecció
de les indicacions geogràfiques i de les denomi-
nacions d’origen dels productes agrícoles i ali-
mentaris; l’Ordre de 25 de gener de 1994, per la
qual es precisa la correspondència entre la le-
gislació espanyola i el Reglament (CEE) 2081/
1992, i el Decret 41/1998, de 3 de març, pel qual
s’estableixen normes per a l’adequació de les de-
nominacions de qualitat a la normativa comu-
nitària, queden protegides amb la Denomina-

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA
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ció d’Origen Protegida Mantega de l’Alt Urgell
i la Cerdanya la mantega que reuneixi les carac-
terístiques definides en aquest Reglament i
compleixi en el procés de producció de la llet així
com en el d’elaboració de la mantega tots els
requisits exigits per l’esmentat Reglament i per
la legislació vigent.

Article 2
2.1 La protecció atorgada s’estén al nom

en català Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya
així com al nom en castellà Mantequilla de L’Alt
Urgell y La Cerdanya, i al nom geogràfic de
l’Alt Urgell i la Cerdanya quan s’apliqui a man-
tega.

2.2 La Denominació d’Origen Protegida
Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya no es pot
aplicar a cap altra classe de mantega que la que
reconeix aquest Reglament, ni es podran utilit-
zar termes, expressions, marques i senyals que
per la seva similitud fonètica o gràfica amb
aquesta puguin induir a confusió amb la que és
objecte de protecció, inclusivament en el cas
d’anar precedits per expressions com tipus, estil,
gust, elaborat a, manipulat a, fabricat a, o altres
d’anàlegs.

Article 3
La defensa de la Denominació d’Origen Pro-

tegida, l’aplicació del seu Reglament, la vigilàn-
cia del seu compliment així com el foment i el
control de la qualitat del producte emparat
queden encomanats al Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Protegida, al Servei de
Protecció a la Qualitat Agroalimentària de la
Direcció General de Producció i Indústries Agro-
alimentàries del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Cata-
lunya i al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, en l’àmbit de les seves respectives
competències.

CAPÍTOL 2
Producció

Article 4
La zona de producció de llet apta per a l’ela-

boració de la mantega emparada per la Deno-
minació d’Origen Protegida Mantega de l’Alt
Urgell i la Cerdanya està constituïda pels termes
municipals de les comarques de l’Alt Urgell i la
Cerdanya.

Article 5
Les explotacions ramaderes dedicades a la

producció de llet per a l’elaboració de la man-
tega protegida per la Denominació d’Origen
Protegida han de complir les condicions establer-
tes per la legislació vigent.

Article 6
6.1 L’alimentació dels animals respondrà a

les pràctiques tradicionals basades en l’alimen-
tació amb farratges i pastures de l’Alt Urgell i
la Cerdanya.

6.2 El Consell Regulador pot dictar nor-
mes complementàries relatives a l’alimentació
dels animals amb la finalitat que la llet produïda
destinada a l’elaboració de la mantega prote-
gida respongui a les seves característiques pe-
culiars.

Article 7
7.1 La llet que s’utilitzi per a l’elaboració de

la mantega serà la que procedeixi de vaques
sanes de raça frisona.

7.2 El munyiment de les vaques es realitzarà
en condicions que garanteixin l’obtenció higi-
ènica de la llet.

7.3 La llet destinada a l’elaboració de man-
tega protegida se sotmetrà a refrigeració imme-
diatament després del munyiment i es mantindrà
en aquestes condicions fins a la seva recollida, que
serà diària.

7.4 El transport de la llet es realitzarà en les
millors condicions higièniques, en cisternes isotèr-
miques o mitjançant qualsevol altre mitjà que ga-
ranteixi que la qualitat de la llet no es deteriora.

Article 8
8.1 Es realitzaran determinacions diàries de

la llet recollida de cada una de les explotacions
per comprovar que reuneix les condicions se-
güents:

a) L’acidesa màxima serà de 16ºD.
b) No ha de contenir cap substància que li

sigui estranya, presentarà absència total de re-
sidus d’antibiòtics, d’inhibidors de la fermenta-
ció làctica i altres additius.

c) El recompte de Clostridium tirobutyricum
de la llet que arribi a les indústries elaborado-
res no superarà les 2.000 espores/l.

d) Complir les condicions higienicosanitàries
que estableix la legislació vigent.

8.2 El Consell Regulador vigilarà i contro-
larà aquestes operacions i podrà dictar normes
amb l’objectiu de garantir les condicions higi-
èniques i la qualitat de la llet.

CAPÍTOL 3
Elaboració

Article 9
La zona d’elaboració i envasat de la Mante-

ga de l’Alt Urgell i la Cerdanya coincideix amb
la zona de producció de la llet delimitada a l’ar-
ticle 4 d’aquest Reglament.

Article 10
10.1 L’elaboració de la Mantega de l’Alt

Urgell i la Cerdanya comprèn els processos se-
güents:

a) Obtenció de la nata mitjançant desnatat
de la llet.

b) Refredament de la nata obtinguda fins a
una temperatura de 12ºC.

c) Pasteurització de la nata.
d) Desgasificació per eliminar olors estra-

nyes.
e) Refredament de la nata pasteuritzada fins

a 16ºC-18ºC.
f) Maduració mitjançant acció de ferments

lactis mesòfils fins arribar a una acidesa de 40ºD-
50ºD. S’utilitzaran com a ferments lactis mesòfils
els cultius mixtes de: Streptococcus lactis, Strep-
tococcus cremoris, Streptococcus diacetilactis,
Leuconostoc citrovorum.

g) Batut de la nata fins aconseguir el gra de
mantega adequat, que haurà de ser regular i ho-
mogeni.

h) Rentat del gra de mantega per eliminar les
aigües mares residuals.

i) Amassat del gra.
10.2 No s’admet l’ús de cap tipus de colo-

rant en l’elaboració de la mantega protegida.

Article 11
La mantega elaborada es comercialitzarà en

blocs o formats de pes igual o superior a 15 gr
de pes net, d’acord amb la legislació vigent, en
embolcall sanitàriament apte i expressament
autoritzat pel Consell Regulador.

Article 12
L’elaboració i l’envasat de la mantega prote-

gida s’haurà de realitzar exclusivament en instal·-
lacions que compleixin la legislació vigent i que
estiguin inscrites i autoritzades pel Consell Re-
gulador.

Article 13
13.1 Les empreses elaboradores realitzaran

controls de la llet i de la mantega. Aquests con-
trols consistiran com a mínim en:

a) Diàriament per a la llet:
Determinació de l’acidesa en graus Dornic de

la llet de cada explotació abans de ser carrega-
da en els vehicles isotèrmics.

Determinació de la presència d’antibiòtics i
d’inhibidors de la fermentació làctia en cada una
de les aportacions de llet de cada explotació.

Determinació del nombre d’espores de Clos-
tridium tirobutyricum de la llet recollida de cada
explotació.

b) Diàriament per a la mantega:
Determinació de la humitat d’una mostra de

mantega de cada lot de fabricació.
Control microbiològic: recompte de colifor-

mes de la nata, dels ferments i de la mantega
acabada.

Test de conservació de la mantega a 20ºC.
Test organolèptic.
13.2 Es portarà un registre dels resultats de

les proves de control, el qual estarà a disposició
del Consell Regulador.

CAPÍTOL 4
Característiques de la mantega

Article 14
14.1 Les característiques organolèptiques,

donada la llarga maduració de la nata i la utilit-
zació de ferments específics, correspondrà a una
mantega lleugerament àcida que recorda el gust
de l’avellana.

14.2 La composició de la mantega serà:
Humitat màxima: 16%.
Matèria grassa màxima: 82%.
Ph entre 4,5 i 5,2.
14.3 Les característiques fisicoquímiques de

la matèria grassa seran les pròpies del seu ori-
gen lacti, en particular:

Índex de refracció a 40ºC: 1,4540 a 1,4557.
Índex de Reichert-Meissl: 26 a 32.
Índex de Polenske: 1 a 4.
Índex de Kirschner: 19 a 27.
14.4 La mantega protegida haurà de com-

plir la normativa vigent específica per a la man-
tega. En tot cas, el Consell Regulador podrà
establir normes addicionals.

CAPÍTOL 5
Registres

Article 15
15.1 El Consell Regulador de la Denomi-

nació d’Origen Protegida portarà els registres
següents:
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a) Registre d’explotacions ramaderes.
b) Registre de plantes elaboradores de man-

tega.
15.2 Les sol·licituds d’inscripció es presen-

taran en impresos normalitzats davant el Con-
sell, i s’hi adjuntaran els documents i els com-
provants que en cada cas siguin requerits per les
disposicions i normes vigents.

15.3 El Consell Regulador denegarà de
forma motivada les inscripcions que no s’ajus-
tin als preceptes d’aquest Reglament o als acords
adoptats pel mateix Consell sobre condicions
complementàries de caràcter tècnic que hagin
de reunir les explotacions ramaderes o les plan-
tes elaboradores de mantega.

15.4 La inscripció en aquests registres no
eximeix els interessats de l’obligació d’inscriu-
re’s en els registres que, amb caràcter general,
estiguin establerts legalment.

Article 16
16.1 Al Registre d’explotacions ramaderes

s’inscriuran totes aquelles situades a la zona de
producció que reuneixin les condicions esta-
blertes al Reglament i la producció de les quals
pugui ser emparada per la Denominació d’Ori-
gen Protegida i així ho sol·licitin al Consell Re-
gulador.

16.2 A la inscripció figurarà el nom del ti-
tular de l’explotació, el domicili o raó social, la
descripció i la ubicació de les instal·lacions des-
tinades a producció de llet, el nombre d’animals,
la raça, els números dels registres exigits per la
legislació vigent i totes les dades que calguin per
a la seva perfecta identificació i localització.

Article 17
17.1 Al Registre de plantes elaboradores

s’inscriuran totes les instal·lacions ubicades a la
zona d’elaboració que així ho sol·licitin i que el
Consell Regulador consideri aptes per a l’ela-
boració de mantega que pugui optar a ser pro-
tegida per la Denominació d’Origen Protegida.

17.2 A la inscripció figuraran el nom i el
domicili del titular o la raó social, el terme mu-
nicipal on estan situades, les característiques, la
capacitat d’elaboració, la maquinària, els siste-
mes d’elaboració i totes les dades que el Con-
sell Regulador consideri necessàries per a la
perfecta identificació i catalogació de la indús-
tria, així com els números de registre que exi-
geixi la legislació vigent i models i etiquetes o
precintes a utilitzar per a la comercialització del
producte emparat.

Article 18
18.1 Per a la vigència de les inscripcions als

registres corresponents serà indispensable com-
plir en tot moment els requisits que estableix
aquest capítol, i s’haurà de comunicar al Con-
sell qualsevol variació que afecti les dades sub-
ministrades amb motiu de la inscripció en el
moment en què aquesta variació es produeixi.
El Consell Regulador podrà suspendre o anul·lar
les inscripcions quan els seus titulars no complei-
xin aquestes prescripcions.

18.2 El Consell Regulador efectuarà inspec-
cions periòdiques per comprovar la veracitat del
que disposa l’apartat anterior.

18.3 Les inscripcions als diferents registres
seran renovades en el termini i de la manera que
determini el Consell Regulador.

Article 19
Les inscripcions i les baixes dels registres són

voluntàries. Quan es produeixi la baixa en qual-
sevol dels registres, haurà de transcórrer un
temps mínim de dos anys abans de procedir a
una nova inscripció, excepte en el cas de canvi
de titularitat.

CAPÍTOL 6
Drets i obligacions

Article 20
20.1 Només les persones físiques o jurídi-

ques les explotacions ramaderes de les quals
estiguin inscrites en el registre corresponent del
Consell Regulador poden subministrar llet des-
tinada a l’elaboració de mantega protegida per
la Denominació d’Origen Protegida.

20.2 Només les persones físiques o jurídi-
ques les indústries de les quals estiguin inscri-
tes en el registre corresponent del Consell Re-
gulador poden elaborar i envasar, per a una
posterior comercialització, mantega protegida
per la Denominació d’Origen Protegida.

20.3 Només pot aplicar-se la Denominació
d’Origen Protegida Mantega de l’Alt Urgell i la
Cerdanya a la mantega procedent de plantes ela-
boradores inscrites als registres corresponents
que sigui elaborada i envasada d’acord amb les
normes exigides per aquest Reglament i que
reuneixi les condicions tècniques que han de
caracteritzar-la.

20.4 El dret a l’ús dels noms emparats per
aquesta Denominació d’Origen Protegida en
propaganda, publicitat, documentació o etique-
tes és exclusiu del Consell Regulador, així com
de les firmes inscrites als registres del Consell.

20.5 Pel sol fet d’estar inscrites als registres
corresponents, les persones físiques o jurídiques
estan obligades al compliment de les disposici-
ons d’aquest Reglament i dels acords que, dins
de les seves competències, dictin els organismes
competents i el Consell Regulador, així com a
satisfer les exaccions que els corresponguin.

20.6 Per a l’exercici de qualsevol dret ator-
gat per aquest Reglament o per poder benefi-
ciar-se dels serveis que presti el Consell Regu-
lador, els inscrits hauran d’estar al corrent del
pagament de les seves obligacions.

Article 21
Les firmes inscrites als registres corresponents

poden utilitzar, amb l’autorització prèvia del
Consell Regulador, els noms comercials que
tinguin registrats de la seva propietat o autorit-
zats pels seus propietaris. Perquè l’autorització
es concedeixi han de sol·licitar-ho al Consell
Regulador amb els comprovants que aquest
exigeixi, amb la manifestació expressa que es
responsabilitzen de les conseqüències derivades
de l’ús del nom en la mantega emparada per la
Denominació d’Origen Protegida.

Article 22
22.1 La mantega protegida serà expedida al

mercat proveïda d’envasos en els quals figuri
imprès, de manera obligatòria i destacada, el
nom de la Denominació d’Origen Protegida i la
denominació comercial, si n’hi ha, a més de les
dades que amb caràcter general determini la
legislació vigent.

22.2 Abans de la posada en circulació, els
envasos de les firmes elaboradores han de ser

autoritzats pel Consell Regulador als efectes que
es detallen en aquest Reglament. Es denegarà
l’autorització en aquells envasos que per qual-
sevol causa puguin donar lloc a confusió en el
consumidor. També podrà ser anul·lada una
autorització ja concedida anteriorment quan
hagin canviat les circumstàncies de la firma sol·-
licitant, amb audiència prèvia d’aquesta.

22.3 El Consell Regulador adoptarà i regis-
trarà un logotip com a símbol d’identificació de
la Denominació d’Origen Protegida que de
manera obligatòria ha de figurar a l’etiqueta o
precinte dels productes protegits.

22.4 La mantega protegida es comercialit-
zarà en envàs numerat expedit pel Consell Re-
gulador.

Article 23
Les marques, els emblemes, els símbols, les

llegendes publicitàries o qualsevol tipus de pro-
paganda que s’utilitzi aplicat al producte protegit
no podrà usar-se, ni tan sols pels mateixos titu-
lars, en la comercialització d’altres mantegues
no emparades per la Denominació d’Origen
Protegida.

Article 24
24.1 Amb l’objecte de poder controlar els

processos d’elaboració, emmagatzematge i ex-
pedició i tot el que calgui per poder acreditar
l’origen i la qualitat de la mantega emparada, les
persones físiques o jurídiques titulars d’explo-
tacions ramaderes o de plantes elaboradores
estan obligades a complir el següent:

a) Els titulars de les explotacions ramaderes
productores de llet inscrites han de presentar al
Consell Regulador una declaració trimestral de
la producció de llet obtinguda, on s’indicarà la
seva destinació i, en cas de venda, el nom del
comprador.

b) Els titulars de les plantes elaboradores
inscrites han de declarar trimestralment al Con-
sell Regulador la quantitat de producte mani-
pulat. S’haurà de consignar la procedència i la
quantitat i també les vendes efectuades i la seva
destinació.

24.2 Les dades esmentades en aquest article
només es podran facilitar i publicar en forma ge-
nèrica, a efectes estadístics, sense cap referència
de caràcter individual. Qualsevol infracció
d’aquesta norma serà sancionada d’acord amb el
que preveu l’article 123 del Decret 835/1972, de
23 de març.

Article 25
25.1 La partida de mantega que per qual-

sevol causa presenti defectes, alteracions sen-
sibles o que en la seva producció no s’hagin
complert els preceptes d’aquest Reglament o els
establerts per la legislació vigent, seran desqua-
lificades pel Consell, fet que comportarà la pèr-
dua de la Denominació d’Origen Protegida o a
tenir-hi dret en el cas de productes no definiti-
vament elaborats.

25.2 A partir de la iniciació de l’expedient
de desqualificació, les esmentades partides que-
daran aïllades i degudament identificades, sota
control del Consell Regulador, excepte en el cas
que el titular renunciï a la protecció de la De-
nominació d’Origen Protegida. Les partides que
siguin desqualificades perdran la protecció ator-
gada i en cap cas no podran ser transferides a una
altra instal·lació inscrita.
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CAPÍTOL 7
Consell Regulador

Article 26
26.1 El Consell Regulador és l’òrgan de

caràcter desconcentrat dependent del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb
atribucions decisòries en les funcions que aquest
Reglament li encarrega, d’acord amb el que
determina la legislació vigent.

26.2 L’àmbit de competència del Consell es
determina de la manera següent:

a) Territorial: per la zona de producció, d’ela-
boració i d’envasat.

b) Producció: pels productes protegits per la
Denominació d’Origen Protegida, en qualsevol
de les fases de producció, d’elaboració, d’emma-
gatzemament, de circulació i de comercialització.

c) Personal: per les persones inscrites als
diferents registres.

Article 27
Correspon al Consell Regulador aplicar els

preceptes d’aquest Reglament i vetllar pel seu
compliment. Amb aquesta finalitat exercirà les
funcions que preveu la Llei 25/1970 i disposicions
complementàries, així com les que expressament
s’indiquen als articles d’aquest Reglament.

Article 28
28.1 El Consell Regulador estarà constituït

per:
a) Un president designat pel Departament

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la terna
proposada pel Consell entre els vocals elegits.

b) Un vicepresident designat pel Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a pro-
posta del Consell entre els vocals elegits.

c) Tres vocals en representació dels inscrits
al registre d’explotacions ramaderes.

d) Tres vocals en representació dels inscrits
al registre de plantes elaboradores de mantega.

e) Dos vocals tècnics nomenats pel Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Els vocals seran elegits per votació lliure i
secreta per tots els inscrits als esmentats regis-
tres i les eleccions han de ser convocades pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

28.2 Per cada un dels vocals del Consell es
nomenarà un suplent elegit de la mateixa ma-
nera que el titular.

28.3 La renovació del Consell es realitzarà
cada quatre anys i els seus membres podran ser
reelegits.

28.4 En el cas de cessament d’un vocal per
qualsevol causa, la vacant serà coberta pel su-
plent, si bé el mandat del nou vocal serà pel
temps que li quedava al vocal substituït.

28.5 El termini per a la presa de possessió
dels vocals serà com a màxim d’un mes des de
la data de la seva elecció o designació.

28.6 Els vocals hauran d’estar vinculats als
sectors que representin, bé directament bé pel
fet de ser representants d’entitats que es dedi-
quin a les activitats corresponents. No obstant
això, una mateixa persona física o jurídica no
podrà tenir en el Consell Regulador doble re-
presentació, una en el sector productor i una
altra en el sector elaborador.

Els vocals elegits en qualitat de representants
d’una firma inscrita cessaran en el seu càrrec en
cessar com a representants d’aquesta firma,
encara que segueixin vinculats al sector, i es

procedirà a designar un substitut en la forma
establerta.

28.7 Causarà baixa el vocal que durant el
període de vigència del seu càrrec sigui sanci-
onat per infracció greu en les matèries que re-
gula aquest Reglament, bé ell personalment o
la firma a la qual pertany. Igualment causarà
baixa per absència injustificada a tres sessions
consecutives o a cinc d’alternes, o per causar
baixa als registres de la Denominació d’Origen
Protegida.

Article 29
L’exercici dels càrrecs del Consell serà gratuït,

sens perjudici del dret de cobrament de les des-
peses que l’exercici d’aquest càrrec pugui com-
portar.

Article 30
30.1 Correspon al president:
a) Representar al Consell Regulador. Aques-

ta representació podrà delegar-la en qualsevol
membre del Consell, de manera expressa, en els
casos en què sigui necessari.

b) Complir i fer complir les disposicions le-
gals i reglamentàries en l’àmbit de la Denomi-
nació d’Origen Protegida.

c) Administrar els ingressos i els fons del
Consell Regulador i ordenar els pagaments en
compliment dels acords presos al respecte per
l’esmentat Consell.

d) Convocar i presidir les sessions del Con-
sell, assenyalar l’ordre del dia i sotmetre a la
decisió del Consell els assumptes de la seva
competència així com executar els acords adop-
tats.

e) Organitzar el règim interior del Consell.
f) Contractar, suspendre o renovar el perso-

nal del Consell Regulador, amb acord previ
d’aquest.

g) Organitzar i dirigir els serveis de la Deno-
minació d’Origen Protegida.

h) Informar els organismes superiors de les
incidències que es produeixin en la producció
i en el mercat.

i) Remetre a la Direcció General de Produc-
ció i Indústries Agroalimentàries els acords que
adopti el Consell per al seu compliment gene-
ral, en virtut de les atribucions que li confereix
el Reglament, i aquells que per la seva impor-
tància consideri que li han de ser donats a co-
nèixer.

j) Aquelles altres funcions que acordi el Con-
sell o li encarregui el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca.

30.2 La durada del càrrec de president serà
de quatre anys, i podrà ser reelegit.

El president cessarà en els casos següents:
quan expiri el termini del seu govern, a petició
pròpia una vegada acceptada la seva dimissió,
per pèrdua de confiança del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb la instruc-
ció de l’expedient corresponent o per les altres
causes reconegudes a l’ordenament jurídic.

30.3 En cas de cessament, abandó o defun-
ció, el Consell Regulador, en el termini d’un mes,
proposarà un nou president al Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per a la seva
designació.

Article 31
31.1 El Consell es reunirà com a mínim una

vegada per trimestre amb caràcter ordinari i amb

caràcter extraordinari en qualsevol moment,
prèvia convocatòria del president o a petició al-
menys de la meitat dels seus components. En tot
cas, el Consell podrà constituir-se quan hi sigui
present la totalitat dels seus membres i així ho
acordin per unanimitat.

31.2 Les sessions del Consell Regulador es
convocaran, almenys, amb quatre dies d’ante-
lació, i s’ha d’adjuntar a la citació l’ordre del dia
per a la reunió, en la qual no es podran tractar
més assumptes que els prèviament assenyalats.

En cas de necessitat, quan així ho requerei-
xi la urgència de l’assumpte a judici del presi-
dent, se citarà els vocals per mitjans adequats
amb 24 hores d’anticipació com a mínim. Aques-
ta citació no caldrà quan, en casos d’extrema
urgència, hi siguin presents tots els membres del
Consell Regulador i donin la seva conformitat.

Per a la inclusió a l’ordre del dia d’un assump-
te determinat, no incorporat pel president, cal-
drà que ho sol·licitin, almenys, quatre dels vo-
cals amb dret a vot, amb quatre dies d’antelació
com a mínim.

31.3 Quan un titular no pugui assistir a la
sessió ho notificarà al Consell Regulador i al
suplent, per tal que el pugui substituir.

31.4 Els acords s’adoptaran per majoria dels
membres presents i perquè siguin vàlids caldrà
que hi siguin presents més de la meitat dels que
integren el Consell. En cas d’empat decidirà el
vot del president.

31.5 Per resoldre qüestions de tràmit o en
aquells casos en què s’estimi necessari, es podrà
constituir una comissió permanent formada pel
president i dos vocals designats pel ple. L’acord
del Consell en el qual es constitueixi la comis-
sió permanent contindrà també les missions
específiques que li competeixen i les funcions
que exercirà. Totes les resolucions que prengui
la comissió permanent seran comunicades al ple
del Consell en la primera reunió que se celebri,
per a la seva ratificació si és procedent.

Article 32
32.1 Per al compliment de les seves finali-

tats, el Consell Regulador disposarà del personal
necessari d’acord amb les plantilles aprovades
per ell i que figuraran dotades en el seu pressu-
post.

32.2 El Consell tindrà un secretari designat
per ell a proposta del president, del qual depen-
drà directament. Les funcions específiques del
secretari consistiran en:

a) Preparar els treballs del Consell i trami-
tar l’execució dels seus acords.

b) Assistir a les sessions amb veu però sen-
se vot, cursar les convocatòries, aixecar actes i
custodiar els llibres i documents del Consell.

c) Els assumptes relatius al règim interior del
Consell, tant de personal com administratius.

d) Les altres funcions encarregades pel pre-
sident relacionades amb la preparació i instru-
mentació dels assumptes de la competència del
Consell.

32.3 El Servei de Protecció a la Qualitat
Agroalimentària del Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca donarà suport tècnic al
Consell Regulador quan aquest ho sol·liciti.

Article 33
33.1 El Consell Regulador serà l’organisme

de certificació que, d’acord amb l’article 10 del
Reglament CEE 2081/92, s’encarregarà de ga-
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rantir que els productes protegits per la Deno-
minació d’Origen Protegida compleixin els re-
quisits establerts en aquest Reglament. El Con-
sell Regulador determinarà la manera d’efectuar
el control dels diversos processos de producció
i comercialització i els mitjans que s’utilitzaran
per fer efectiu aquest control.

33.2 El Consell Regulador pot encarregar
la realització de les activitats relacionades amb
el control a entitats privades de control indepen-
dents que estiguin inscrites al Registre d’enti-
tats de control i certificació de productes agro-
alimentaris de la Direcció General de Producció
i Indústries Agroalimentàries.

33.3 El Consell Regulador ha de complir els
requisits que estableix la norma EN 45011.

En cas que el Consell Regulador encarregui
a una entitat les activitats d’inspecció, l’esmen-
tada entitat haurà de complir la norma EN 45004
o bé la part corresponent a l’activitat de control
que estableix la norma EN 45011.

Els organismes que realitzin les anàlisis de-
rivades del control hauran de complir la norma
EN 45001.

Article 34
34.1 El Consell Regulador establirà un Co-

mitè de Qualificació que tindrà com a missió
informar sobre la qualitat de la mantega que
pugui ser emparada per la Denominació d’Ori-
gen Protegida. Aquest Comitè podrà comptar
amb els assessoraments tècnics que cregui ne-
cessaris el Consell Regulador.

34.2 El ple del Consell Regulador resoldrà
els expedients de qualificació o desqualificació
amb informe previ del Comitè de Qualificació.

Contra aquestes resolucions del Consell Re-
gulador es podrà presentar recurs ordinari da-
vant el conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca.

34.3 El Consell Regulador dictarà les nor-
mes de constitució i de funcionament del Comitè
de Qualificació.

Article 35
35.1 El finançament del Consell s’efectuarà

amb els recursos següents:
35.1.1 Amb el producte de les exaccions

parafiscals que fixa l’article 90 de la Llei 25/1970,
a les quals s’aplicaran els tipus següents:

a) Per a les exaccions anuals sobre la produc-
ció de llet: 0,5% de la base. La base serà el pro-
ducte del nombre de litres obtinguts i destinats
a l’elaboració de mantega amb Denominació
d’Origen Protegida, pel valor mitjà en pessetes
del litre de llet de la campanya precedent.

b) Per a les exaccions anuals sobre els pro-
ductes emparats es fixa un tipus de l’1% de la
base per als productes venuts en el mercat.

c) Exacció de 100 pessetes per expedició de
cada certificat i doble del preu del cost de les eti-
quetes o contraetiquetes.

Els subjectes passius de cada una de les exac-
cions són:

De la a), els titulars de les explotacions rama-
deres inscrites.

De la b), els titulars de plantes elaboradores
de mantega inscrites.

De la c), els sol·licitants de certificats o adqui-
rents d’etiquetes o precintes.

35.1.2 Les subvencions, llegats i donatius
que rebin.

35.1.3 Les quantitats que puguin percebre
en concepte d’indemnització per danys i perju-

dicis ocasionats al Consell o als interessos que
representa.

35.1.4 Els béns que constitueixin el seu pa-
trimoni i els productes i vendes d’aquest.

35.2 Els tipus impositius fixats en aquest
article podran ser variats a proposta del Consell
quan les necessitats pressupostàries així ho exi-
geixin i sempre dins els límits establerts a la Llei
25/1970 i disposicions complementàries.

35.3 La gestió dels ingressos i les despeses
que figuren als pressupostos correspondrà al
Consell Regulador.

35.4 L’aprovació dels pressupostos del Con-
sell Regulador la realitzarà el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

35.5 La fiscalització de les operacions eco-
nòmiques del Consell Regulador i de la comp-
tabilitat l’efectuarà la Intervenció Delegada de
la Generalitat de Catalunya en el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, d’acord amb
les atribucions i funcions que li assigni la legis-
lació vigent en la matèria.

Article 36
Els acords i les resolucions que adopti el Con-

sell Regulador es podran recórrer, en tot cas,
davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca.

CAPÍTOL 8
Infraccions, sancions i procediments

Article 37
El règim sancionador per incompliment

d’aquest Reglament serà el que estableixen la Llei
25/1970, de 2 de desembre, de l’Estatut de la vi-
nya, del vi i dels alcohols, el seu Reglament apro-
vat pel Decret 835/1972, de 23 de març; el Re-
ial decret 1945/1983, de 22 de juny, que regula
les infraccions i sancions en matèria de defen-
sa del consumidor i de la producció agroali-
mentària; la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i el De-
cret 278/1993, de 9 de novembre, sobre proce-
diment sancionador d’aplicació en els àmbits de
competència de la Generalitat de Catalunya.

Article 38
38.1 Les infraccions al que disposa aquest

Reglament i als acords del Consell Regulador
seran sancionades amb advertència, multa, de-
comís de la mercaderia, suspensió temporal en
l’ús de la Denominació d’Origen Protegida o
baixa en el seu registre o registres, tal com s’ex-
pressa als articles següents, sens perjudici de les
sancions que, per contravenir la legislació gene-
ral sobre la matèria, puguin ser imposades.

38.2 Les bases per a la imposició de multes
seran les que disposa l’article 120 del Decret 835/
1972, de 23 de març.

Article 39
Segons disposa l’article 129.2 del Decret 835/

1972, de 23 de març, les infraccions comeses per
les persones inscrites als registres de la Deno-
minació d’Origen Protegida es classifiquen, a
efectes de la seva sanció, de la manera següent:

39.1 Faltes administratives. Se sancionaran
amb advertència o amb multa de l’1 al 10% del
valor de les mercaderies afectades.

Aquestes faltes són, en general, les inexacti-
tuds en les declaracions, llibres de registre, avisos

de circulació i altres documents de control que
garanteixin la qualitat i l’origen dels productes,
i especialment les següents:

a) Falsejar o ometre les dades i els compro-
vants necessaris en cada cas en els diferents
registres.

b) No comunicar de manera immediata al
Consell Regulador qualsevol variació que afecti
les dades subministrades en el moment de la
inscripció en els registres.

c) Ometre o falsejar dades relatives a la pro-
ducció o a la circulació de productes.

d) La resta d’infraccions al Reglament o als
acords del Consell Regulador en les matèries es-
mentades en aquest apartat.

39.2 Infraccions al que estableix aquest
Reglament sobre producció, elaboració, enva-
sat, venda i característiques del producte em-
parat. Se sancionaran amb multes del 2 al 20%
del valor dels productes afectats i amb el seu
decomís.

Aquestes infraccions són les següents:
a) Incomplir les normes de producció, con-

servació i transport de la llet.
b) Utilitzar per a l’elaboració de mantega

protegida per la Denominació llet que no com-
pleixi les condicions establertes en aquest Re-
glament.

c) L’incompliment de les normes sobre pràc-
tiques d’elaboració que estableix aquest Regla-
ment, o de les complementàries que adopti el
Consell.

d) L’ús, per a l’elaboració de la mantega pro-
tegida, de productes no autoritzats en aquest Re-
glament.

e) Expedir mantega desqualificada pel Consell.
f) Incomplir les normes sobre emmagatze-

matge i envasat que estableix aquest Reglament
o les complementàries que adopti el Consell.

g) Les infraccions que es produeixin contra
les disposicions del Reglament o els acords del
Consell Regulador sobre les matèries relacio-
nades en aquest apartat.

39.3 Infraccions per ús indegut de la Deno-
minació d’Origen Protegida o per actes que pu-
guin causar-li perjudici o desprestigi. Se sancio-
naran amb multes de 20.000 pessetes al doble del
valor de la mercaderia o productes afectats, quan
aquest valor superi l’esmentada quantitat, a més
de comportar el seu decomís.

Aquestes infraccions són les següents:
a) Utilització de raons socials, noms comer-

cials, marques, símbols o emblemes que facin re-
ferència a la Denominació d’Origen Protegida
o als noms protegits per ella en la comercialit-
zació de mantega no protegida o que creïn con-
fusió en els consumidors.

b) L’ús de la Denominació d’Origen Prote-
gida en mantega que no s’hagi produït o mani-
pulat d’acord amb les normes establertes per la
legislació vigent i per aquest Reglament o que
no reuneixin les característiques i condicions
organolèptiques que han de caracteritzar-la.

c) L’ús de noms comercials, marques, precin-
tes o etiquetes no aprovats pel Consell Regula-
dor, en els casos esmentats en aquest apartat.

d) La tinença indeguda, la negociació o la
utilització de documents, precintes, etiquetes,
segells, símbols o caràcters propis de la Deno-
minació d’Origen Protegida i també la seva fal-
sificació.

e) L’expedició de mantega que no correspon-
gui a les característiques de qualitat esmentades
en els seus mitjans de comercialització.
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f) L’expedició, la circulació o la comercialit-
zació de mantega emparada per la Denomina-
ció d’Origen Protegida desproveïdes d’etiquetes
o precintes numerats o dels mitjans de control
establerts pel Consell Regulador.

g) Efectuar qualsevol manipulació de la man-
tega en locals que no siguin les instal·lacions
inscrites i autoritzades pel Consell Regulador.

h) La manipulació, el trasllat o la disposició
de qualsevol manera de mercaderies caute-
larment intervingudes.

i) L’ús de cambres i locals no autoritzats pel
Consell Regulador.

j) El no-pagament de les exaccions para-
fiscals previstes.

k) En general, qualsevol acte que contravin-
gui el que disposa aquest Reglament o els acords
del Consell Regulador en la matèria establerta
en aquest apartat.

Article 40
En els casos d’infraccions greus, a més de les

sancions establertes a l’article 39, podrà aplicar-
se a l’infractor la suspensió temporal de l’ús de
la Denominació d’Origen Protegida o la baixa
dels seus registres.

Article 41
41.1 Constitueixen infraccions comeses per

persones no inscrites als registres del Consell Re-
gulador les següents:

a) Usar indegudament la Denominació d’Ori-
gen Protegida.

b)  Utilitzar noms comercials, marques, ex-
pressions, signes i emblemes que per la seva
identitat o similitud gràfica o fonètica amb els
noms protegits per la Denominació, o amb els
signes i emblemes que li són característics, pu-
guin induir a confusió sobre la naturalesa o l’ori-
gen dels productes, sens perjudici dels drets
adquirits, que siguin degudament reconeguts
pels organismes competents.

c) Utilitzar els noms geogràfics protegits per
la Denominació d’Origen Protegida en etiquetes
o propaganda de productes, encara que vagin
precedits pel terme tipus o d’altres anàlegs.

d) Qualsevol acció que causi perjudici o des-
prestigi o que tendeixi a produir confusió en el
consumidor en referència a la Denominació
d’Origen Protegida.

41.2 Aquestes infraccions es posaran en
coneixement del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca i, si escau, dels organismes
competents, i seran sancionades amb multes des
de 20.000 pessetes fins al doble del valor de la
mercaderia, quan aquest valor superi aquesta
quantitat, i el seu decomís.

Article 42
Les sancions previstes als articles anteriors

s’aplicaran d’acord amb les normes següents:
42.1 S’aplicaran en el seu grau mínim:
a) Quan es tracti de simples irregularitats en

l’observança de les reglamentacions, sense trans-
cendència directa per als consumidors o que no
suposin un benefici especial per a l’infractor.

b) Quan s’esmenin els defectes en el termi-
ni assenyalat pel Consell Regulador.

c) Quan es provi que no hi ha hagut mala fe.
42.2 S’aplicaran en el seu grau mig:
a) Quan la infracció tingui transcendència

directa sobre el consumidor o suposi un bene-
fici especial per a l’infractor.

b) Quan no s’esmenin els defectes en el ter-
mini assenyalat pel Consell Regulador.

c) Quan la infracció es produeixi per una
actuació negligent, amb inobservança de les
normes d’actuació acordades expressament pel
Consell Regulador.

d) En tots els casos en què no sigui procedent
l’aplicació dels graus mínim i màxim.

42.3 S’aplicaran en el seu grau màxim:
a) Quan es produeixi negació reiterada a

facilitar informació, a col·laborar o a permetre
l’accés a la documentació obligatòria exigida per
aquest Reglament o pels acords del Consell
Regulador.

b) Quan es provi la concurrència de mala fe
manifesta en l’infractor.

c) Quan de la infracció es derivin perjudicis
greus per a la Denominació d’Origen Protegi-
da, els seus inscrits o consumidors.

Article 43
43.1 Podrà aplicar-se el decomís de les mer-

caderies com a sanció única o com a accessòria,
si escau, o el pagament de l’import del seu va-
lor en el cas que el decomís no sigui factible.

43.2 En cas de desaparició, canvi o qualsevol
manipulació efectuada sobre la mercaderia re-
tinguda, intervinguda o decomissada, caldrà
atenir-se al que disposa l’article 435 del Codi
penal.

Article 44
En cas de reincidència les multes seran supe-

riors en un 50% a les assenyalades en aquest Re-
glament, sens perjudici de les sancions que pu-
guin correspondre en virtut de la legislació vigent.

En el cas que el reincident cometi una nova
infracció, les multes es podran elevar fins al seu
triple.

Es considera reincident l’infractor sancionat
per infringir qualsevol dels preceptes d’aquest
Reglament en els cinc anys anteriors.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca podrà acordar la publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de les sancions im-
posades a efectes d’exemplaritat.

Article 45
45.1 La incoació i la instrucció dels expedi-

ents sancionadors correspon al Consell Regu-
lador quan l’infractor estigui inscrit en algun dels
registres.

45.2 En els casos d’infraccions comeses
contra el que disposa aquest Reglament per
empreses ubicades en el territori de Catalunya
i no inscrites en els registres del Consell Regu-
lador, és el Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca l’encarregat d’incoar i instruir els
expedients.

45.3 La instrucció i la resolució d’expedients
per infraccions contra el que disposa aquest Re-
glament comeses per empreses ubicades fora de
Catalunya, és competència del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació.

Article 46
46.1 La resolució dels expedients sancio-

nadors incoats pel Consell Regulador correspon
al Consell quan la sanció no excedeixi de 50.000
pessetes. En els altres casos, fins i tot quan l’ex-
pedientat no figuri en els registres, el Consell
Regulador ho posarà en coneixement de la Di-
recció General de Producció i Indústries Agro-

alimentàries del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca i els traslladarà les actua-
cions.

46.2 La decisió sobre el decomís definitiu de
productes i la destinació d’aquests productes cor-
respondrà a qui tingui atribuïda la facultat de re-
soldre l’expedient.

46.3 En els expedients la resolució dels quals
correspongui al Consell Regulador, actuaran
com a instructor i com a secretari dues persones
amb la qualificació adequada, que no siguin
vocals del Consell Regulador i que hagin estat
designats per aquest.

Article 47
En els casos en què la infracció correspongui

a l’ús indegut de la Denominació d’Origen Pro-
tegida, el Consell Regulador, sens perjudici de
les actuacions i ulteriors sancions administratives
pertinents, podrà acudir als tribunals i exercir
les accions civils i penals reconegudes en la le-
gislació per a la protecció de la propietat indus-
trial.

Article 48
En tots els casos en què la resolució de l’ex-

pedient impliqui sanció, l’infractor haurà d’abo-
nar les despeses originades per les preses i anà-
lisis de les mostres o pel reconeixement que
s’hagi realitzat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen les disposicions següents:
Ordre de 3 de juny de 1992, per la qual es crea

la denominació de Qualitat Mantega de l’Alt
Urgell-Cerdanya i el seu Consell Provisional
(DOGC núm. 1613, d’1.7.1992).

Ordre de 19 de novembre de 1992, per la qual
s’aprova el Reglament de la Denominació de
Qualitat Mantega de l’Alt Urgell-Cerdanya i del
seu Consell (DOGC núm. 1686, de 23.12.1992).

Ordre de 20 de gener de 1995, per la qual es
modifica el Reglament de la Denominació de
Qualitat Mantega de l’Alt Urgell-Cerdanya i el
seu Consell (DOGC núm. 2005, de 30.1.1995).

(98.201.073)

ORDRE
de 3 d’agost de 1998, per la qual es crea la De-
nominació d’Origen Protegida Formatge de l’Alt
Urgell i la Cerdanya i se n’aprova el Reglament.

D’acord amb el que disposen la Llei 25/1970,
de 2 de desembre, de l’Estatut de la vinya, del
vi i dels alcohols, i el seu Reglament aprovat pel
Decret 835/1972, de 23 de març; el Reial decret
728/1988, de 8 de juliol, pel qual s’estableix la
normativa a què han d’ajustar-se les denomina-
cions d’origen, les específiques i les genèriques
de productes agroalimentaris no vínics; el Re-
glament CEE 2081/1992, relatiu a la protecció
de les indicacions geogràfiques i de les denomi-
nacions d’origen dels productes agrícoles i ali-
mentaris; l’Ordre de 25 de gener de 1994, per la
qual es precisa la correspondència entre la le-
gislació espanyola i el Reglament CEE 2081/
1992, així com el Decret 41/1998, de 3 de març,
pel qual s’estableixen normes per a l’adequació
de les denominacions de qualitat a la normati-
va comunitària;



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 2721 – 9.9.1998 11409

En ús de les atribucions que m’han estat con-
ferides,

ORDENO:

Article 1
Es crea la Denominació d’Origen Protegida

Formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya i se n’apro-
va el Reglament, el qual es publica annex a aques-
ta Ordre.

Article 2
El text aprovat es trametrà al Ministeri

d’Agricultura, Pesca i Alimentació per al seu
coneixement i posterior reconeixement comu-
nitari.

Barcelona, 3 d’agost de 1998

FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

REGLAMENT
de la Denominació d’Origen Protegida Formatge
de l’Alt Urgell i la Cerdanya.

CAPÍTOL 1
Àmbit de protecció

Article 1
D’acord amb el que disposen la Llei 25/1970,

de 2 de desembre, de l’Estatut de la vinya, del
vi i dels alcohols, i el seu Reglament, aprovat pel
Decret 835/1972, de 23 de març; el Reial decret
728/1988, de 8 de juliol, pel qual s’estableix la
normativa a què han d’ajustar-se les denomina-
cions d’origen, les específiques i les genèriques
de productes agroalimentaris no vínics; el Re-
glament CEE 2081/1992, relatiu a la protecció
de les indicacions geogràfiques i de les denomi-
nacions d’origen dels productes agrícoles i ali-
mentaris; l’Ordre de 25 de gener de 1994, per la
qual es precisa la correspondència entre la le-
gislació espanyola i el Reglament CEE 2081/
1992, i el Decret 41/1998, de 3 de març, pel qual
s’estableixen normes per a l’adequació de les de-
nominacions de qualitat a la normativa comu-
nitària, queda protegit amb la Denominació
d’Origen Protegida Formatge de l’Alt Urgell i
la Cerdanya el formatge que reuneixi les carac-
terístiques definides en aquest Reglament i
compleixi en el procés de producció de la llet així
com en el d’elaboració del formatge tots els
requisits exigits per l’esmentat Reglament i per
la legislació vigent.

Article 2
2.1 La protecció atorgada s’estén al nom en

català Formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya,
així com al nom en castellà Queso de L’Alt Urgell
y La Cerdanya, i al nom geogràfic de l’Alt Urgell
i la Cerdanya quan s’apliqui a formatge.

2.2 La Denominació d’Origen Protegida
Formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya no es pot
aplicar a cap altra classe de formatge que el que
reconeix aquest Reglament, ni es podran utilit-
zar termes, expressions, marques i senyals que
per la seva similitud fonètica o gràfica amb
aquesta puguin induir a confusió amb el que és
objecte de protecció, inclusivament en el cas
d’anar precedits per expressions com tipus, estil,

gust, elaborat a, manipulat a, fabricat a, o altres
d’anàlegs.

Article 3
La defensa de la Denominació d’Origen Pro-

tegida, l’aplicació del seu Reglament, la vigilància
del seu compliment així com el foment i el control
de la qualitat del producte emparat queden enco-
manats al Consell Regulador de la Denominació
d’Origen Protegida, al Servei de Protecció a la
Qualitat Agroalimentària de la Direcció General
de Producció i Indústries Agroalimentàries del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en l’àmbit de
les seves respectives competències.

CAPÍTOL 2
Producció

Article 4
La zona de producció de llet apta per a l’ela-

boració del formatge emparat per la Denomi-
nació d’Origen Protegida Formatge de l’Alt
Urgell i la Cerdanya està constituïda pels termes
municipals de les comarques de l’Alt Urgell i la
Cerdanya.

Article 5
La llet que s’utilitzi per a l’elaboració del

formatge serà la que procedeixi de vaques sa-
nes de raça frisona.

Article 6
6.1 La llet serà el producte natural íntegre

obtingut de munyir vaques sanes i que reunei-
xi les condicions següents:

a) L’acidesa màxima serà de 16º D.
b) No ha de contenir cap substància que li

sigui estranya, presentarà absència total de re-
sidus d’antibiòtics, d’inhibidors de la fermenta-
ció làctica i altres additius.

c) El recompte de Clostridium tirobutyricum
de la llet que arribi a les indústries elaborado-
res no superarà les 2.000 espores/l.

d) Complir les condicions higienicosanitàries
que estableix la legislació vigent.

6.2 El munyiment de les vaques es realitzarà
en condicions que garanteixin l’obtenció higi-
ènica de la llet.

6.3 La llet destinada a l’elaboració de for-
matge protegit se sotmetrà a refrigeració im-
mediatament després del munyiment i es man-
tindrà en aquestes condicions fins a la seva
recollida, que serà diària. El transport de la llet
es realitzarà en les millors condicions higièni-
ques, en cisternes isotèrmiques o mitjançant
qualsevol altre mitjà que garanteixi que la qua-
litat de la llet no es deteriora.

6.2 El Consell Regulador vigilarà i contro-
larà aquestes operacions i podrà dictar normes
amb l’objectiu de garantir les condicions higi-
èniques i la qualitat de la llet.

CAPÍTOL 3
Elaboració i maduració

Article 7
La zona d’elaboració i maduració del Format-

ge de l’Alt Urgell i la Cerdanya coincideix amb
la zona de producció de la llet delimitada a l’ar-
ticle 4 d’aquest Reglament.

Article 8
Les tècniques que s’usin en la manipulació de

la llet i dels formatges s’ajustaran a la legislació
vigent.

Article 9
El procés d’elaboració del Formatge de l’Alt

Urgell i la Cerdanya comprèn els processos se-
güents:

a) Pasteurització de la llet.
b) Inoculació de ferments lactis mesòfils i

termòfils.
c) Coagulació. Quallada en un temps no su-

perior a 30 minuts i a una temperatura de 30º C
a 33º C.

d) Fragmentació de la quallada i separació
del sèrum lacti.

e) Rentat de la pasta.
f) Drenatge del sèrum lacti.
g) Moldejat i premsat dels formatges.
h) Salat amb clorur de sodi per immersió en

salmorra a saturació amb una temperatura de
salat controlada de 10º C a 15º C, seguit d’escor-
regut i oreig.

i) Maduració a una temperatura de 11º C a
14º C i una humitat relativa del 90 al 96%, amb
un temps mínim de maduració de 45 dies.

j) Durant els primers dies de maduració se
sembrarà l’escorça amb ferments aromàtics
específics de la superfície.

Article 10
Com a additius facultatius es podran utilitzar:
Clorur de calci: màxim 200 mg/kg de llet.
Pimaricina per a tractament de la superfície:

màxim 0,6 mg/dm2.
Cloridrat de lisozima: màxim 17 mg/l de llet.

Article 11
L’elaboració del formatge protegit s’ha de

realitzar exclusivament en instal·lacions inscrites,
autoritzades pel Consell Regulador i que com-
pleixin la legislació vigent.

Article 12
Les empreses elaboradores realitzaran con-

trols de la llet i del formatge. Aquests controls
consistiran com a mínim en:

a) Diàriament per a la llet:
Determinació de l’acidesa en graus Dornic de

la llet de cada explotació abans de ser carrega-
da als vehicles isotèrmics.

Determinació de la presència d’antibiòtics i
d’inhibidors de la fermentació làctia en cada una
de les aportacions de llet de cada explotació.

Determinació del nombre d’espores de Clos-
tridium tirobutyricum de la llet recollida de cada
explotació.

b) Diàriament per al formatge:
Determinació de l’extracte sec d’un formatge

de cada lot de fabricació, com a mínim.
Determinació de la matèria grassa d’una mos-

tra representativa de tots els lots de fabricació,
com a mínim.

Recompte de coliformes de tres mostres de
formatges, com a mínim, en cada una de les fases
següents:

Abans de premsar.
Sortida de salmorra.
Finalitzada la maduració.
Recompte de Clostridium tirobutyricum

d’una mostra de formatge curat i acabat, com a
mínim.
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CAPÍTOL 4
Característiques del formatge

Article 13
13.1 Els formatges protegits seran format-

ges de qualitat superior que compleixin les ca-
racterístiques següents:

Forma: cilíndrica amb vores lleugerament
arrodonides, amb un diàmetre comprès entre
195 i 200 mm.

Pes: aproximadament de 2,5 kg.
Escorça: natural, d’olor característic desen-

volupat pels ferments propis i específics sem-
brats en la superfície. Escorça lleugerament
humida i de color marró clar.

Pasta: de color crema o marfil i textura ten-
dra i cremosa, d’aroma dolç i penetrant gust
franc, suau, agradable i molt característic.

Ulls: abundants, d’origen mecànic, petits i de
forma irregular, distribuïts per tota la pasta.

13.2 Els formatges emparats compliran les
exigències de composició següents:

Extracte sec: mínim 54%.
Matèria grassa sobre extracte sec: 50%.
Clorur de sodi: 1,5 al 2,5%.

CAPÍTOL 5
Registres

Article 14
14.1 El Consell Regulador de la Denomi-

nació d’Origen Protegida portarà els registres
següents:

a) Registre d’explotacions ramaderes.
b) Registre de plantes elaboradores de for-

matge.
14.2 Les sol·licituds d’inscripció es presen-

taran en impresos normalitzats davant el Con-
sell, i s’hi adjuntaran els documents i els com-
provants que en cada cas siguin requerits per les
disposicions i normes vigents.

14.3 El Consell Regulador denegarà de for-
ma motivada les inscripcions que no s’ajustin als
preceptes d’aquest Reglament o als acords adop-
tats pel Consell mateix sobre condicions com-
plementàries de caràcter tècnic que hagin de
reunir les explotacions ramaderes o les plantes
elaboradores de formatge.

14.4 La inscripció en aquests registres no
eximeix els interessats de l’obligació d’inscriu-
re’s en els registres que, amb caràcter general,
estiguin establerts legalment.

Article 15
15.1 Al Registre d’explotacions ramaderes

s’inscriuran totes les situades a la zona de pro-
ducció que reuneixin les condicions establertes
al Reglament i la producció de les quals pugui
ser emparada per la Denominació d’Origen
Protegida i així ho sol·licitin al Consell Regula-
dor.

15.2 A la inscripció figuraran el nom del
titular de l’explotació, el domicili o raó social,
la descripció i la ubicació de les instal·lacions
destinades a producció de llet, el nombre d’ani-
mals, la raça, els números dels registres exigits
per la legislació vigent i totes les dades que cal-
guin per a la seva perfecta identificació i loca-
lització.

Article 16
16.1 Al Registre de plantes elaboradores

s’inscriuran totes les instal·lacions ubicades a la

zona d’elaboració que així ho sol·licitin i que el
Consell Regulador consideri aptes per a l’ela-
boració del formatge que pugui optar a ser pro-
tegit per la Denominació d’Origen Protegida.

16.2 A la inscripció figuraran el nom i el
domicili del titular o la raó social, el terme mu-
nicipal on estan situades, les característiques, la
capacitat d’elaboració, la maquinària, els siste-
mes d’elaboració i totes les dades que el Con-
sell Regulador consideri necessàries per a la
perfecta identificació i catalogació de la indús-
tria, així com els números de registre que exi-
geixi la legislació vigent i models i etiquetes o
precintes que cal utilitzar per a la comercialit-
zació del producte emparat.

Article 17
17.1 Per a la vigència de les inscripcions als

registres corresponents serà indispensable com-
plir en tot moment els requisits que estableix
aquest capítol, i s’haurà de comunicar al Con-
sell qualsevol variació que afecti les dades sub-
ministrades amb motiu de la inscripció en el
moment en què aquesta variació es produeixi.
El Consell Regulador podrà suspendre o anul·lar
les inscripcions quan els seus titulars no complei-
xin aquestes prescripcions.

17.2 El Consell Regulador efectuarà inspec-
cions periòdiques per comprovar la veracitat del
que disposa l’apartat anterior.

17.3 Les inscripcions als diferents registres
seran renovades en el termini i de la manera que
determini el Consell Regulador.

Article 18
Les inscripcions i les baixes dels registres són

voluntàries. Quan es produeixi la baixa en qual-
sevol dels registres, haurà de transcórrer un
temps mínim de dos anys abans de procedir a
una nova inscripció, excepte en el cas de canvi
de titularitat.

CAPÍTOL 6
Drets i obligacions

Article 19
19.1 Només les persones físiques o jurídi-

ques les explotacions ramaderes de les quals
estiguin inscrites en el registre corresponent del
Consell Regulador poden subministrar llet des-
tinada a l’elaboració de formatge protegit per
la Denominació d’Origen Protegida.

19.2 Només les persones físiques o jurídi-
ques les indústries de les quals estiguin inscri-
tes en el registre corresponent del Consell Re-
gulador poden elaborar i envasar, per a una
posterior comercialització, formatge protegit per
la Denominació d’Origen Protegida.

19.3 Només pot aplicar-se la Denominació
d’Origen Protegida Formatge de l’Alt Urgell i la
Cerdanya al formatge procedent de titulars ins-
crits als registres corresponents que sigui elaborat
i envasat d’acord amb les normes exigides per
aquest Reglament i que reuneixi les condicions
tècniques que han de caracteritzar-lo.

19.4 El dret a l’ús dels noms emparats per
aquesta Denominació d’Origen Protegida en
propaganda, publicitat, documentació o etique-
tes és exclusiu del Consell Regulador, així com
de les firmes inscrites als registres del Consell.

19.5 Pel sol fet d’estar inscrites als registres
corresponents, les persones físiques o jurídiques
estan obligades al compliment de les disposici-

ons d’aquest Reglament i dels acords que, dins
de les seves competències, dictin els organismes
competents i el Consell Regulador, així com a
satisfer les exaccions que els corresponguin.

19.6 Per a l’exercici de qualsevol dret ator-
gat per aquest Reglament o per poder benefi-
ciar-se dels serveis que presti el Consell Regu-
lador, els inscrits hauran d’estar al corrent del
pagament de les seves obligacions.

Article 20
Les firmes inscrites als registres corresponents

poden utilitzar, amb l’autorització prèvia del
Consell Regulador, els noms comercials que
tinguin registrats de la seva propietat o autorit-
zats pels seus propietaris. Perquè l’autorització
es concedeixi han de sol·licitar-ho al Consell
Regulador amb els comprovants que aquest
exigeixi, amb la manifestació expressa que es
responsabilitzen de les conseqüències derivades
de l’ús del nom en el formatge emparat per la
Denominació d’Origen Protegida.

Article 21
21.1 El formatge protegit serà expedit al

mercat proveït d’etiquetes o precintes en els
quals figuri imprès, de manera obligatòria i
destacada, el nom de la Denominació d’Origen
Protegida i la denominació comercial, si n’hi ha,
a més de les dades que amb caràcter general
determini la legislació vigent.

21.2 Abans de la posada en circulació, les
etiquetes o precintes de les firmes elaboradores
han de ser autoritzats pel Consell Regulador als
efectes que figuran en aquest Reglament. Es
denegarà l’autorització a les etiquetes que per
qualsevol causa puguin donar lloc a confusió del
consumidor. També podrà ser anul·lada una
autorització ja concedida anteriorment quan
hagin canviat les circumstàncies de la firma sol·-
licitant, amb audiència prèvia d’aquesta.

21.3 El Consell Regulador adoptarà i regis-
trarà un logotip com a símbol d’identificació de
la Denominació d’Origen Protegida, que de
manera obligatòria ha de figurar a l’etiqueta o
precinte dels productes protegits.

21.4 El formatge protegit es comercialitzarà
amb una etiqueta o contraetiqueta numerada ex-
pedida pel Consell Regulador, la qual s’haurà
de col·locar abans de la seva expedició, d’acord
amb les normes establertes pel Consell i sem-
pre de manera que no pugui reutilitzar-se.

Article 22
Les marques, els emblemes, els símbols, les

llegendes publicitàries o qualsevol tipus de pro-
paganda que s’utilitzi aplicat al producte protegit
no podrà usar-se en la comercialització d’altres
formatges no emparats per la Denominació
d’Origen Protegida, ni tan sols si es tracta d’una
utilització dels titulars mateixos.

Article 23
23.1 Amb l’objecte de poder controlar els

processos d’elaboració, emmagatzematge i ex-
pedició i tot el que calgui per poder acreditar
l’origen i la qualitat del formatge emparat, les
persones físiques o jurídiques titulars d’explo-
tacions ramaderes o de plantes elaboradores
estan obligades a complir el següent:

a) Els titulars de les explotacions ramaderes
productores de llet inscrites han de presentar al
Consell Regulador una declaració trimestral de
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la producció de llet obtinguda, on s’indicarà la
seva destinació i, en cas de venda, el nom del
comprador.

b) Els titulars de les plantes elaboradores
inscrites han de declarar trimestralment al Con-
sell Regulador la quantitat de producte mani-
pulat. Se n’hauran de consignar la procedència
i la quantitat i també les vendes efectuades i la
seva destinació.

23.2 Les dades esmentades en aquest article
només es podran facilitar i publicar en forma ge-
nèrica, a efectes estadístics, sense cap referència
de caràcter individual. Qualsevol infracció
d’aquesta norma serà sancionada d’acord amb el
que preveu l’article 123 del Decret 835/1972, de
23 de març.

Article 24
24.1 Qualsevol formatge que per qualsevol

causa presenti defectes, alteracions sensibles o
en la producció del qual no s’hagin complert els
preceptes d’aquest Reglament o els establerts
per la legislació vigent serà desqualificat pel
Consell, fet que comportarà la pèrdua de la
Denominació d’Origen Protegida.

24.2 A partir de la iniciació de l’expedient
de desqualificació els formatges quedaran en
envasos aïllats i degudament identificats, sota
control del Consell Regulador, excepte en el cas
que el titular renunciï a la protecció de la De-
nominació d’Origen Protegida. El formatge que
sigui desqualificat perdrà la protecció atorgada
i en cap cas no podrà ser transferit a una altra
instal·lació inscrita.

CAPÍTOL 7
Consell Regulador

Article 25
25.1 El Consell Regulador és l’òrgan de

caràcter desconcentrat dependent del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb
atribucions decisòries en les funcions que aquest
Reglament li encarrega, d’acord amb el que
determina la legislació vigent.

25.2 L’àmbit de competència del Consell es
determina de la manera següent:

a) Territorial: per la zona de producció i
d’elaboració.

b) Producció: pels productes protegits per la
Denominació d’Origen Protegida, en qualsevol
de les fases de producció, d’elaboració, d’emma-
gatzemament, de circulació i de comercialització.

c) Personal: per les persones inscrites als
diferents registres.

Article 26
Correspon al Consell Regulador aplicar els

preceptes d’aquest Reglament i vetllar pel seu
compliment. Amb aquesta finalitat exercirà les
funcions que preveu la Llei 25/1970 i disposicions
complementàries, així com les que expressament
s’indiquen als articles d’aquest Reglament.

Article 27
27.1 El Consell Regulador estarà constituït

per:
a) Un president designat pel Departament

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la terna
proposada pel Consell entre els vocals elegits.

b) Un vicepresident designat pel Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, a pro-
posta del Consell, entre els vocals elegits.

c) Tres vocals en representació dels inscrits
al Registre d’explotacions ramaderes.

d) Tres vocals en representació dels inscrits
al Registre de plantes elaboradores de formatge.

e) Dos vocals tècnics nomenats pel Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Els vocals seran elegits per votació lliure i
secreta per tots els inscrits als esmentats regis-
tres i les eleccions han de ser convocades pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

27.2 Per cada un dels vocals del Consell es
nomenarà un suplent elegit de la mateixa ma-
nera que el titular.

27.3 La renovació del Consell es realitzarà
cada quatre anys i els seus membres podran ser
reelegits.

27.4 En el cas de cessament d’un vocal per
qualsevol causa, la vacant serà coberta pel su-
plent, si bé el mandat del nou vocal serà pel
temps que li quedava al vocal substituït.

27.5 El termini per a la presa de possessió
dels vocals serà com a màxim d’un mes des de
la data de la seva elecció o designació.

27.6 Els vocals hauran d’estar vinculats als
sectors que representen, bé directament bé pel
fet de ser representants d’entitats que es dedi-
quen a les activitats corresponents. No obstant
això, una mateixa persona física o jurídica no
podrà tenir en el Consell Regulador doble re-
presentació, una en el sector productor i una
altra en el sector elaborador.

Els vocals elegits en qualitat de representants
d’una firma inscrita cessaran en el seu càrrec en
cessar com a representants d’aquesta firma,
encara que segueixin vinculats al sector, i es
procedirà a designar un substitut en la forma
establerta.

27.7 Causarà baixa el vocal que durant el
període de vigència del seu càrrec sigui sanci-
onat per infracció greu en les matèries que re-
gula aquest Reglament, bé ell personalment o
la firma a la qual pertany. Igualment causarà
baixa per absència injustificada en tres sessions
consecutives o en cinc d’alternes, o per causar
baixa als registres de la Denominació d’Origen
Protegida.

Article 28
L’exercici dels càrrecs del Consell serà gratuït,

sens perjudici del dret de cobrament de les des-
peses que l’exercici d’aquest càrrec pugui com-
portar.

Article 29
29.1 Correspon al president:
a) Representar al Consell Regulador. Aques-

ta representació podrà delegar-la en qualsevol
membre del Consell, de manera expressa, en els
casos en què sigui necessari.

b) Complir i fer complir les disposicions le-
gals i reglamentàries en l’àmbit de la Denomi-
nació d’Origen Protegida.

c) Administrar els ingressos i els fons del
Consell Regulador i ordenar els pagaments en
compliment dels acords presos al respecte per
l’esmentat Consell.

d) Convocar i presidir les sessions del Con-
sell, assenyalar l’ordre del dia i sotmetre a la
decisió del Consell els assumptes de la seva
competència així com executar els acords adop-
tats.

e) Organitzar el règim interior del Consell.
f) Contractar, suspendre o renovar el perso-

nal del Consell Regulador, amb acord previ
d’aquest.

g) Organitzar i dirigir els serveis de la Deno-
minació d’Origen Protegida.

h) Informar els organismes superiors de les
incidències que es produeixin en la producció
i en el mercat.

i) Remetre a la Direcció General de Produc-
ció i Indústries Agroalimentàries els acords que
adopti el Consell per al seu compliment gene-
ral, en virtut de les atribucions que li confereix
el Reglament, i els que per la seva importància
consideri que li han de ser donats a conèixer.

j) Les altres funcions que acordi el Consell
o li encarregui el Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca.

29.2 La durada del càrrec de president serà
de quatre anys, i podrà ser reelegit.

El president cessarà en els casos següents:
quan expiri el termini del seu govern, a petició
pròpia una vegada acceptada la seva dimissió,
per pèrdua de confiança del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb la instruc-
ció de l’expedient corresponent o per les altres
causes reconegudes a l’ordenament jurídic.

29.3 En cas de cessament, abandó o defun-
ció, el Consell Regulador, en el termini d’un mes,
proposarà un nou president al Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per a la seva
designació.

Article 30
30.1 El Consell es reunirà com a mínim una

vegada per trimestre amb caràcter ordinari i amb
caràcter extraordinari en qualsevol moment,
prèvia convocatòria del president o a petició al-
menys de la meitat dels seus components. En tot
cas, el Consell podrà constituir-se quan hi sigui
present la totalitat dels seus membres i així ho
acordin per unanimitat.

30.2 Les sessions del Consell Regulador es
convocaran, almenys, amb quatre dies d’ante-
lació, i s’ha d’adjuntar a la citació l’ordre del dia
per a la reunió, en la qual no es podran tractar
més assumptes que els prèviament assenyalats.

En cas de necessitat, quan així ho requerei-
xi la urgència de l’assumpte a judici del presi-
dent, se citarà els vocals per mitjans adequats
amb 24 hores d’anticipació com a mínim. Aques-
ta citació no caldrà quan, en casos d’extrema
urgència, estiguin presents tots els membres del
Consell Regulador i hi donin la seva conformitat.

Per a la inclusió a l’ordre del dia d’un assump-
te determinat, no incorporat pel president, cal-
drà que ho sol·licitin, almenys, quatre dels vo-
cals amb dret a vot, amb quatre dies d’antelació
com a mínim.

30.3 Quan un titular no pugui assistir a la
sessió ho notificarà al Consell Regulador i al
suplent, per tal que el pugui substituir.

30.4 Els acords s’adoptaran per majoria dels
membres presents i perquè siguin vàlids caldrà
que hi siguin presents més de la meitat dels que
integren el Consell. En cas d’empat decidirà el
vot del president.

30.5 Per resoldre qüestions de tràmit o als
casos en què s’estimi necessari, es podrà cons-
tituir una comissió permanent formada pel pre-
sident i dos vocals designats pel Ple. L’acord del
Consell en el qual es constitueixi la comissió
permanent contindrà també les missions espe-
cífiques que li competeixen i les funcions que
exercirà. Totes les resolucions que prengui la
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comissió permanent seran comunicades al Ple
del Consell en la primera reunió que tingui lloc,
per a la seva ratificació si escau.

Article 31
31.1 Per al compliment de les seves finali-

tats, el Consell Regulador disposarà del personal
necessari d’acord amb les plantilles aprovades
per ell i que figuraran dotades al seu pressupost.

31.2 El Consell tindrà un secretari designat
per ell a proposta del president, del qual depen-
drà directament. Les funcions específiques del
secretari consistiran en:

a) Preparar els treballs del Consell i trami-
tar l’execució dels seus acords.

b) Assistir a les sessions amb veu però sen-
se vot, cursar les convocatòries, estendre actes
i custodiar els llibres i documents del Consell.

c) Els assumptes relatius al règim interior del
Consell, tant de personal com administratius.

d) Les altres funcions encarregades pel pre-
sident relacionades amb la preparació i instru-
mentació dels assumptes de la competència del
Consell.

31.3 El Servei de Protecció a la Qualitat
Agroalimentària del Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca donarà suport tècnic al
Consell Regulador quan aquest ho sol·liciti.

Article 32
32.1 El Consell Regulador serà l’organisme

de certificació que, d’acord amb l’article 10 del
Reglament CEE 2081/92, s’encarregarà de garan-
tir que els productes protegits per la Denominació
d’Origen Protegida compleixin els requisits es-
tablerts en aquest Reglament. El Consell Re-
gulador determinarà la manera d’efectuar el
control dels diversos processos de producció i
comercialització i els mitjans que s’utilitzaran
per fer efectiu aquest control.

32.2 El Consell Regulador pot encarregar
la realització de les activitats relacionades amb
el control a entitats privades de control indepen-
dents que estiguin inscrites al Registre d’enti-
tats de control i certificació de productes agro-
alimentaris de la Direcció General de Producció
i Indústries Agroalimentàries.

32.3 El Consell Regulador ha de complir els
requisits que estableix la norma EN 45011.

En cas que el Consell Regulador encarregui
a una entitat les activitats d’inspecció, l’esmen-
tada entitat haurà de complir la norma EN 45004
o bé la part corresponent a l’activitat de control
que estableix la norma EN 45011.

Els organismes que realitzin les anàlisis de-
rivades del control hauran de complir la norma
EN 45001.

Article 33
33.1 El Consell Regulador establirà un Co-

mitè de Qualificació la missió del qual serà in-
formar sobre la qualitat del formatge que pugui
ser emparat per la Denominació d’Origen Pro-
tegida. Aquest Comitè podrà comptar amb els
assessoraments tècnics que cregui necessaris el
Consell Regulador.

33.2 El Ple del Consell Regulador resoldrà
els expedients de qualificació o desqualificació
amb informe previ del Comitè de Qualificació.

Contra aquestes resolucions del Consell Re-
gulador es podrà presentar recurs ordinari da-
vant el conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca.

33.3 El Consell Regulador dictarà les nor-
mes de constitució i de funcionament del Comitè
de Qualificació.

Article 34
34.1 El finançament del Consell s’efectuarà

amb els recursos següents:
34.1.1 Amb el producte de les exaccions

parafiscals que fixa l’article 90 de la Llei 25/1970,
a les quals s’aplicaran els tipus següents:

a) Per a les exaccions anuals sobre la produc-
ció de llet: 0,5 per mil de la base. La base serà
el producte del nombre de litres obtinguts i
destinats a l’elaboració de formatge amb Deno-
minació d’Origen Protegida, pel valor mitjà en
pessetes del litre de llet de la campanya prece-
dent.

b) Per a les exaccions anuals sobre els pro-
ductes emparats es fixa un tipus de l’1% de la
base per als productes venuts en el mercat.

c) Exacció de 100 pessetes per expedició de
cada certificat i doble del preu del cost de les eti-
quetes o contraetiquetes.

Els subjectes passius de cada una de les exac-
cions són:

De la a), els titulars de les explotacions rama-
deres inscrites.

De la b), els titulars de plantes elaboradores
de formatge inscrites.

De la c), els sol·licitants de certificats o adqui-
rents d’etiquetes o contraetiquetes.

34.1.2 Les subvencions, llegats i donatius
que rebin.

34.1.3 Les quantitats que puguin percebre
en concepte d’indemnització per danys i perju-
dicis ocasionats al Consell o als interessos que
representa.

34.1.4 Els béns que constitueixin el seu pa-
trimoni i els productes i vendes d’aquest.

34.2 Els tipus impositius fixats en aquest
article podran ser variats a proposta del Consell
quan les necessitats pressupostàries així ho exi-
geixin i sempre dins els límits establerts a la Llei
25/1970 i disposicions complementàries.

34.3 La gestió dels ingressos i les despeses
que figuren als pressupostos correspondrà al
Consell Regulador.

34.4 L’aprovació dels pressupostos del Con-
sell Regulador la realitzarà el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

34.5 La fiscalització de les operacions eco-
nòmiques del Consell Regulador i de la comp-
tabilitat l’efectuarà la Intervenció Delegada de
la Generalitat de Catalunya en el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, d’acord amb
les atribucions i funcions que li assigni la legis-
lació vigent en la matèria.

Article 35
Els acords i les resolucions que adopti el Con-

sell Regulador es podran recórrer, en tot cas,
davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca.

CAPÍTOL 8
Infraccions, sancions i procediments

Article 36
El règim sancionador per incompliment

d’aquest Reglament serà el que estableixen la
Llei 25/1970, de 2 de desembre, de l’Estatut de
la vinya, del vi i dels alcohols, el seu Reglament

aprovat pel Decret 835/1972, de 23 de març; el
Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, que regula
les infraccions i sancions en matèria de defen-
sa del consumidor i de la producció agroali-
mentària; la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i el De-
cret 278/1993, de 9 de novembre, sobre proce-
diment sancionador d’aplicació en els àmbits de
competència de la Generalitat de Catalunya.

Article 37
37.1 Les infraccions al que disposa aquest

Reglament i als acords del Consell Regulador
seran sancionades amb advertència, multa, de-
comís de la mercaderia, suspensió temporal en
l’ús de la Denominació d’Origen Protegida o
baixa en el seu registre o registres, tal com s’ex-
pressa als articles següents, sens perjudici de les
sancions que, per contravenir la legislació gene-
ral sobre la matèria, puguin ser imposades.

37.2 Les bases per a la imposició de multes
seran les que disposa l’article 120 del Decret 835/
1972, de 23 de març.

Article 38
Segons disposa l’article 129.2 del Decret 835/

1972, de 23 de març, les infraccions comeses per
les persones inscrites als registres de la Deno-
minació d’Origen Protegida es classifiquen, a
efectes de la seva sanció, de la manera següent:

38.1 Faltes administratives. Se sancionaran
amb apercebiment o amb multa de l’1 al 10%
del valor de les mercaderies afectades.

Aquestes faltes són, en general, les inexacti-
tuds en les declaracions, llibres de registre, avisos
de circulació i altres documents de control que
garanteixin la qualitat i l’origen dels productes,
i especialment les següents:

a) Falsejar o ometre les dades i els compro-
vants necessaris en cada cas en els diferents
registres.

b) No comunicar de manera immediata al
Consell Regulador qualsevol variació que afecti
les dades subministrades en el moment de la
inscripció en els registres.

c) Ometre o falsejar dades relatives a la pro-
ducció o a la circulació de productes.

d) La resta d’infraccions al Reglament o als
acords del Consell Regulador en les matèries es-
mentades en aquest apartat.

38.2 Infraccions al que estableix aquest
Reglament sobre producció, elaboració, envasat,
venda i característiques del producte emparat.
Se sancionaran amb multes del 2 al 20% del
valor dels productes afectats i amb el seu deco-
mís.

Aquestes infraccions són les següents:
a) Incomplir les normes de producció, con-

servació i transport de la llet.
b) Utilitzar llet que no compleixi les condi-

cions establertes en aquest Reglament per a
l’elaboració de formatge protegit per la Deno-
minació.

c) L’incompliment de les normes sobre pràc-
tiques d’elaboració que estableix aquest Regla-
ment, o de les complementàries que adopti el
Consell.

d) L’ús, per a l’elaboració del formatge pro-
tegit, de productes no autoritzats en aquest
Reglament.

e) Expedir formatge desqualificat pel Con-
sell.
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f) Incomplir les normes sobre emmagatze-
matge i envasat que estableix aquest Reglament
o les complementàries que adopti el Consell.

g) Les infraccions que es produeixin contra
les disposicions del Reglament o els acords del
Consell Regulador sobre les matèries relacio-
nades en aquest apartat.

38.3 Infraccions per ús indegut de la Deno-
minació d’Origen Protegida o per actes que
puguin causar-li perjudici o desprestigi. Se san-
cionaran amb multes des de 20.000 pessetes al
doble del valor de la mercaderia o productes
afectats, quan aquest valor superi l’esmentada
quantitat, a més de comportar el seu decomís.

Aquestes infraccions són les següents:
a) Utilització de raons socials, noms comer-

cials, marques, símbols o emblemes que facin re-
ferència a la Denominació d’Origen Protegida
o als noms protegits per ella en la comercialit-
zació de formatge no protegit o que creïn con-
fusió en els consumidors.

b) L’ús de la Denominació d’Origen Prote-
gida en formatge que no s’hagi produït o mani-
pulat d’acord amb les normes establertes per la
legislació vigent i per aquest Reglament o que
no reuneixin les característiques i condicions
organolèptiques que han de caracteritzar-lo.

c) L’ús de noms comercials, marques, precin-
tes o etiquetes no aprovats pel Consell Regula-
dor, en els casos esmentats en aquest apartat.

d) La tinença indeguda, la negociació o la
utilització de documents, precintes, etiquetes,
segells, símbols o caràcters, propis de la Deno-
minació d’Origen Protegida i també la seva fal-
sificació.

e) L’expedició de formatge que no corres-
pongui a les característiques de qualitat esmen-
tades en els seus mitjans de comercialització.

f) L’expedició, la circulació o la comercialit-
zació de formatge emparat per la Denominació
d’Origen Protegida desproveït d’etiquetes o
precintes numerats o dels mitjans de control
establerts pel Consell Regulador.

g) Efectuar qualsevol manipulació del for-
matge en locals que no siguin les instal·lacions
inscrites i autoritzades pel Consell Regulador.

h) La manipulació, el trasllat o la disposició
de qualsevol manera de mercaderies caute-
larment intervingudes.

i) L’ús de cambres i locals no autoritzats pel
Consell Regulador.

j) El no pagament de les exaccions parafiscals
previstes.

k) En general, qualsevol acte que contravin-
gui el que disposa aquest Reglament o els acords
del Consell Regulador en la matèria establerta
en aquest apartat.

Article 39
En els casos d’infraccions greus, a més de les

sancions establertes a l’article 38, podrà aplicar-
se a l’infractor la suspensió temporal de l’ús de
la Denominació d’Origen Protegida o la baixa
dels seus registres.

Article 40
40.1 Constitueixen infraccions comeses per

persones no inscrites als registres del Consell Re-
gulador les següents:

a) Usar indegudament la Denominació
d’Origen Protegida.

b) Utilitzar noms comercials, marques, ex-
pressions, signes i emblemes que per la seva

identitat o similitud gràfica o fonètica amb els
noms protegits per la Denominació, o amb els
signes i emblemes que li són característics, pu-
guin induir a confusió sobre la naturalesa o l’ori-
gen dels productes, sens perjudici dels drets
adquirits, que siguin degudament reconeguts
pels organismes competents.

c) Utilitzar els noms geogràfics protegits per
la Denominació d’Origen Protegida en etiquetes
o propaganda de productes, encara que vagin
precedits pel terme tipus o d’altres anàlegs.

d) Qualsevol acció que causi perjudici o des-
prestigi o que tendeixi a produir confusió en el
consumidor en referència a la Denominació
d’Origen Protegida.

40.2 Aquestes infraccions es posaran en
coneixement del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca i, si escau, dels organismes
competents, i seran sancionades amb multes des
de 20.000 pessetes fins al doble del valor de la
mercaderia, quan aquest valor superi aquesta
quantitat, i el seu decomís.

Article 41
Les sancions previstes als articles anteriors

s’aplicaran d’acord amb les normes següents:
41.1 S’aplicaran en el seu grau mínim:
a) Quan es tracti de simples irregularitats en

l’observança de les reglamentacions, sense trans-
cendència directa per als consumidors o que no
suposin un benefici especial per a l’infractor.

b) Quan s’esmenin els defectes en el termi-
ni assenyalat pel Consell Regulador.

c) Quan es provi que no ha existit mala fe.
41.2 S’aplicaran en el seu grau mitjà:
a) Quan la infracció tingui transcendència

directa sobre el consumidor o suposi un bene-
fici especial per a l’infractor.

b) Quan no s’esmenin els defectes en el ter-
mini assenyalat pel Consell Regulador.

c) Quan la infracció es produeixi per una
actuació negligent, amb inobservança de les
normes d’actuació acordades expressament pel
Consell Regulador.

d) En tots els casos en què no sigui procedent
l’aplicació dels graus mínim i màxim.

41.3 S’aplicaran en el seu grau màxim:
a) Quan es produeixi negació reiterada a

facilitar informació, a col·laborar o a permetre
l’accés a la documentació obligatòria exigida per
aquest Reglament o pels acords del Consell
Regulador.

b) Quan es provi la concurrència de mala fe
manifesta en l’infractor.

c) Quan de la infracció es derivin perjudicis
greus per a la Denominació d’Origen Protegi-
da, els seus inscrits o consumidors.

Article 42
42.1 Podrà aplicar-se el decomís de les mer-

caderies com a sanció única o com a accessòria,
si escau, o el pagament de l’import del seu va-
lor en el cas que el decomís no sigui factible.

42.2 En cas de desaparició, canvi o qualsevol
manipulació efectuada sobre la mercaderia re-
tinguda, intervinguda o decomissada, caldrà
atenir-se al que disposa l’article 435 del Codi
penal.

Article 43
En cas de reincidència les multes seran supe-

riors en un 50% a les assenyalades en aquest Re-
glament, sens perjudici de les sancions que pu-

guin correspondre en virtut de la legislació vi-
gent.

En el cas que el reincident cometi una nova
infracció, les multes es podran elevar fins al seu
triple.

Es considera reincident l’infractor sancionat
per infringir qualsevol dels preceptes d’aquest
Reglament en els cinc anys anteriors.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca podrà acordar la publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de les sancions im-
posades a efectes d’exemplaritat.

Article 44
44.1 La incoació i la instrucció dels expedi-

ents sancionadors correspon al Consell Regu-
lador quan l’infractor estigui inscrit en algun dels
registres.

44.2 En els casos d’infraccions comeses
contra el que disposa aquest Reglament per
empreses ubicades en el territori de Catalunya
i no inscrites en els registres del Consell Regu-
lador, és el Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca l’encarregat d’incoar i instruir els
expedients.

44.3 La instrucció i la resolució d’expedients
per infraccions contra el que disposa aquest Re-
glament comeses per empreses ubicades fora de
Catalunya és competència del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació.

Article 45
45.1 La resolució dels expedients sancio-

nadors incoats pel Consell Regulador correspon
al Consell quan la sanció no excedeixi de 50.000
pessetes. En els altres casos, fins i tot quan l’ex-
pedientat no figuri en els registres, el Consell Re-
gulador ho posarà en coneixement de la Direcció
General de Producció i Indústries Agroalimentàri-
es del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca i els traslladarà les actuacions.

45.2 La decisió sobre el decomís definitiu de
productes i la destinació d’aquests productes cor-
respondrà a qui tingui atribuïda la facultat de re-
soldre l’expedient.

45.3 En els expedients la resolució dels quals
correspongui al Consell Regulador actuaran
com a instructor i com a secretari dues persones,
amb la qualificació adequada, que no siguin
vocals del Consell Regulador i que hagin estat
designats per aquest.

Article 46
En els casos en què la infracció correspongui

a l’ús indegut de la Denominació d’Origen Pro-
tegida, el Consell Regulador, sens perjudici de
les actuacions i ulteriors sancions administratives
pertinents, podrà acudir als tribunals i exercir
les accions civils i penals reconegudes en la le-
gislació per a la protecció de la propietat indus-
trial.

Article 47
En tots els casos en què la resolució de l’ex-

pedient impliqui sanció, l’infractor haurà d’abo-
nar les despeses originades per les preses i anà-
lisis de les mostres o pel reconeixement que
s’hagi realitzat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen les disposicions següents:
Ordre de 22 de maig de 1992, per la qual es

crea la denominació de qualitat Formatge de
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l’Alt Urgell-Cerdanya i el seu Consell Provisi-
onal (DOGC núm. 1606, de 12.6.1992).

Ordre de 14 de desembre de 1992, per la qual
s’aprova el Reglament de la Denominació de
Qualitat Formatges de l’Alt Urgell-Cerdanya i
del seu Consell (DOGC núm. 1690, de 4.1.1993).

Ordre de 25 de maig de 1993, per la qual es
modifica l’Ordre de 14 de desembre de 1992, que
aprovava el Reglament de la Denominació de
Qualitat Formatges de l’Alt Urgell-Cerdanya i
del seu Consell (DOGC núm. 1759, de 18.6.1993).

Ordre de 20 de gener de 1995, per la qual es
modifica el Reglament de la Denominació de
Qualitat Formatge de l’Alt Urgell-Cerdanya i
el seu Consell (DOGC núm. 2005, de 30.1.1995).

(98.201.072)

*

RESOLUCIÓ
de 17 de juliol de 1998, per la qual s’atorga a l’em-
presa Gas Natural SDG, SA, l’autorització admi-
nistrativa i l’aprovació del projecte de construcció
de les instal·lacions de conducció i subministrament
de gas natural. Eix: Cubelles-Cunit-Calafell.

L’empresa Gas Natural SDG, SA, amb domi-
cili social a Barcelona, av. Portal de l’Àngel, 20-
22, en aplicació del que preveuen els capítols 3
de la Llei 10/1987, de 15 de juny, de disposici-
ons bàsiques per a un desenvolupament coor-
dinat d’actuacions en matèria de combustibles
gasosos, i 2 del Reglament general del servei
públic de gasos combustibles, aprovat pel De-
cret 2913/1973, de 26 d’octubre, va sol·licitar en
data 6.10.1997 l’autorització administrativa i
l’aprovació del projecte de construcció de les
instal·lacions de conducció i subministrament de
gas natural, Eix: Cubelles-Cunit-Calafell.

Aquesta empresa és titular de la concessió
administrativa atorgada mitjançant la Resolu-
ció de 8 de juny de 1998 del Departament d’In-
dústria, Comerç i Turisme, per a la conducció i
el subministrament de gas natural per a usos
domèstics, comercials i industrials als termes
municipals de Cubelles, Cunit i Calafell.

L’esmentada empresa ha presentat el corres-
ponent projecte, en el qual es defineixen les
instal·lacions necessàries per a la realització de
la conducció i el subministrament de gas natu-
ral. Eix: Cubelles-Cunit-Calafell.

Termes municipals afectats: Cubelles, de la pro-
víncia de Barcelona, i Cunit i Calafell, de la pro-
víncia de Tarragona.

Característiques principals de la instal·lació:
Conducció principal: Cubelles-Cunit-Calafell.
Conducció principal: tram APB-80 bar.
Llargària: 18,42 m.
Diàmetre: 3”.
Gruix: 5,49 mm.
Material: acer al carboni API-5L-GrB.
Pressió màxima de servei efectiva: 80 bar.
Cabal total horari: 6.125 Stm3/h.

Origen: s’inicia a la posició de vàlvules núm.
9.03.1 d’Enagas, de la conducció existent al ter-
me municipal de Cubelles.

Final: a l’estació de regulació i mesura (ERM-
11), al terme municipal de Cubelles, d’acord amb
el plànol 41192-PP-001.

Estació de regulació i mesura (ERM-11) de Cu-
belles:

Cabal nominal: 8.000 Nm3/h.
Pressió màxima d’entrada: 80 bar efectius.
Pressió de sortida: regulable entre 1 i 4 bar

efectius.
Restarà ubicada al terme municipal de Cube-

lles, al costat d’un camí, prop de la central tèr-
mica de Cubelles.

Conducció principal: tram MPB-4 bar.
Llargària: 12,35 i 6.719,27 m, respectivament.
Diàmetre: 8” i 200 mm, respectivament.
Gruix: 3,96 mm i 18,20 mm, respectivament.
Material: acer al carboni API-5L-GrB i po-

lietilè, respectivament.
Pressió màxima de servei efectiva: 4 bar.

Origen: la conducció s’inicia a l’estació de regu-
lació i mesura (ERM.11) del terme municipal
de Cubelles, d’acord amb el plànol 41192-PP-
001.

Final: la canalització, després de creuar el ter-
me municipal de Cunit, continua pel terme mu-
nicipal de Calafell i finalitza a l’av. Mossèn Jau-
me Soler, on restarà ubicat el vèrtex V-87, que
és el punt final de la conducció principal, d’acord
amb el plànol 41192-PP-016.

La conducció principal afecta els termes mu-
nicipals següents: a la província de Barcelona,
Cubelles, i a la de Tarragona, Cunit i Calafell.

XARXES DE DISTRIBUCIÓ

Província de Barcelona

Xarxa de distribució al terme municipal de Cu-
belles

Llargàries: 5 m; 1602,77 m; 10,88 m i 58,12 m,
respectivament.
Diàmetres: 8”; 200 mm; 6” i 10”, respectivament.
Gruixos: 3,96 mm; 18,20 mm; 3,60 mm i 4,78 mm,
respectivament.
Material: acer al carboni API-5L-GrB, per a les
conduccions de 8”, 6” i 10” i polietilè per a la
conducció de 200 mm de diàmetre, respectiva-
ment.
Pressió màxima de servei efectiva: 4 bar, per a les
conduccions de diàmetres 8”, 6” i 200 mm, i 0,4
bar per a la conducció de diàmetre 10”.
Cabal total horari previst: 3.052 Stm3/h.

Província de Tarragona

Xarxa de distribució al terme municipal de Cunit

Llargàries: 163,94 m; 11 m i 11 m, respectiva-
ment.
Diàmetres: 160 mm; 6” i 10”, respectivament.
Gruixos: 14,60 mm; 3,60 mm i 4,78 mm, respec-
tivament.
Material: polietilè per a la conducció de 160 mm
de diàmetre i acer al carboni API-5L-GrB, per
a les conduccions de 6” i 10” de diàmetre.
Pressió màxima de servei efectiva: 4 bar, per a les
conduccions de diàmetres 6” i 160 mm.
Pressió màxima de servei efectiva: 0,4 bar per la
conducció de diàmetre 10”.

Xarxes de distribució al terme municipal de Ca-
lafell

Xarxa de distribució a Calafell est:
Llargàries: 44,54 m; 11 m i 11,59 m, respectiva-
ment.
Diàmetres: 160 mm; 6” i 10”, respectivament.
Gruixos: 14,60 mm; 3,60 mm i 4,78 mm, respec-
tivament.
Material: polietilè per a la conducció de 160 mm
de diàmetre i acer al carboni API-5L-GrB, per
a les conduccions de 6” i 10” de diàmetre.
Pressió màxima de servei efectiva: 4 bar, per a les
conduccions de diàmetres 6” i 160 mm.
Pressió màxima de servei efectiva: 0,4 bar per a
la conducció de diàmetre 10”.

Xarxa de distribució a Calafell centre:
Llargàries: 72,95 m; 11 m i 11,59 m, respectiva-
ment.
Diàmetres: 160 mm; 6” i 10”, respectivament.
Gruixos: 14,60 mm; 3,60 mm i 4,78 mm, respec-
tivament.
Material: polietilè per a la conducció de 160 mm
de diàmetre i acer al carboni API-5L-GrB, per
a les conduccions de 6” i 10” de diàmetre.
Pressió màxima de servei efectiva: 4 bar, 4 bar i
0,4 bar, respectivament.

Xarxa de distribució a Calafell platja:

DEPARTAMENT
D’INDÚSTRIA,
COMERÇ I TURISME
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Llargàries: 12,98 m; 11 m i 10 m, respectivament.
Diàmetres: 160 mm; 6” i 10”, respectivament.
Gruixos: 14,60 mm; 3,60 mm i 4,78 mm, respec-
tivament.
Material: polietilè per a la conducció de 160 mm
de diàmetre i acer al carboni API-5L-GrB, per
a les conduccions de 6” i 10” de diàmetre.
Pressió màxima de servei efectiva: 4 bar, 4 bar i
0,4 bar, respectivament.

Armaris reguladors de MPB/MPA corresponents
a les xarxes de distribució dels termes municipals
de Cubelles, Cunit i Calafell.

Característiques:

Cabal: 2.000 Nm3/h.
Pressió màxima efectiva d’entrada: 4 bar.
Pressió màxima efectiva de sortida: 0,4 bar.
Nombre d’armaris reguladors: 5 unitats (un per
a cada xarxa de distribució).

A les conduccions d’entrada i sortida dels
armaris reguladors s’instal·laran vàlvules de sec-
cionament.

Sistema de protecció catòdica:
Les canalitzacions d’acer corresponents a la

conducció principal es protegiran mitjançant un
sistema de protecció catòdica amb injecció de
corrent procedent de l’estació de protecció catò-
dica existent que protegeix la conducció de la
qual parteix. Els trams aïllats de canonades
d’acer corresponents a les entrades i sortides dels
armaris reguladors es protegeixen mitjançant
ànodes de magnesi.

Pressupost total: 96.129.664 ptes.

Aquesta sol·licitud d’autorització administra-
tiva ha estat sotmesa a un període d’informació
pública mitjançant l’Anunci publicat al DOGC
núm. 2546, de 29.12.1997; al BOE núm. 307, de
24.12.1997, i als diaris Avui de 30.12.1997; La
Vanguardia de 30.12.1997; Diari de Tarragona
de 30.12.1997 i El Punt (edició de Tarragona) de
30.12.1997.

Paral·lelament, es van dirigir les correspo-
nents separates del projecte als ajuntaments
afectats de Cubelles, Cunit i Calafell i al conjunt
d’organismes afectats.

Pel que fa als ajuntaments, han informat fa-
vorablement sobre el projecte els de Cubelles
i de Calafell; l’Ajuntament de Cunit no ha emès
cap informe malgrat la reiterada demanda, per
la qual cosa es considera que aquest Ajuntament
és favorable al projecte d’acord amb el que dis-
posa l’article 11 del Reglament general del servei
públic de gasos combustibles. Pel que fa a altres
organismes als quals s’ha sol·licitat informe, l’han
emès favorable els Serveis Territorials de Bar-
celona i Tarragona de la Direcció General de
Carreteres del Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques; la Direcció General de
Medi Natural del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca i RENFE (Gerència Eix est).
La Junta d’Aigües no ha emès cap informe, per
la qual cosa i d’acord amb el Reglament gene-
ral del servei públic de gasos combustibles, con-
siderem que aquest és favorable i que no hi pro-
posen cap condició tècnica a ser tinguda en
compte.

Dins el període d’informació pública no s’han
rebut al·legacions dels particulars propietaris
dels béns i drets afectats.

Un cop complerts els tràmits administratius
previstos a la Llei 10/1987, de 15 de juny; el
Decret 2913/1973, de 26 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general del servei públic
de gasos combustibles; el Decret 1775/1967, de
22 de juliol, sobre règim d’instal·lació, ampliació
i trasllat d’indústries; la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu
comú, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganització, procediment i règim jurídic de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

Atorgar a l’empresa Gas Natural SDG, SA,
l’autorització administrativa i l’aprovació del
projecte d’execució de les obres de les instal·-
lacions de conducció i subministrament de gas
natural. Eix: Cubelles-Cunit-Calafell.

Aquesta autorització administrativa, d’acord
amb el que estableix l’article 13 de la Llei 10/
1987, de 15 de juny, porta implícita la declara-
ció concreta d’utilitat pública i la necessitat
d’ocupació urgent dels béns i els drets afectats,
als efectes que determina l’article 52 de la Llei
d’expropiació forçosa de 16 de desembre de
1954.

Els béns i els drets afectats per aquesta auto-
rització administrativa són els que figuren a
l’Anunci publicat al DOGC núm. 2546, de
29.12.1997; al BOE núm. 307, de 24.12.1997, i als
diaris Avui de 30.12.1997; La Vanguardia de
30.12.1997; Diari de Tarragona de 30.12.1997 i
El Punt (edició de Tarragona) de 30.12.1997, i
exposat als taulers d’anuncis dels ajuntaments
afectats, de la Direcció General d’Energia i
Mines a Barcelona, i a la Delegació Territorial
d’aquest Departament a Tarragona.

Aquesta autorització administrativa s’atorga
sotmesa a les condicions generals que preveuen
la Llei 10/1987, de 15 de juny; el Decret 2913/
1973, de 26 d’octubre; el Decret 1775/1967, de
22 de juliol, i sota les condicions especials se-
güents:

—1 Les instal·lacions objecte d’aquesta auto-
rització administrativa es realitzaran d’acord
amb les especificacions i els plànols que figuren
al projecte presentat per l’empresa concessio-
nària, el qual ha servit de base per a la tramitació
de l’expedient número 1016165/97, signat pel
senyor Eloi Moya Gisbert, visat pel Col·legi Ofi-
cial d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
en data 2.11.1997, amb el número 026878A-A.

La construcció i el funcionament d’aquestes
instal·lacions se sotmeten al que estableix la Llei
13/1987, de 9 de juliol, de seguretat de les instal·-
lacions industrials; el Reglament general del
servei públic de gasos combustibles, aprovat pel
Decret 2913/1973, de 26 d’octubre; el Reglament
de xarxes i connexions de servei de combusti-
bles gasosos, aprovat per l’Ordre del Ministe-
ri d’Indústria i Energia de 18 de novembre de
1974, modificat per les ordres de 26 d’octubre
de 1983 i 6 de juliol de 1984 i les seves ITC-MIG;
el Decret 120/1992, de 28 d’abril (DOGC núm.
1606, de 12.6.1992), pel qual es regulen les ca-
racterístiques que han de complir les protecci-
ons a instal·lar entre les xarxes de diferents sub-
ministraments públics que discorren pel subsòl,
i l’Ordre de 5 de juliol de 1993 (DOGC núm.

1782, d’11.8.1993), que el desplega, i altres re-
glaments tècnics específics que li siguin d’apli-
cació i disposicions d’aplicacions generals.

—2 El peticionari haurà de sol·licitar l’auto-
rització administrativa corresponent per realit-
zar qualsevol modificació del projecte aprovat.

—3 El termini per dur a terme les instal·lacions
i la seva posada en funcionament serà de 2 anys
comptats a partir de la data d’atorgament de la
present autorització administrativa.

—4 La Direcció General d’Energia i Mines
podrà realitzar, durant les obres i quan s’hagin
acabat, les comprovacions i les proves que con-
sideri necessàries en relació amb el compliment
de les condicions d’aquesta Resolució. Amb
aquesta finalitat el peticionari comunicarà a la
Direcció General d’Energia i Mines la data d’ini-
ci de les obres, la realització de les proves i qual-
sevol incidència rellevant.

—5 Una vegada executades les obres, l’empre-
sa peticionària sol·licitarà de la Direcció General
d’Energia i Mines l’acta de posada en servei de
les instal·lacions, adjuntant el certificat de direc-
ció i d’acabament d’obra signat pel tècnic com-
petent i visat pel col·legi oficial corresponent,
mitjançant el qual s’acrediti que les instal·lacions
s’ajusten al projecte aprovat i a la normativa
aplicable. A aquest certificat s’adjuntaran les
actes de proves i controls reglamentaris, tot
d’acord amb el que disposa la Resolució de la
Direcció General d’Energia de 20 d’agost de
1992 (DOGC núm. 1656, de 14.10.1992).

—6 Els encreuaments especials i altres afec-
tacions dels béns de domini públic es faran
d’acord amb les condicions tècniques imposa-
des pels organismes competents afectats.

—7 El peticionari assegurarà el manteniment
i la vigilància correctes de les instal·lacions du-
rant la construcció i després de la seva posada
en funcionament, per tal de garantir que en tot
moment compleixen les condicions reglamen-
tàries de seguretat.

—8 D’acord amb el que preveu el capítol 4 de
la Llei 10/1987, de 15 de juny, l’autorització ad-
ministrativa d’aquest projecte comporta, amb
el pagament de la indemnització que correspon-
gui i dels perjudicis que es deriven de la ràpida
ocupació, la imposició de les servituds i les limi-
tacions de domini següents:

a) Servitud perpètua de pas en una franja de
terreny de 4 m d’amplada per a les canalitzaci-
ons a pressions màximes efectives superiors a 16
bar i 3 m d’amplada per a les conduccions a
pressions màximes de servei efectives iguals o
inferiors a 16 bar per l’eix de les quals aniran
soterrades les canalitzacions a una profunditat
mínima d’1 m, juntament amb els elements i
accessoris que aquestes requereixin. Els límits
d’aquestes franges quedaran definits a 2 m i 1,5
m, respectivament, a banda i banda dels eixos
de les canalitzacions esmentades i dins dels
d’ocupació temporal. Aquestes franges de ser-
vitud perpètua de pas s’utilitzaran per a la vigi-
lància i el manteniment de les canalitzacions, per
a la qual cosa es disposarà de lliure accés del per-
sonal, elements i mitjans necessaris. S’hauran de
pagar els danys que s’ocasionin en cadascun dels
casos en què s’hagi d’intervenir.

b) Servitud d’ocupació temporal durant el
període d’execució de les obres en una franja o
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pista d’on es faran desaparèixer tota mena d’obs-
tacles, l’amplada màxima de la qual serà de 10
m, amb el pagament dels danys que s’ocasionin
en cada cas.

c) La prohibició de plantar arbres i arbusts
de tija alta i de fer moviments de terres a la franja
a què fa referència l’apartat a).

d) La prohibició d’efectuar treballs de llau-
rada, cavada o altres de semblants a una profun-
ditat superior als 50 cm a la franja a què fa re-
ferència l’apartat a).

e) No es permetrà aixecar edificacions o
construccions de cap mena, encara que tinguin
caràcter provisional o temporal, ni variar la cota
de terreny, ni efectuar cap acte que pugui mal-
metre o pertorbar el bon funcionament, la vi-
gilància, la conservació, les reparacions i les
substitucions necessàries, si s’escau, de les ca-
nalitzacions i dels elements annexos, a una
distància inferior a 2 m a banda i banda de l’eix
del traçat de les conduccions per a pressions
màximes efectives iguals o inferiors a 16 bar.

f) Tot el que s’ha indicat als apartats anteriors
no serà aplicable als béns de domini públic.

g) Ocupació de domini: ocupació permanent
i perpètua de les parcel·les que s’assenyalen als
plànols parcel·laris, al vol, al sòl i al subsòl ne-
cessaris per a la construcció de les instal·lacions
de recepció, filtratge, regulació de pressió i
mesura del gas i dels seus elements annexos,
armaris per a la instal·lació de la protecció ca-
tòdica i la instal·lació dels conjunts de vàlvules
de línia i derivació, incloent-hi la construcció del
tancament de les barreres de protecció a la to-
talitat dels perímetres per salvaguardar les ins-
tal·lacions d’elements estranys o d’intrusos.

A l’efecte del compliment del que estableix
aquesta condició vuitena, l’empresa Gas Natural
SDG, SA, abans del muntatge de les instal·-
lacions i de la seva posada en servei recollirà les
servituds i les limitacions de domini esmentades
als convenis i acords i restarà obligada la vigi-
lància del seu compliment i si s’escau, a la no-
tificació dels presumptes incompliments a la
Direcció General d’Energia i Mines.

—9 Aquesta autorització quedarà sense efecte
per qualsevol de les causes assenyalades a l’ar-
ticle 34 del Decret 1775/1967, de 22 de juliol, per
incompliment de les condicions estipulades, pel
fet de facilitar dades inexactes, per l’extinció de
les concessions de les quals dimana i per qual-
sevol altra causa excepcional que ho justifiqui.

—10 La present autorització administrativa
s’atorga sens perjudici de tercers i amb indepen-
dència de les autoritzacions, les llicències i al-
tres permisos de competència municipal, pro-
vincial o d’altres que siguin necessaris per a la
realització de les instal·lacions autoritzades.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, es pot interposar recurs or-
dinari davant el conseller d’Indústria, Comerç
i Turisme, en el termini d’un mes a comptar de
la data de la seva publicació.

Barcelona, 17 de juliol de 1998

PERE SAGARRA I TRIAS

Director general d’Energia i Mines

(98.194.049)

*

RESOLUCIÓ
de 28 de juliol de 1998, per la qual s’estableixen
els criteris mediambientals per a l’atorgament del
distintiu de garantia de qualitat ambiental a les
bosses d’escombraries.

Atès que, mitjançant la Resolució de 10 de
juliol de 1995, es van establir els criteris medi-
ambientals per a l’atorgament del distintiu de
garantia de qualitat ambiental a les bosses d’es-
combraries;

Atès que la vigència dels esmentats criteris és
de tres anys des de la seva publicació i que la Re-
solució té validesa fins al 27 de juliol de 1998, s’ha
procedit a revisar-los.

D’acord amb el Decret 316/1994, de 4 de
novembre, sobre l’atorgament del distintiu de
garantia de qualitat ambiental per la Generalitat
de Catalunya, i amb la finalitat de reduir l’afecció
dels residus al medi ambient mitjançant la re-
cuperació dels subproductes i matèries contin-
gudes en els residus i la promoció de la fabrica-
ció, la comercialització, l’ús i el consum de
productes reciclats, i de facilitar el tractament
de la brossa orgànica mitjançant la utilització de
bosses d’escombraries compostables, en ús de
les facultats que m’atorga l’article 5 del Decret
esmentat, i atès l’informe previ del Consell de
Qualitat Ambiental,

RESOLC:

Definir la categoria i els criteris de qualitat
ambiental de les bosses d’escombraries per optar
al distintiu de garantia de qualitat ambiental, que
es regeixen pels apartats següents:

—1 Categoria de productes
1.1 Els productes inclosos en la categoria de

bosses d’escombraries es divideixen en les sub-
categories següents:

Bosses d’escombraries de plàstic reciclat.
Bosses d’escombraries de paper reciclat.
Bosses d’escombraries de materials compos-

tables, exclòs el paper.
La categoria de bosses d’escombraries inclou:
Bosses d’escombraries de tipus familiar.
Bosses d’escombraries de tipus comunitari.
1.2 Queden excloses:
Bosses per a l’ús alimentari (segons norma

UNE 53-257-88, 1a part).
Bosses de nanses, de plàstic, utilitzades per

al transport de productes distribuïts al detall
(segons norma UNE 53-257-88, 2a part) i les
bosses de paper per a usos equivalents als an-
teriors.

Bosses d’escombraries fabricades amb mate-
rials diferents del plàstic reciclat, paper reciclat
i altres materials compostables, exclòs el paper
o les mescles d’aquests últims.

1.3 En la subcategoria de bosses d’escom-
braries de paper reciclat s’inclouen també les
bosses de paper reciclat amb un recobriment
intern de material compostable.

—2 Sol·licitants
Poden sol·licitar el distintiu de garantia de

qualitat ambiental els fabricants amb instal·la-
cions industrials emplaçades a Catalunya i els
distribuïdors que comercialitzen aquests produc-
tes a Catalunya.

—3 Criteris
Les propietats o característiques de qualitat

ambiental específiques de la categoria de pro-
ductes definida a l’apartat 1 s’avaluen segons els
criteris i el sistema d’avaluació establerts a l’an-
nex.

—4 Període de validesa
La definició de la categoria de productes i dels

criteris específics per a aquesta categoria té un
període màxim de validesa de tres anys a par-
tir de la data de publicació d’aquesta resolució
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—5 Número de codi
A efectes administratius, els números de codis

assignats a les subcategories de productes són:
Codi 21: bosses d’escombraries de plàstic

reciclat.
Codi 22: bosses d’escombraries de materials

compostables, exclòs el paper.
Codi 23: bosses d’escombraries de paper re-

ciclat.

—6 Ús de la marca
6.1 L’ús de la marca s’ha d’adequar a les

especificacions indicades en les normes gràfiques
establertes pel Departament de Medi Ambient
per a la utilització del distintiu de garantia de
qualitat ambiental.

6.2 La llegenda que ha de figurar en el dis-
tintiu de garantia de qualitat ambiental és, per
a cada subcategoria de productes, la següent:

a) Reciclat: bosses d’escombraries de plàs-
tic reciclat.

b) Compostable: bosses d’escombraries de
materials compostables, exclòs el paper.

c) Reciclat i compostable: bosses d’escom-
braries de paper reciclat.

Barcelona, 28 de juliol de 1998

ALFRED GARCÍA GARCÍA-BLANCO

Director general de Qualitat Ambiental

ANNEX

—1 Criteris globals per a la categoria de pro-
ductes

1.1 Envàs del producte.
Si el producte es ven envasat, l’envàs del pro-

ducte ha de seguir els principis establerts a la Llei
11/1997, de 24 d’abril, relativa als envasos i re-
sidus d’envasos.

1.2 Compliment de la legislació ambiental.
Totes les etapes de la fabricació i la distribució

han de ser realitzades d’acord amb les lleis me-
diambientals vigents allà on es realitzin.

1.3 Contingut en substàncies tòxiques.
El sol·licitant ha d’especificar les substànci-

es i els preparats que puguin ser considerats
perillosos o tòxics, els quals es tenen en comp-
te en la decisió final.

No es permet la utilització de tints, colorants,
pigments, coles o altres substàncies i preparats
que continguin plom, cadmi, crom hexavalent
o mercuri durant el procés de fabricació de les
bosses d’escombraries.

En tot cas, la suma del contingut d’aquests
metalls pesants en el producte final no pot su-
perar el valor que es fixa en els criteris particulars
per a cada subcategoria de productes.

1.4 Aptitud per a l’ús.
El producte ha de complir els requeriments

de la norma específica per a cada subcategoria
de productes.

DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT
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Per a aquells productes de dimensions, capa-
citats nominals i/o altres característiques de
disseny no específicament incloses a la norma,
però que no incorrin en cap de les situacions
d’exclusió previstes a l’apartat 1.2 d’aquesta
Resolució, es pot adaptar la norma per poder fer
els assajos d’hermeticitat, resistència a la caiguda
i resistència a l’esforç estàtic. En aquests casos,
cal especificar clarament el motiu i la variació
introduïda.

—2 Criteris particulars per a les diferents sub-
categories de productes

2.1 Subcategoria de bosses d’escombraries
de plàstic reciclat.

2.1.1 Percentatge de matèria reciclada.
La primera matèria emprada en el producte

ha d’estar formada per un 100% (en pes) de
plàstic reciclat (tolerància del 5%) recollit des-
prés del seu ús per consumidors i empreses. S’ex-
clou el plàstic danyat o reprocessat durant la
fabricació a partir de granalla de plàstic verge.
El percentatge abans indicat es refereix única-
ment a la matèria primera i no als additius.

2.1.2 Contingut en substàncies tòxiques.
La suma del contingut de metalls pesants

definits a l’apartat 1.3 d’aquest annex no pot ser
superior a 250 ppm.

2.1.3 Aptitud per a l’ús.
El producte ha de complir els requeriments

de la norma UNE 53-147/97 EX.
2.2 Subcategoria de bosses d’escombraries

de materials compostables, exclòs el paper.
2.2.1 Compostabilitat.
La primera matèria emprada en el producte

ha d’estar formada per un 100% (en pes) de
matèria compostable amb una tolerància màxi-
ma permesa del 5%, i s’entén com a matèria
compostable aquell material en el qual:

a) La ruptura de les cadenes del polímer es
produeix sota l’acció de microorganismes (bac-
teris, fongs, algues).

b) S’obté una mineralització total (transfor-
mació en CO2 i H2O en condicions aeròbies).

c) La velocitat de mineralització és alta i
compatible amb el procés de compostatge.

El grau de degradabilitat del material es de-
terminarà sota condicions controlades de com-
postatge segons la norma ASTM D 5338-92, i es
considera que compleixen el criteri de compos-
tabilitat aquells materials que tenen un grau de
biodegradació equivalent al de la cel·lulosa, amb
una tolerància màxima permesa del 5%.

2.2.2 Contingut en substàncies tòxiques.
La suma del contingut de metalls pesants

definits a l’apartat 1.3 d’aquest annex no pot ser
superior a 100 ppm.

2.2.3 Aptitud per a l’ús.
El producte ha de complir els requeriments

de la norma UNE 53-147/97 EX excepte pel que
fa a l’opacitat de les bosses d’escombraries.

Les bosses d’escombraries de materials com-
postables, exclòs el paper, destinades a la reco-
llida de la matèria orgànica han de portar indi-
cacions per al consumidor sobre el tipus de
deixalles al qual estan destinades.

2.3 Subcategoria de bosses d’escombraries
de paper reciclat.

2.3.1 Percentatge de matèria reciclada.
La primera matèria emprada en el producte

ha d’estar formada per un 100% de fibra reci-
clada no blanquejada (tolerància del 5%) obtin-
guda a partir dels productes de paper recollits
després del seu ús per consumidors i empreses.

S’exclou el paper danyat o reprocessat durant
la fabricació a partir de fibra verge.

2.3.2 Contingut en substàncies tòxiques.
La suma del contingut de metalls pesants

definits a l’apartat 1.3 no pot ser superior a 100
ppm.

2.3.3 Aptitud per a l’ús.
El producte ha de complir els requeriments

de la norma francesa AFNOR H11-008 (Emba-
llages en papier - Sacs pour la collecte et la pré-
collecte des déchets).

Les bosses d’escombraries de paper reciclat
destinades a la recollida de la matèria orgàni-
ca han de portar indicacions per al consumidor
sobre el tipus de deixalles al qual estan destina-
des.

2.3.4 Altres.
Si la bossa d’escombraries de paper reciclat

està recoberta internament per una làmina d’un
altre material, aquesta làmina ha de complir el
mateix criteri de compostabilitat que l’establert
a la subcategoria de bosses d’escombraries de
materials compostables, exclòs el paper.

El sol·licitant ha d’especificar, si escau, les
substàncies i preparats utilitzats per millorar la
resistència a la humitat de les bosses per avaluar
la seva biodegradabilitat, les quals es tindran en
compte en la decisió final.

—3 Sistema d’avaluació de conformitat
El sol·licitant ha de presentar la sol·licitud per

al distintiu de garantia de qualitat ambiental
acompanyada de mostres del producte i de do-
cumentació complementària.

3.1 Mostres del producte.
3.1.1 El sol·licitant ha de trametre a la Di-

recció General de Qualitat Ambiental un mínim
d’una unitat de venda amb el seu corresponent
envàs, si escau, per comprovar el compliment del
criteri d’envàs del producte. S’entén per unitat
de venda el producte tal com és adquirit pel
consumidor.

3.1.2 El sol·licitant ha de presentar a la Di-
recció General de Qualitat Ambiental una de-
claració en la qual garanteix, sota la seva res-
ponsabilitat, que els productes per als quals
sol·licita el distintiu són conformes amb les
mostres lliurades i el dossier tècnic, i complei-
xen els requisits exigits en aquesta Resolució.

3.2 Documentació complementària.
3.2.1 Dossier tècnic (per a totes les subca-

tegories de productes).
Els sol·licitants del distintiu per als produc-

tes inclosos a les diferents subcategories de pro-
ductes han de trametre a la Direcció General de
Qualitat Ambiental i a una entitat col·labo-
radora del Departament de Medi Ambient de-
gudament acreditada un dossier tècnic, el
contingut del qual s’especifica a continuació, que
el sol·licitant ha de mantenir actualitzat durant
el període de validesa del distintiu. L’entitat
col·laboradora examinarà el dossier, comprovarà
en el centre de fabricació que el producte és
fabricat d’acord amb la documentació tècnica
lliurada i emetrà el certificat corresponent.

El dossier tècnic consta de:
Descripció general del producte.
Esquemes del procés de fabricació amb les

explicacions i descripcions adients per a la seva
comprensió.

Informes i resultats dels assajos i controls
realitzats.

Per al cas de les bosses d’escombraries de
plàstic reciclat o de paper reciclat, una còpia dels

comprovants de compra de la matèria primera
reciclada.

El Departament de Medi Ambient es reser-
va el dret de visitar sense avís previ les instal·la-
cions fabrils, amb llibertat d’accés al dossier
tècnic actualitzat i als dossiers de fabricació i de
control de qualitat que consideri necessaris.

3.2.2 Certificats.
En els certificats, els quals han de ser emesos

per una entitat col·laboradora del Departament
de Medi Ambient, s’han d’indicar els resultats
dels assajos i/o inspeccions previstes per a cadas-
cun dels criteris.

Es pot emprar un altre mètode d’assaig, amb
la comunicació prèvia a la Direcció General de
Qualitat Ambiental i sempre que, amb la docu-
mentació aportada, quedi clara l’equivalència
d’ambdós mètodes analítics.

a) Certificats per a totes les subcategories de
productes.

El sol·licitant ha de presentar un certificat en
el qual s’indiquin els resultats dels assaigs relatius
al contingut en substàncies tòxiques.

La determinació del contingut en mercuri,
plom, cadmi i crom hexavalent s’ha de dur a ter-
me per assaig sobre producte acabat prenent com
a base els mètodes habituals en la determinació
de metalls pesants (absorció atòmica, plasma).

El nombre mínim d’unitats de venda o mos-
tres a assajar és de tres, escollides a l’atzar i re-
presentatives de la producció d’aquell producte.
La presa de mostres s’ha de realitzar per l’en-
titat col·laboradora.

b) Certificats per a la subcategoria de bosses
d’escombraries de materials compostables, ex-
clòs el paper.

El sol·licitant del distintiu per als productes
inclosos en aquesta subcategoria ha de presentar
un certificat en què s’indiquin els resultats de
l’assaig de biodegradabilitat (punt 2.2.1 d’aquest
annex).

3.3 Selecció de l’entitat col·laboradora.
Les anàlisis i els controls han de ser realitzats

per una de les entitats col·laboradores del De-
partament de Medi Ambient degudament acre-
ditades per a aquest camp d’actuació; se’n lliu-
rarà al sol·licitant una relació actualitzada.

Si no n’hi ha, el Consell de Qualitat Ambien-
tal pot avalar expressament i per aquest supò-
sit concret una entitat imparcial.

Per a productes fabricats fora de Catalunya,
el sol·licitant ha de presentar els certificats cor-
responents emesos per una entitat degudament
acreditada a la comunitat autònoma o país d’ori-
gen. Els certificats dels resultats dels assajos
també poden ser realitzats per una entitat col·-
laboradora del Departament de Medi Ambient.

(98.197.063)

*
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RESOLUCIÓ
de 2 de setembre de 1998, per la qual es modifi-
ca el tribunal del procés selectiu per a l’accés a
l’escala administrativa del cos administratiu de
la Generalitat (núm. de registre de la convoca-
tòria 004).

Per la Resolució de 17 d’abril de 1998, de
convocatòria del procés selectiu per a l’accés a
l’escala administrativa del cos administratiu de
la Generalitat (DOGC núm. 2626, de 24.4.1998),
es va nomenar el senyor Juan Leovino de Lama
Iglesias vocal del tribunal auxiliar a Tarragona;

Atès el que disposa l’article 28 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú;

Atès el que estableix l’article 31 del Decret
28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selec-
ció de personal de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya;

En ús de les competències que m’atribueix
l’article 6 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’oc-
tubre, i d’acord amb el que estableixen l’article
80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganització, procediment i règim jurídic de l’Ad-
ministració de la Generalitat, i la base 5.4 de la
convocatòria esmentada,

RESOLC:

Article 1
Acceptar l’abstenció del senyor Juan Leovino

de Lama Iglesias per formar part del tribunal del
procés selectiu per a l’accés a l’escala adminis-
trativa del cos administratiu de la Generalitat.

Article 2
Nomenar el senyor Raül Font i Plana vocal

del tribunal auxiliar de Tarragona.

Barcelona, 2 de setembre de 1998

ÀNGEL MIRET I SERRA

Director general de la Funció Pública

(98.230.016)

RESOLUCIÓ
de 2 de setembre de 1998, per la qual s’aproven
i es fan públiques les llistes definitives d’aspirants
admesos i exclosos i la llista d’exempts de realitzar
l’exercici de coneixements de llengua catalana de
la convocatòria del procés selectiu per a l’accés
al cos de titulats superiors de la Generalitat, ve-
terinaris (núm. de registre de la convocatòria
008).

Per la Resolució de 6 de juliol de 1998 (DOGC
núm. 2676, de 8.7.1998) es van aprovar i fer pú-
bliques les llistes provisionals d’aspirants adme-
sos i exclosos de la convocatòria del procés se-
lectiu per a l’accés al cos de titulats superiors de
la Generalitat, veterinaris;

Atès que ha transcorregut el termini establert
a l’article 6 de l’esmentada Resolució i d’acord
amb el que preveu el seu article 3, cal modifi-
car les llistes provisionals i aprovar i fer públi-
ques les llistes definitives d’aspirants admesos
i exclosos a la convocatòria així com la llista dels

aspirants exempts de realitzar l’exercici de co-
neixements de llengua catalana;

En ús de les competències que m’atribueix
l’article 6 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’oc-
tubre, i d’acord amb el que estableix l’article 80
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’orga-
nització, procediment i règim jurídic de l’Admi-
nistració de la Generalitat,

RESOLC:

Article 1
Aprovar i fer públiques les llistes definitives

d’aspirants admesos i exclosos, amb indicació
dels motius d’exclusió, dels que han presentat
sol·licitud per participar en la convocatòria del
procés selectiu per a l’accés al cos de titulats
superiors de la Generalitat, veterinaris (núm. de
registre de la convocatòria 008).

Article 2
Aprovar i fer pública la llista d’aspirants

exempts de realitzar l’exercici de coneixements
de llengua catalana que estableix la base 6.2.1.a)
de la convocatòria.

Article 3
Les llistes completes i certificades d’aspirants

admesos i exclosos i dels aspirants exempts de
realitzar l’exercici de llengua catalana s’expo-
sen als llocs següents:

Oficina de Convocatòries de Selecció de Per-
sonal de la Direcció General de la Funció Pú-
blica, c. Fontanella, 17, 08010 Barcelona.

Delegació Territorial del Govern de la Gene-
ralitat a Barcelona, pg. Gràcia, 11, esc. B, 08007
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 Lleida, c. Lluís Companys, 1, 25003
Lleida.

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

Així mateix, els aspirants poden consultar la
seva situació en aquestes llistes i la data, l’ho-
ra i el lloc de realització de la primera prova a
través de l’adreça d’Internet www.gencat.es/
oposicions, o mitjançant el telèfon d’informa-
ció 902.416.000.

Article 4
La primera prova establerta a la base 6.2.1.a)

del procés selectiu convocat per la Resolució
de 21 de maig de 1998 (DOGC núm. 2647, de
26.5.1998) es realitzarà el dia 3 d’octubre de
1998, a la Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona, av. Diagonal, 684, Barcelona, d’acord
amb la següent distribució:

Primer exercici (qüestionari): 9 hores per a
tots els aspirants.

Segon exercici (coneixements de llengua ca-
talana): 12 hores per a tots els aspirants que no
estiguin exempts de realitzar l’exercici.

Per a la realització d’ambdós exercicis, els
aspirants hauran d’anar proveïts d’un bolígraf
de tinta de color negre i d’un corrector líquid de
color blanc, així com del seu document nacio-
nal d’identitat o, en el cas que no siguin espa-
nyols, del document oficial acreditatiu de la

personalitat, o del seu passaport o carnet de
conduir. Així mateix, hauran de presentar-se al
lloc de realització dels exercicis a les 8 hores 30
minuts. A partir de les 8 hores 45 minuts, els
aspirants entraran a l’aula corresponent, prèvia
acreditació de la identitat amb l’original del seu
document nacional d’identitat o del document
oficial acreditatiu de la seva personalitat, en el
cas que no tinguin la nacionalitat espanyola, o
del seu passaport o carnet de conduir. La pro-
va començarà a les 9 hores.

Article 5
L’ordre d’actuació dels aspirants s’atindrà al

que estableix la Resolució de 19 de gener de
1998 (DOGC núm. 2563, de 23.1.1998), segons
la qual s’inicia pels aspirants el primer cognom
dels quals comenci per la lletra F.

Article 6
La publicació d’aquesta Resolució substitu-

eix la notificació als interessats, de conformitat
amb el que estableix l’article 50.5.b) de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.

Article 7
Contra aquesta Resolució, que té caràcter

definitiu, els interessats podran interposar, amb
la comunicació prèvia al director general de la
Funció Pública, recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació, 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.

Barcelona, 2 de setembre de 1998

ÀNGEL MIRET I SERRA

Director general de la Funció Pública

(98.229.046)

*
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INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ
de 17 d’agost de 1998, d’iniciació del procediment
d’avaluació específica del segon quadrienni de
places de cap de servei i cap de secció dels ser-
veis jerarquitzats de les institucions sanitàries de
l’Institut Català de la Salut (registre de la convo-
catòria Avaluació-97/2).

L’Ordre del conseller de Sanitat i Seguretat
Social de 25 d’agost de 1986, per la qual es re-
gula el sistema de promoció als llocs de cap de
servei i cap de secció en els serveis jerarquitzats
de les institucions sanitàries de la Seguretat
Social a Catalunya, modificada per les ordres de
26 d’octubre de 1990 i de 17 de març de 1992,
estableix a l’article 11 que les places cobertes
d’acord amb el que disposa l’Ordre esmentada
seran avaluades específicament en finalitzar el
primer i el segon quadriennis, comptadors des
de la seva provisió efectiva.

Altrament, l’Ordre del conseller de Sanitat
i Seguretat Social de 29 d’octubre de 1990, dic-
tada com a conseqüència del que disposa l’ar-
ticle 11 de l’Ordre de 25 d’agost de 1986, mo-
dificada per les ordres de 26 d’octubre 1990 i 17
de març de 1992, estableix el procediment d’ava-
luació específica de les places de cap de servei
i cap de secció dels serveis jerarquitzats de les
institucions sanitàries de la Seguretat Social
dependents de l’Institut Català de la Salut.

Atès que s’ha complert el requisit que esta-
bleix l’article 2 de l’Ordre de 29 d’octubre de
1990, en virtut de les competències assignades
per l’article 1 del Decret 138/1993, de 7 de maig,
en relació amb l’article 3 del Decret 436/1985,
de 6 d’octubre, i de conformitat amb el que
preveuen l’article 3 i la disposició final 1 de l’Or-
dre de 29 d’octubre de 1990 abans esmentada,

RESOLC:

Iniciar el procediment d’avaluació específi-
ca del segon quadrienni de les places de cap de
servei i cap de secció dels serveis jerarquitzats
de les institucions sanitàries de la Seguretat
Social dependents de l’Institut Català de la Salut
d’acord amb les bases que s’aproven i es publi-
quen a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

La determinació de les places sotmeses a
avaluació, la seva denominació i l’adscripció per
institució sanitaria, com també la relació nomi-
nal dels facultatius especialistes que ocupen
aquests llocs consten a l’annex 2 d’aquesta Re-
solució.

Barcelona, 17 d’agost de 1998

MANUEL JOVELLS CASES

Gerent

ANNEX 1

—1 Objecte
El present procediment té com a finalitat

assegurar el funcionament més adequat dels
serveis i garantir la vàlua tècnica i científica dels
professionals, l’experiència i la qualificació per
a la gestió específica del servei o de la unitat
assistencial, a l’efecte de determinar la continu-

ïtat o no en el seu exercici dels facultatius no-
menats per ocupar-los.

—2 Procediment d’avaluació
2.1 L’avaluació consistirà en l’exposició pú-

blica d’una memòria explicativa sobre l’organit-
zació i el funcionament de la unitat assistencial
corresponent al segon quadrienni.

2.2 La memòria haurà de fer referència
necessàriament als punts següents, tots ells re-
ferits al període objecte d’avaluació:

a) Nombre i contingut dels projectes disse-
nyats i executats sobre organització, formació
continuada, docència i investigació en la unitat
respectiva.

b) Indicadors de gestió de l’activitat assis-
tencial realitzada a la unitat.

c) Participació en les comissions de control
de qualitat o en altres comissions hospitalàries
o extrahospitalàries, si s’escau.

d) Comunicacions i treballs presentats i pu-
blicats, conferències impartides i també aquells
actes rellevants per a la informació de l’interessat
exercits dins l’àmbit de la gestió o de l’activitat
assistencial.

2.3 L’exposició pública de la memòria tin-
drà una durada màxima de 45 minuts, finalitzada
la qual el tribunal nomenat, per efectuar-ne la
valoració, sotmetrà l’interessat a una entrevis-
ta pública sobre el contingut d’aquesta.

—3 Composició del tribunal d’avaluació
3.1 La composició del tribunal és la que pre-

veu l’article 4 de l’Ordre de 29 d’octubre de 1990,
modificada per l’Ordre de 24 de març de 1992,
que regula el procediment d’avaluació especí-
fica de les places de cap de servei i cap de sec-
ció dels serveis jerarquitzats de les institucions
sanitàries de la Seguretat Social dependents de
l’Institut Català de la Salut. Els vocals tercer i
quart hauran de complir el requisit de ser facul-
tatius especialistes de l’especialitat corresponent
amb plaça en propietat en un servei jerarquit-
zat de les institucions sanitàries de l’Institut
Català de la Salut.

3.2 En el supòsit que no es puguin designar
els vocals del tribunal pel fet que a Catalunya
no hi hagi professionals que reuneixin tots els
requisits establerts en cada cas, es podran no-
menar en aquesta qualitat facultatius de la resta
de l’Estat sempre que compleixin els requisits
assenyalats.

3.3 Designacions dels vocals tercer i quart.
3.3.1 S’estableix un termini de 15 dies, comp-

tadors des de l’endemà de la publicació d’aques-
ta Resolució, per tal que els col·legis professio-
nals i les societat científiques que poden designar
representants dels vocals tercer i quart, respec-
tivament, presentin els seus candidats per for-
mar part dels diferents tribunals com a membres
titulars i suplents. Els designats hauran de com-
plir el requisit que estableix el punt 3.1 del pre-
sent annex.

3.3.2 Si en el termini esmentat en el punt
3.3.1 no es presenta cap candidatura dels col·-
legis i/o societats científiques, o els representants
designats no compleixen els requisits exigits per
ser membres dels tribunals, la Gerència de l’Ins-
titut Català de la Salut podrà designar els vocals
corresponents.

—4 Presentació de la memòria
4.1 Els facultatius que ocupin els llocs sot-

mesos a avaluació i que figurin a l’annex 2
d’aquesta Resolució hauran de trametre la

memòria explicativa al coordinador tècnic de
processos de selecció de personal en el termi-
ni màxim de sis mesos comptador des de la data
de publicació d’aquesta Resolució al DOGC. El
tribunal d’avaluació acordarà la data, l’hora i el
lloc per a l’exposició pública. Així mateix, el
coordinador tècnic de processos de selecció de
personal farà arribar la memòria als membres
de la comissió de credencials de la institució
sanitària corresponent amb una antelació míni-
ma de 15 dies abans de la data assenyalada per
a l’exposició pública per tal que la comissió es-
mentada analitzi la memòria i emeti un informe,
el qual no tindrà caràcter vinculant. L’informe
esmentat es farà arribar al president del tribu-
nal abans que tingui lloc l’exposició pública.

4.2 Els facultatius que no desitgin continuar
en el lloc objecte d’avaluació hauran de presen-
tar renúncia a prendre part en el procediment
d’avaluació davant del secretari del tribunal en
el termini de deu dies abans de la data acorda-
da pel tribunal per a l’exposició pública de la
memòria explicativa.

4.3 Els facultatius que no presentin la me-
mòria en el termini màxim previst i aquells que
presentin la renúncia a prendre part en el pro-
cediment d’avaluació passaran a ocupar la plaça
de facultatiu especialista al mateix centre i servei.

—5 Acte d’avaluació
5.1 El tribunal encarregat de la valoració, en

el termini de màxim 48 hores des de l’acabament
de l’acte d’exposició pública, emetrà la proposta
de resolució corresponent, fent constar la renún-
cia de l’interessat, si s’escau, o bé si se’l consi-
derarà apte o no apte per a la seva continuïtat
com a cap de servei o cap de secció, respectiva-
ment. La proposta de resolució s’exposarà als
taulers d’anuncis del centre i de l’hospital cor-
responent, i quedarà obert el termini de deu dies
hàbils dins del qual es podran presentar recla-
macions contra la proposta de resolució emesa
pel tribunal d’avaluació, d’acord amb el que
preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

5.2 Finalitzat el termini previst en el punt
anterior i resoltes les reclamacions formulades,
el tribunal elevarà la proposta de resolució de
caràcter vinculant al gerent de l’Institut Cata-
là de la Salut, el qual dictarà resolució que es
publicarà al DOGC i es notificarà individual-
ment als interessats.

—6 Confirmació definitiva de la plaça
6.1 El facultatiu especialista que sigui confir-

mat en el seu lloc després d’aquest segon qua-
drienni quedarà definitivament adscrit al lloc de
cap de servei o cap de secció que ocupi, i no
haurà de superar cap altra avaluació específica.

6.2 El facultatiu avaluat que no superi l’ava-
luació corresponent aquest segon quadrienni
passarà a ocupar plaça de facultatiu especialista
al mateix centre i servei i tindrà dret a les retri-
bucions econòmiques consolidades amb ante-
rioritat a l’exercici del lloc objecte de valoració.

—7 Norma final
7.1 En tot el que no preveuen aquestes ba-

ses serà d’aplicació l’Ordre de 29 d’octubre de
1990, modificada per l’Ordre de 24 de març de
1992, abans esmentada.

7.2 Recursos.
D’acord amb el que estableix la Llei 30/1992,

de 26 de novembre de règim jurídic de les ad-
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ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, i el Decret 131/1994, de 30 de
maig de la Generalitat de Catalunya, contra
aquesta Resolució i els actes derivats de l’auto-
ritat convocant els interessats podran interpo-
sar recurs ordinari davant el director del Servei
Català de la Salut en el termini d’un mes a comp-
tar des de l’endemà de la data de la seva publi-
cació.

Així mateix, contra els actes administratius
que es derivin de l’actuació del tribunals, els in-
teressats podran interposar recurs ordinari da-
vant el gerent de l’Institut Català de la Salut en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la data de la seva notificació o publicació.

ANNEX 2

Caps de servei

Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge,
l’Hospitalet de Llobregat
Cognoms i Nom: Vallejo Ruiloba, Julio
Cap de Servei de Psiquiatria

Caps de secció

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de
Lleida
Cognoms i Nom: Franco González, Elena
Cap de Secció de Neurofisiologia Clínica

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
Cognoms i Nom: Domènech Sevil, Salvador
Cap de Secció de Traumatologia i Cirurgia Or-
topèdica

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
Cognoms i Nom: Mayayo Artal, Emilio
Cap de Secció d’Anatomia Patològica

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Cognoms i Nom: Font Ferré, Llorenç
Cap de  Secció d’Hematologia i Hemoteràpia

Hospital Universitari de Girona Dr. Josep
Trueta
Cognoms i Nom: Castro Marqueta, Pilar
Cap de Secció d’Anatomia Patològica

Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge,
L’Hospitalet de Llobregat
Cognoms i Nom: Ferran Rico, Enrique
Cap de Secció de Neurocirurgia

Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge,
L’Hospitalet de Llobregat
Cognoms i Nom: Rancaño Ferreiro, Jorge
Cap de Secció d’Angiologia i Cirurgia Vascular

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona
Cognoms i Nom: Ribera Santasusana, Josep
Maria
Cap de Secció d’Hematologia i Hemoteràpia

Hospital General, Hospitals Vall d’Hebron,
Barcelona
Cognoms i Nom: Guarner Aguilar, Maria Luisa
Cap de Secció d’Aparell Digestiu

(98.232.010)

*

ORDRE
de 3 de setembre de 1998, per la qual es designa
un nou membre del tribunal qualificador del
concurs oposició per a l’ingrés al cos de profes-
sors d’educació general bàsica d’institucions pe-
nitenciàries, en l’àmbit de la Comunitat Autòno-
ma de Catalunya, convocat per l’Ordre de 12 de
juny de 1998.

Per l’Ordre de 12 de juny de 1998 de la Di-
recció General d’Institucions Penitenciàries es
va convocar concurs oposició per a l’ingrés al cos
de professors d’educació general bàsica d’ins-
titucions penitenciàries, en l’àmbit de la Comu-
nitat Autònoma de Catalunya (BOE de 23 de
juny i DOGC núm. 2666, de 23 de juny).

Rebut escrit de renúncia a participar com a
secretari del Tribunal, del senyor Josep Lluís
Comas Cano, pel qual havia estat nomenat, i a
la vista de les causes expressades en aquest es-
crit, la Direcció General d’Institucions Peniten-
ciàries resol admetre la renúncia presentada pel
senyor Josep Lluís Comas Cano, funcionari del
cos superior de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya, i nomenar en el seu lloc la
senyora M. José Urzaiz Ezcurdia, funcionària
del cos de gestió de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, com a secretària del
Tribunal.

Madrid, 3 de setembre de 1998

P.D. (Ordre 18 de juny de 1998)

ÁNGEL YUSTE CASTILLEJO

Director general d’Institucions Penitenciàries

(98.250.025)

RESOLUCIÓ
de 3 de setembre de 1998, per la qual es fa pública
la llista d’admesos i exclosos per participar al
concurs oposició per a l’ingrés al cos de profes-
sors d’educació general bàsica d’institucions pe-
nitenciàries, en l’àmbit de la Comunitat Autòno-
ma de Catalunya, convocat per l’Ordre de 12 de
juny de 1998.

Per l’Ordre de 12 de juny de 1998 de la Di-
recció General d’Institucions Penitenciàries es
va convocar concurs oposició per a l’ingrés al cos
de professors d’educació general bàsica d’ins-
titucions penitenciàries, en l’àmbit de la Comu-
nitat Autònoma de Catalunya (BOE de 23 de
juny i DOGC núm. 2666, de 23 de juny).

Expirat el termini de presentació de sol·-
licituds i d’acord amb el que disposa la base 4.1
de la convocatòria, es declara tancada la llista
d’admesos i exclosos en les esmentades proves.

Al mateix temps s’estableix:

Primer. Les llistes certificades completes d’ad-
mesos i exclosos seran exposades als Serveis
Centrals del Departament de Justícia; a la Di-
recció General de Serveis Penitenciaris i de Re-
habilitació; a les delegacions territorials del
Departament de Justícia de Girona, Lleida i
Tarragona;  a les delegacions del Govern a les
comunitats autònomes; subdelegacions del Go-
vern en les províncies, així com també al Minis-
teri de l’Interior i a la Direcció General d’Ins-
titucions Penitenciàries.

Segon. El primer exercici de la fase d’oposi-
ció serà el dia 3 d’octubre de 1998, a les 8 hores,
a la Facultat de Química de la Universitat de
Barcelona, av. Diagonal, 647, de Barcelona.

De conformitat amb el que preveu l’article 71
de la Llei de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu
comú, es concedeix als aspirants un termini de
deu dies, comptats a partir de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució al BOE, per
esmenar les errades que hi hagués a les esmen-
tades llistes.

Els aspirants exclosos definitivament, deta-
llats a l’annex adjunt, podran interposar recurs
contenciós administratiu davant l’Audiència
Nacional en el termini de dos mesos, d’acord
amb el que preveu la Llei 30/1992, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Els aspirants hauran de concórrer a les pro-
ves proveïts del document nacional d’identitat
o el passaport, bolígraf o ploma.

Madrid, 3 de setembre de 1998

P.D. (Ordre de 18.6.1998)

ÁNGEL YUSTE CASTILLEJO

Director general d’Institucions Penitenciàries

ANNEX

Llista d’exclosos

Nom: Adalid Villar, Montserrat
DNI: 37.742.695
Motiu d’exclusió: especialitat incorrecta

Nom: Agon Angrill, Ana Maria
DNI: 41.080.232
Motiu d’exclusió: manca pagament de la taxa

Nom: Arévalo Pelecha, Maria Pilar
DNI: 38.472.749
Motiu d’exclusió: manca document nacional
d’identitat

Nom: Balada Royo, Josefa Isabel
DNI: 73.389.188
Motiu d’exclusió: especialitat incorrecta

Nom: Barbero González, José Miguel
DNI: 11.971.441
Motiu d’exclusió: manca document nacional
d’identitat

Nom: Barranco Pérez, Estela-Raquel
DNI: 811.922
Motiu d’exclusió: manca DNI/No acredita na-
cionalitat exigida

Nom: Bello Guirao, Maravillas
DNI: 44.991.094
Motiu d’exclusió: especialitat incorrecta

Nom: Bonjorn Ortíz, Laura Maria
DNI: 52.426.878
Motiu d’exclusió: manca signatura

Nom: Camarero Reyes, Raquel
DNI: 46.726.966
Motiu d’exclusió: especialitat incorrecta

Nom: Cañaveras Córdoba, Immaculada
DNI: 40.324.269
Motiu d’exclusió: manca pagament de la taxa
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Nom: Carabante Álvarez, José Manuel
DNI: 77.314.578
Motiu d’exclusió: manca signatura

Nom: Comas Antich, M. Carme
DNI: 46.048.188
Motiu d’exclusió: manca document nacional
d’identitat

Nom: Delgado López, Gloria
DNI: 46.745.442
Motiu d’exclusió: manca especificar especialitat

Nom: Drópez Salmerón, José María
DNI: 40.886.400
Motiu d’exclusió: manca signatura

Nom: Espi Langa, Jaume
DNI: 38.104.932
Motiu d’exclusió: manca document nacional
d’identitat

Nom: Forné Espí, Mònica
DNI: 77.100.221
Motiu d’exclusió: manca document nacional
d’identitat

Nom: Galiana Serna, José María
DNI: 21.444.783
Motiu d’exclusió: manca document nacional
d’identitat

Nom: Gallardo López, José Antonio
DNI: 46.735.370
Motiu d’exclusió: manca document nacional
d’identitat

Nom: García Moya, Elena
DNI: 46.747.815
Motiu d’exclusió: especialitat incorrecta

Nom: Gómez Lidueña, Carmen Matilde
DNI: 77.834.530
Motiu d’exclusió: especialitat incorrecta

Nom: Gómez Ortíz, Emilio
DNI: 46.612.842
Motiu d’exclusió: especialitat incorrecta

Nom: Íñiguez Pastor, Isabel
DNI: 39.138.084
Motiu d’exclusió: manca pagament de la taxa

Nom: Jiménez Amaya, Purificación
DNI: 38.116.305
Motiu d’exclusió: manca especificar especialitat

Nom: López Domínguez, Cristina
DNI: 43.521.446
Motiu d’exclusió: especialitat incorrecta

Nom: López Martínez, Gregoria Montserrat
DNI: 33.909.802
Motiu d’exclusió: manca document nacional
d’identitat

Nom: Mercadé Simó, Inmaculada Concepció
DNI: 38.083.374
Motiu d’exclusió: manca pagament de la taxa

Nom: Mora Salazar, Montserrat
DNI: 44.004.970
Motiu d’exclusió: especialitat incorrecta

Nom: Obrador Gil, Marta
DNI: 44.022.304
Motiu d’exclusió: manca signatura

Nom: Orio Ferrer, José Ignacio
DNI: 14.934.440
Motiu d’exclusió: manca certificat de disminu-
ció

Nom: Papió Perdigó, Joel
DNI: 37.282.600
Motiu d’exclusió: manca document nacional
d’identitat

Nom: Pedreira Font, Joana
DNI: 46.226.866
Motiu d’exclusió: manca signatura

Nom: Pina Branchat, M. Àngels
DNI: 35.051.811
Motiu d’exclusió: manca document nacional
d’identitat

Nom: Pujol Carrabina, Yolanda
DNI: 43.507.619
Motiu d’exclusió: manca document nacional
d’identitat

Nom: Rabal Oliva, Joana M.
DNI: 77.614.486
Motiu d’exclusió: manca document nacional
d’identitat

Nom: Sánchez Calderón, Mónica
DNI: 52.427.245
Motiu d’exclusió: especialitat incorrecta

Nom: Serrano García, Sonia
DNI: 43.424.785
Motiu d’exclusió: especialitat incorrecta

Nom: Serrano García, Susana
DNI: 43.443.536
Motiu d’exclusió: especialitat incorrecta

Nom: Sivera Barber, Clara Francisca
DNI: 40.969.254
Motiu d’exclusió: manca especificar especialitat

(98.250.026)

*
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ANUNCI
pel qual es fa públic que s’ha extraviat un res-
guard de dipòsit (reg. 161.714).

Havent-se extraviat el resguard de dipòsit,
necessari sense interès, en valors, a nom de l’em-
presa Exgarri, SA, número 161.714 de registre,
constituït en data 5 de juliol de 1996, per un
import de 2.500.000 pessetes, s’anuncia al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya per tal que
es puguin presentar reclamacions sobre aquest
cas en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la publicació del present Anunci al
DOGC.  Si no se’n presenten, l’esmentat res-
guard quedarà anul·lat, sense valor ni efecte, i
es procedirà a fer-ne, per tant, el duplicat cor-
responent.

Barcelona, 8 de juny de 1998

ISABEL DE DIEGO I LEVY-PICARD

Subdirectora general de Tresoreria

(98.148.105)

ANUNCI
pel qual es fa públic que s’ha extraviat un res-
guard de dipòsit (reg. 119.343).

Havent-se extraviat el resguard de dipòsit, ne-
cessari sense interès, en valors, a nom de l’empre-
sa Juan Coll i Oliva, número 119.343 de registre,
constituït en data 14 d’octubre de 1992, per un
import de 15.031.518 pessetes, s’anuncia en aquest
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per
tal que es puguin presentar reclamacions sobre
aquest cas en el termini de dos mesos a comptar
de l’endemà de la publicació del present Anun-
ci al DOGC. Si no se’n presenten, l’esmentat res-
guard quedarà anul·lat, sense valor ni efecte, i es
procedirà a fer-ne, per tant, el duplicat correspo-
nent.

Barcelona, 17 de juliol de 1998

ISABEL DE DIEGO I LEVY-PICARD

Subdirectora general de Tresoreria

(98.196.211)

*

ANUNCI
pel qual es fan públics expedients de sol·licitud
d’autorització de llicència d’obres en sòl no ur-
banitzable presentats davant la Comissió d’Ur-
banisme de Girona.

En compliment del que disposa l’article
127.1.b) del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, modificat pel Decret legislatiu 16/1994, de
26 de juliol, els expedients de sol·licitud d’auto-
rització d’obres en sòl no urbanitzable que es
detallen a continuació estaran exposats al pú-
blic per un termini de 20 dies al local de la Co-
missió d’Urbanisme de Girona (carrer Cristòfol
Grober, 2, 17071 Girona) perquè en el termini
esmentat, comptat des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al DOGC, totes les per-
sones interessades puguin examinar-los i presen-
tar al Registre les al·legacions que considerin
oportunes:

Exp.: 660/98
Sol·licitud d’autorització per a la legalització

d’una barraca al camí Mas d’en Duran, que
promou Hans Weber, al terme municipal de
Cadaqués.

Exp.: 661/98
Sol·licitud d’autorització per a la instal·lació

d’un centre emissor de telefonia mòbil al paratge
Puig de les Forques, que promou Airtel Móvil,
SA, al terme municipal de Llers.

Exp.: 663/98
Sol·licitud d’autorització per a l’extracció de

gredes a la finca anomenada Riera de Calders,
que promou Excavacions Soler, SC, al terme
municipal de Sant Julià del Llor i Bonmatí.

Exp.: 672/98
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un edifici industrial, que promou Zodiac Es-
pañola, SA, al terme municipal de Roses.

Exp.: 674/98
Sol·licitud d’autorització per a la reforma d’un

habitatge anomenat Mas Palou, que promou
Fassier, SL, al terme municipal de Roses.

Exp.: 675/98
Sol·licitud d’autorització per a la rehabilita-

ció del mas Sa Sala, que promou Rain Drops,
SL, al terme municipal de Cadaqués.

Girona, 31 d’agost de 1998

GLÒRIA PONS I SAEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Girona

(98.240.041)

ANUNCI
pel qual es fa públic un expedient de sol·licitud
d’autorització de llicència d’obres en sòl no ur-
banitzable presentat davant la Comissió d’Urba-
nisme de Lleida.

En compliment del que disposa l’article
127.1.b) del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, modificat pel Decret legislatiu 16/1994, de
26 de juliol, l’expedient de sol·licitud d’autorit-
zació de llicència d’obres en sòl no urbanitza-
ble que es detalla a continuació estarà exposat
al públic per un termini de vint dies al local de

la Comissió d’Urbanisme de Lleida, av. Blondel,
54, 3ª, perquè en el termini esmentat, comptat
des de l’endemà de la publicació d’aquest Anun-
ci al DOGC, totes les persones interessades
puguin examinar-lo i presentar al Registre les
al·legacions que considerin oportunes:

Exp.: 502/98
Sol·licitud de llicència per a la construcció del
centre mediambiental de les Valls d’Àneu, pro-
moguda per la Fundació Natura i Paisatge de la
Caixa d’Estalvis de Catalunya, a Alt Àneu.

Lleida, 7 de setembre de 1998

JOAN BLANCH I RIPOLL

Cap del Servei Territorial
d’Ordenació del Territori i Urbanisme

(98.247.025)

*
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RESOLUCIÓ
de 9 de juliol de 1998, per la qual es fixen les dates
per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupa-
ció de les finques afectades per l’execució del pro-
jecte de conducció i subministrament de gas na-
tural a la planta depuradora d’aigües de Sabadell.

Atès que, d’acord amb el que preveu l’arti-
cle 13 de la Llei 10/1987, de 15 de juny, la Re-
solució de 21 d’abril de 1998 porta implícita la
necessitat d’ocupació dels béns i els drets afectats
per l’execució del projecte de conducció i sub-
ministrament de gas natural a la planta depura-
dora d’aigües de Sabadell;

Atès que la relació concreta i individualitzada
dels béns i els drets afectats, en compliment del
que estableix l’article 17 de la Llei d’expropia-
ció forçosa de 16 de desembre de 1954, ha es-
tat sotmesa a un període d’informació pública
mitjançant un anunci publicat al DOGC núm.
2503, de 24.10.1997; BOE núm. 255, de
24.10.1997, i als diaris Avui de 24.10.1997; La
Vanguardia de 24.10.1997, i Diari de Sabadell de
24.10.1997;

D’acord amb el que preveu l’article 52 de l’es-
mentada Llei d’expropiació forçosa,

RESOLC:

Fixar les dates següents per procedir a la re-
dacció de les actes prèvies a l’ocupació dels béns
i els drets afectats als termes municipals que
s’indiquen:

Terme municipal de Sant Quirze del Vallès:
el dia 15 d’octubre de 1998, a les 9.30 hores.

Terme municipal de Sabadell: el dia 15 d’oc-
tubre de 1998, a les 11.30 hores.

Aquesta Resolució es notificarà individual-
ment a les persones interessades que figuren en
la relació exposada al tauler d’anuncis dels ajun-
taments afectats i d’aquesta Direcció General
d’Energia i Mines (av. Diagonal, 514, 2n, 08006
Barcelona).

Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i
els drets afectats, personalment o representats
per una persona degudament autoritzada; cal
que presentin els documents acreditatius de la
seva titularitat i l’últim rebut de la contribució
que correspongui al bé afectat i, si ho estimen
convenient, poden anar acompanyats, a càrrec
seu, d’un perit i/o d’un notari.

Les reunions tindran lloc a les seus dels l’ajun-
taments dels termes municipals a dalt indicats.
A continuació els assistents es traslladaran, si
s’escau, als terrenys afectats per tal de procedir
a la redacció de les actes.

Barcelona, 9 de juliol de 1998

JAUME FARRÉ I SOLSONA

Cap de la Secció de Gas Canalitzat

(98.181.056)

ANUNCI
pel qual es fa pública la sol·licitud d’una concessió
directa d’explotació.

En compliment del Reglament general per al
règim de la mineria de 25 d’agost de 1978, la De-

legació Territorial del Departament d’Indústria,
Comerç i Turisme de Lleida fa públic que s’ha
sol·licitat la concessió directa d’explotació se-
güent:

Nom: els Espilàs.
Número: 4150.
Nombre de quadrícules: 4.
Recurs: gres ornamental, secció C.
Termes municipals: l’Espluga Calba i Maldà.

Es fa públic perquè totes aquelles persones
o entitats que es considerin afectades puguin
examinar el projecte de la sol·licitud esmenta-
da a la Delegació Territorial del Departament
d’Indústria, Comerç i Turisme de Lleida, avin-
guda del Segre, 7, i formular-hi les al·legacions
que creguin oportunes, en el termini de 20 dies
comptats a partir de l’endemà de la publicació
d’aquest Anunci.

Lleida, 18 de maig de 1998

MANUEL MARTÍN I JULIÀ

Delegat territorial de Lleida

(98.134.140)

ANUNCI
d’informació pública sobre una sol·licitud de
permís d’investigació minera.

Suministros de Arcilla, SA, amb domicili al
Papiol, c. Bolívia, 2, ha presentat una sol·licitud
de permís d’investigació minera per a gres de 21
quadrícules d’extensió, anomenat Collroig, núm.
d’ordre 2.265, els terrenys del qual es troben
situats als termes municipals de Marçà, Falset,
el Masroig, Bellmunt del Priorat i els Guiamets,
a la província de Tarragona.

Es verifica la designació de la forma següent:

Vèrtex Longitud (E) Latitud (N)

P.p. 0º 45’ 00” 41º 08’ 40”
1 0º 45’ 00” 41º 09’ 40”

2 0º 46’ 00” 41º 09’ 40”

3 0º 46’ 00” 41º 08’ 20”

4 0º 45’ 40” 41º 08’ 20”

5 0º 45’ 40” 41º 08’ 00”

6 0º 45’ 20” 41º 08’ 00”

7 0º 45’ 20” 41º 06’ 40”

8 0º 45’ 40” 41º 06’ 40”

9 0º 45’ 40” 41º 07’ 00”

10 0º 46’ 00” 41º 07’ 00”

11 0º 46’ 00” 41º 06’ 20”

12 0º 45’ 00” 41º 06’ 20”
13 0º 45’ 00” 41º 08’ 20”

14 0º 45’ 20” 41º 08’ 20”

15 0º 45’ 20” 41º 08’ 40”

Havent estat admesa definitivament aques-
ta sol·licitud de permís d’investigació, en virtut
del que disposen l’article 51 de la Llei de mines,
de 21 de juliol de 1973, i l’article 70 del Regla-
ment general per al règim de la mineria, apro-
vat pel Reial decret 2857/1978, de 25 d’agost, es
posa en coneixement del públic per tal que tots
els interessats puguin comparèixer en l’expedi-
ent dins del termini de vint dies, comptats a

partir de la publicació de la sol·licitud esmenta-
da, a les oficines d’aquesta Delegació Territo-
rial de Tarragona, c. Castellarnau, 14.

Tarragona, 1 de juliol de 1998

JAUME FEMENÍA I SIGNES

Delegat territorial de Tarragona

(98.182.047)

*

DEPARTAMENT
D’INDÚSTRIA,
COMERÇ I TURISME
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ANUNCI
de licitació d’un contracte de gestió de serveis
públics.

—1.a) Organisme: Departament de Benestar
Social, plaça Pau Vila, 1, 08039 Barcelona. Te-
lèfon: (93) 483.10.00. Fax: (93) 483.15.09.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació i Patrimoni.

c) Número d’expedient: A-159/98.

—2.a) Descripció de l’objecte de contracte:
serveis de gestió de l’animació sociocultural del
Casal de Gent Gran de Sant Llorenç a Terrassa.

b) Termini d’execució: 2 mesos.

—3.a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: abierto.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació:
El pressupost base és de 1.580.000 pessetes.

—5 Garantia provisional: La garantia provi-
sional és de 31.600 pessetes.

—6.a) Obtenció de documentació i informació:
a l’adreça esmentada a l’apartat 1, planta 3a,
Servei de Contractació i Patrimoni.

b) Data límit d’obtenció de documents i in-
formació: fins a la data límit de presentació
d’ofertes.

—7 Requisits específics del contractista:
Mitjans d’acreditació de la solvència econo-

micofinancera i tècnica establerts en l’apartat i)
del quadre de característiques del plec de clàu-
sules administratives particulars.

—8.a) Data límit de presentació d’ofertes: fins
a les 14 hores del 26è dia natural a partir de l’en-
demà de la publicació d’aquest Anunci. En el cas
que l’últim dia sigui dissabte o festiu, es prorro-
garà fins al primer dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: la requerida
en la clàusula 13 del plec de clàusules adminis-
tratives particulars.

c) Lloc de presentació: a l’adreça esmenta-
da en l’apartat 1, planta 3a, Servei de Contrac-
tació i Patrimoni.

d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos.

—9.a) Obertura de les proposicions: a l’adre-
ça esmentada a l’apartat 1, planta 3a, sala de re-
unions i licitacions del Servei de Contractació
i Patrimoni.

b) Data i hora: a les 10 hores del 29è dia na-
tural comptat a partir de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci. En el cas que l’últim dia
sigui dissabte o festiu, aquest acte es fàrà el pri-
mer dia hàbil següent.

—10 Despeses d’anuncis:
Les despeses seran a càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 24 de juliol de 1998

JOSEP-ANTON FONDEVILA I NADAL

Secretari general

(98.209.073)

ANUNCI
de licitació d’un contracte de gestió de serveis
públics.

—1.a) Organisme: Departament de Benestar
Social, plaça Pau Vila, 1, 08039 Barcelona. Te-
lèfon: (93) 483.10.00. Fax: (93) 483.15.09.

b) Dependència que tramita l’expedient: Ser-
vei de Contractació i Patrimoni.

c) Número d’expedient: A-158/98.

—2.a) Descripció de l’objecte de contracte:
serveis de gestió de l’animació sociocultural del
Casal de Gent Gran de Torrerromeu a Sabadell.

b) Termini d’execució: dos mesos.

—3.a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació:
El pressupost base és de 1.580.000 de pesse-

tes.

—5 Garantia provisional:
La garantia provisional és de 31.600 pessetes.

—6.a)  Obtenció de documentació i informa-
ció: a l’adreça esmentada a l’apartat 1, planta 3a,
Servei de Contractació i Patrimoni.

b) Data límit d’obtenció de documents i in-
formació: fins a la data límit de presentació
d’ofertes.

—7 Requisits específics del contractista:
Mitjans d’acreditació de la solvència econo-

micofinancera i tècnica establerts en l’apartat i)
del quadre de característiques del plec de clàu-
sules administratives particulars.

—8.a) Data límit de presentació d’ofertes: fins
a les 14 hores del 26è dia natural a partir de l’en-
demà de la publicació d’aquest Anunci. En el cas
que l’últim dia sigui dissabte o festiu, es prorro-
garà fins al primer dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: la requerida
en la clàusula 13 del plec de clàusules adminis-
tratives particulars.

c) Lloc de presentació: a l’adreça esmenta-
da en l’apartat 1, planta 3a, Servei de Contrac-
tació i Patrimoni.

d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos.

  —9.a) Obertura de les proposicions: a l’adreça
esmentada a l’apartat 1, planta 3a, sala de reu-
nions i licitacions del Servei de Contractació i
Patrimoni.

b) Data i hora: a les 10 hores del 29è dia na-
tural comptat a partir de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci. En el cas que l’últim dia
sigui dissabte o festiu, aquest acte es farà el pri-
mer dia hàbil següent.

—10 Despeses d’anuncis:
Les despeses seran a càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 24 de juliol de 1998

JOSEP-ANTON FONDEVILA I NADAL

Secretari general

(98.209.072)

ANUNCI
de licitació d’un contracte de subministrament i
instal·lació d’elements electrònics de xarxa infor-
màtica.

—1.a) Organisme: Departament de Benestar
Social, plaça Pau Vila, 1, 08039 Barcelona. Te-
lèfon: (93) 483.10.00. Fax: (93) 483.15.09.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació i Patrimoni.

c) Número d’expedient: 165/98.

—2.a) Descripció de l’objecte de contracte:
subministrament i instal·lació d’elements elec-
trònics de xarxa informàtica.

b) Termini d’execució: 1 mes.
c) Divisió per lots i número: —.

—3.a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació: el pressupost
base és de 9.000.000 de pessetes.

—5 Garantia provisional: no es requereix.

—6.a) Obtenció de documentació i informació:
a l’adreça esmentada a l’apartat 1, planta 3a,
Servei de Contractació i Patrimoni.

b) Data límit d’obtenció de documents i in-
formació: fins a la data límit de presentació
d’ofertes.

—7 Requisits específics del contractista: mitjans
d’acreditació de la solvència economicofinan-
cera i tècnica establerts en el quadre de carac-
terístiques del plec de clàusules administratives
particulars.

—8.a) Data límit de presentació d’ofertes: fins
a les 14 hores del 26è dia natural a partir de l’en-
demà de la publicació d’aquest Anunci. En el cas
que l’últim dia sigui dissabte o festiu, es prorro-
garà fins al primer dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: la requerida
en la clàusula 9 del plec de clàusules administra-
tives particulars.

c) Lloc de presentació: a l’adreça esmenta-
da en l’apartat 1, planta 3a, Servei de Contrac-
tació i Patrimoni.

d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir l’oferta: 3 mesos.

e) Admissió de variants: segons l’apartat J)
del quadre de característiques del plec de clàu-
sules administratives particulars.

—9.a) Obertura de les proposicions: a l’adre-
ça esmentada a l’apartat 1, planta 3a, sala de
reunions i licitacions del Servei de Contracta-
ció i Patrimoni.

b) Data i hora: a les 10 hores del 29è dia
natural comptat a partir de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci. En el cas que l’últim
dia sigui dissabte o festiu, aquest acte es farà el
primer dia hàbil següent.

—10 Despeses d’anuncis: les despeses seran a
càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 24 de juliol de 1998

JOSEP-ANTON FONDEVILA I NADAL

Secretari general

(98.209.070)

DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL
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ANUNCI
de licitació d’un contracte de subministrament,
en règim d’arrendament, d’un vehicle de repre-
sentació.

—1.a) Organisme: Departament de Benestar
Social, plaça Pau Vila, 1, 08039 Barcelona. Te-
lèfon: (93) 483.10.00. Fax: (93) 483.15.09.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació i Patrimoni.

c) Número d’expedient: 162/98

—2.a) Descripció de l’objecte de contracte:
subministrament, en règim d’arrendament, d’un
vehicle de representació.

b) Termini d’execució: vegeu l’apartat F) del
quadre de característiques del plec de clàusules
administratives particulars.

—3.a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació:
El pressupost base és de 6.000.000 de pesse-

tes, dividit en 5 anualitats:
Any 1998: 250.000 ptes.
Any 1999: 1.500.000 ptes.
Any 2000: 1.500.000 ptes.
Any 2001: 1.500.000 ptes.
Any 2002: 1.250.000 ptes.

—5 Garantia provisional: no es requereix.

—6.a) Obtenció de documentació i informació:
a l’adreça esmentada a l’apartat 1, planta 3a,
Servei de Contractació i Patrimoni.

b) Data límit d’obtenció de documents i in-
formació: fins a la data límit de presentació
d’ofertes.

—7 Requisits específics del contractista:
Mitjans d’acreditació de la solvència econo-

micofinancera i tècnica establerts en l’apartat J)
del quadre de característiques del plec de clàu-
sules administratives particulars.

—8.a) Data límit de presentació d’ofertes: fins
a les 14 hores del 26è dia natural a partir de l’en-
demà de la publicació d’aquest Anunci. En el cas
que l’últim dia sigui dissabte o festiu, es prorro-
garà fins el primer dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: la requerida
en la clàusula 9 del plec de clàusules administra-
tives particulars.

c) Lloc de presentació: a l’adreça esmenta-
da en l’apartat 1, planta 3a, Servei de Contrac-
tació i Patrimoni.

d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir l’oferta: 3 mesos.

e) Admissió de variants: segons l’apartat J)
del quadre de característiques del plec de clàu-
sules administratives particulars.

—9.a) Obertura de les proposicions: a l’adre-
ça esmentada a l’apartat 1, planta 3a, sala de
reunions i licitacions del Servei de Contracta-
ció i Patrimoni.

b) Data i hora: a les 10 hores del 29è dia
natural comptat a partir de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci. En el cas que l’últim
dia sigui dissabte o festiu, aquest acte es farà el
primer dia hàbil següent.

—10 Despeses d’anuncis:
Les despeses seran a càrrec de l’adjudicatari.

JUNTA DE SANEJAMENT

ANUNCI
d’informació pública (ref.: JSA 98-0161).

Laboratorios Hipra, SA, ha sol·licitat auto-
rització per abocar aigües residuals, prèviament
tractades, al Brugent, procedents de la seva in-
dústria de fabricació d’especialitats veterinàries,
al terme municipal d’Amer (Selva).

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, 1 de juliol de 1998

BLAI SOLÉ I MAÑÉ

Gerent

(98.173.015)

*

Barcelona, 28 de juliol de 1998

JOSEP-ANTON FONDEVILA I NADAL

Secretari general

(98.209.086)

*

DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT
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—11 Despeses dels anuncis: aniran a càrrec
dels adjudicataris.

Bellaterra, 18 de juliol de 1998

El rector, p.d.

ANTONI F. TULLA I PUJOL

Vicerector d’Economia i d’Administració

(98.250.020)

RESOLUCIÓ
de 25 d’agost de 1998, per la qual s’anuncia con-
curs públic, procediment obert, tramitació ordi-
nària, per adjudicar el contracte 506/1998-Instru-
mental analític per al Centre de Sanitat Animal.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Universitat Autònoma de

Barcelona.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Unitat de Contractació.
c) Número d’Expedient: 506/1998.

—2 Objecte del Contracte 506/1998-Instru-
mental analític per al Centre de Sanitat Animal.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació: import total
de 27.333.333 ptes. (Adjudicació per lots).

—5 Garanties
a) Provisional: del 2% del pressupost base de

licitació.
b) Definitiva: del 4% del pressupost de lici-

tació.

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: UAB.
b) Domicili: Àrea de Logística i de Medi

Ambient, Unitat de Compres, Edifici Blanc, 3a
planta. Horari de 9 a 14, i de 15 a 16.30.

c) Localitat i codi postal: 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès).

d) —.
e) —.
f) Data límit d’obtenció de documentació i

informació: fins al 26è dia natural a comptar des
del posterior de la publicació d’aquest Anunci,
si aquest és festiu s’allargarà al següent dia la-
borable.

—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no s’exigeix classificació de

conformitat amb l’article 25 de la LCAP.
b) Altres requisits: els establerts al plec de

clàusules administratives particulars.

—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: la mateixa del

punt 6.f).
b) Documentació a presentar: la que s’espe-

cifica al plec de clàusules administratives parti-
culars.

c) Lloc de presentació
Entitat: Universitat Autònoma de Barcelona.
Domicili: Registre general, Edifici A.
Localitat i codi postal: 08193 Bellaterra (Cer-

danyola del Vallès).
Horari: de 9 a 14 i de 15 a 16.30 hores.

—9 Obertura d’ofertes
Lloc, data i hora: s’indicarà en el moment de

la recollida de la documentació.

—10  —.

—11 Despeses dels anuncis: aniran a càrrec de
l’adjudicatari.

Bellaterra, 25 d’agost de 1998

El rector, p.d.

ANTONI F. TULLA I PUJOL

Vicerector d’Economia i d’Administració

(98.250.021)

*

UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
de 18 de juliol de 1998, per la qual s’anuncia con-
curs públic per a l’execució de les obres 481/98-
Nou accés a la B.5 senar i ascensor de connexió
a la Facultat de Psicologia.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Universitat Autònoma de

Barcelona.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Unitat de Contractació.
c) Número d’expedient: 498/98.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: nou accés a la B.5

senar i ascensor de connexió a la Facultat de Psi-
cologia.

b) —.
c) Lloc d’execució: Campus de Bellaterra

(Cerdanyola del Vallès).
d) Termini d’execució: 4 mesos.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs públic.

—4 Pressupost base de licitació: import total
de 20.274.431 ptes.

—5 Garanties
a) Provisional: es dispensa, de conformitat

amb l’article 36.2 de la LCAP.
b) Definitiva: del 4% del pressupost base de

licitació.

—6 Obtenció de documentació
a) Entitat: UAB, Àrea d’Arquitectura i d’Ur-

banisme.
b) Domicili: Edifici Blanc, 3a planta.
c) Localitat i codi postal: 08193 Bellaterra

(Cerdanyola del Vallès).
d) Telèfon: 581.28.70.
e) Telefax: 581.25.41.
f) Data límit d’obtenció de documentació:

fins al 26è dia natural a comptar des del poste-
rior al de publicació d’aquest Anunci. Horari:
de 9 a 14 i de 15 a 17 hores.

—7 Requisits específics del contractista: els
especificats al plec de clàusules administratives
particulars.

—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: l’especificada

al punt 6.f).
b) Documentació a presentar: la que s’espe-

cifica al plec de clàusules administratives parti-
culars.

c) Lloc de presentació
Entitat: Universitat Autònoma de Barcelona.
Domicili: Registre General Edifici A.
Localitat i codi postal: 08193 Bellaterra (Cer-

danyola del Vallès).
Horari de 9 a 14 hores.

—9 Obertura d’ofertes
a) Entitat: Universitat Autònoma de Bar-

celona.
b) Domicili: Sala de Juntes de Gerència.

Edifici A.
c) Localitat: Bellaterra (Cerdanyola del Vallés).
d) Data i hora: s’especificarà en el moment

de recollida de la documentació.

UNIVERSITATS
CATALANES
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AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

ANUNCI
de l’Agència Tributària, de citació per a notifi-
cació per compareixença (Rel 14-98).

D’acord amb el que estableix l’article 105.6 de
la Llei general tributària, segons redacció de la Llei
66/1997, de 30 de desembre (BOE del 31), el Cap
de la Dependència Regional de Recaptació de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, fa

saber: Que per causes no imputables a l’Adminis-
tració Tributària no ha estat possible fer les noti-
ficacions als interessats o als seus representants
segons els procediments que s’indiquen en la re-
lació annexa i és per això que, desprès d’intentar-
ho per dues vegades, se’ls cita perquè en el termini
de deu dies hàbils, comptats a partir del següent
de la publicació d’aquest Anunci, compareguin
davant l’Administració o Unitat de Recaptació que
s’indica en la relació per tal que se’ls puguin fer la
notificació reglamentàriament.

En cas que no compareguin en el termini i lloc
assenyalats, la notificació es considerarà produ-
ïda a tots els efectes legals a partir de l’endemà
del venciment del termini esmentat.

Barcelona, 25 de agost de 1998

ANA GIMÉNEZ GARCÍA

Cap de la Dependència Regional Adjunta de
Recaptació

DIVERSOS

RELACIÓ ANNEXA

Interessat NIF Procediment Referència Administració
ALARCON COLLADO, PABLO ............................................... 38465578X PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438504583 TARRAGONA
ALETA SOLER JOAN NADAL ................................................. 40886663T PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900098257500090 TARRAGONA
ALMACENES INDUSTRIALES Y DOCKS ............................ B43123264 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438503175 TARRAGONA
ARAGONES TRANSPORTES, SA ............................................ A43045061 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900098081023636 REUS
ASSOCIACIO DE VEINS SANT LLORE ................................ G43307743 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097082050628 TARRAGONA
BARRETO PAGAN, JUAN ......................................................... 36452850N PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438505309 TARRAGONA
CABAÑAS FERRETE LEONOR .............................................. 75392726Z PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438502724 REUS
CAMPING TARRACO DE TARRAGONA ............................. G43082213 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097082049451 TARRAGONA
CARDONA GOMEZ JOSE LUIS .............................................. 38430702W PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438501448 TARRAGONA
CARMONA CABELLO, BARTOLOME .................................. 37767823Y PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438505265 TARRAGONA
CARMONA CABELLO, BARTOLOME .................................. 37767823Y PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438505276 TARRAGONA
COMPAÑIA DE AGUAS PROFUNDAS, SA .......................... A43035948 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900098082008774 TARRAGONA
COMPAÑIA DE AGUAS PROFUNDAS, SA .......................... A43035948 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900098082008763 TARRAGONA
CONSTRUCCIONS TANGONER, SL ....................................... B43357037 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081016870 TARRAGONA
CONSTRUCCIONS TARONGER, SL ....................................... B43357037 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081044656 TARRAGONA
CONTROL DE EXTINTORES DE SEGUR ............................ B43379239 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081072508 REUS
COSDI, SA ....................................................................................... A08206724 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097082025174 TARRAGONA
COSIALLS CERVERA, JAVIER ................................................ 46573802K PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081069791 TARRAGONA
COSTA PONS JORGE .................................................................. 37549253M PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097082014768 TARRAGONA
COSTA PONS JORGE .................................................................. 37549253M PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097082014757 TARRAGONA
COSTA PONS JORGE .................................................................. 37549253M PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097082014746 TARRAGONA
CUNILLERA GONZALEZ, M ANGELES .............................. 39652740G PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438502746 REUS
DEL VALLE GUTIERREZ JOSE MANUE ............................. 39685992K PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900098081015595 TARRAGONA
DIAZ MAGAN JOSE .................................................................... 50539246N PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081084102 REUS
DIAZ MOIX JOSE MARIA ......................................................... 39836928P PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081087072 TARRAGONA
DIEZ MARTINEZ JAVIER ......................................................... 12700155S PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081076391 TARRAGONA
ED.GEMINIS-ACUARIO AV.PALFURIA ............................... H43281526 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081085610 TARRAGONA
EMBUTITS ROSELLANS SAL .................................................. A43111145 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081072145 TORTOSA
EMBUTITS ROSELLANS SAL .................................................. A43111145 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081072607 TORTOSA
ENTIDAD URBANISTICA COLABORQDO ........................ G43294065 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081085565 REUS
EXCLUSIVES RABASSA SA ..................................................... A43096643 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081072080 REUS
FLOREZ DE MANZANERA, LUISA FER ............................. X0369099H PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438503582 TORTOSA
FOIX PADRELL ANTONIO ....................................................... 39837684M PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097082035151 TARRAGONA
FOIX PADRELL ANTONIO ....................................................... 39837684M PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097082035162 TARRAGONA
FOIX PADRELL ANTONIO ....................................................... 39837684M PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097082035173 TARRAGONA
FOIX PADRELL ANTONIO ....................................................... 39837684M PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097082035184 TARRAGONA
FRIAS GUZMAN ANTONIO ..................................................... 30499674H PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438503318 REUS
FUSTES COSTA DAURADA, SL .............................................. B43435874 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081072475 TARRAGONA
GABINET D’ASSESSORAMENT EDITOR ............................ E43397769 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097082043269 REUS
GARCIA LOPEZ FILOMENO ................................................... 39836117W PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081072200 REUS
GARCIA MOYA JUAN DE DIOS ............................................. 30046995W PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438503109 REUS
GARCIA MUÑOZ JOSE LUIS ................................................... 40911258P PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900098081026265 TORTOSA
GARCIA SAUMELL FRANCISCO ........................................... 77082968D PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081069450 TARRAGONA
GAYARRE VILLORIA JOSE JORGE ...................................... 17082356A PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097082048604 REUS
GEIJO PIMIENTA FRANCISCA ............................................... 09638987D PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438504561 TARRAGONA
GOMEZ SALVADO JUAN .......................................................... 39838351M PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438502581 REUS
GONCALVES DA CUNHA, MARIA FORM .......................... X1117374B PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438503626 TORTOSA
IGOA FORNES, NURIA .............................................................. 18879230W PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438503087 REUS
ISERN MONNE ISIDORO ........................................................... 39810465H PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900098081026276 REUS
LINARI, CESAR JUAN ................................................................ X0272879F PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438504330 TARRAGONA
LOPEZ PUIG JAIME .................................................................... 18913222T PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438504198 TARRAGONA
MARCO RIERA LLUIS ............................................................... 39671099D PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081085554 TARRAGONA
MARINE S C P ................................................................................ G43231299 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900098082010028 TARRAGONA
MARTI OLIVA JOSE MARIA .................................................... 39811663C PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097082043280 REUS
MARTINEZ RUIZ MANUEL ..................................................... 39885647J PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438503373 REUS
MARTINEZ RUIZ MANUEL ..................................................... 39885647J PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438503384 REUS
MARTINEZ RUIZ MANUEL ..................................................... 39885647J PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438503395 REUS
MARTINEZ RUIZ MANUEL ..................................................... 39885647J PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438503406 REUS
MARTOS ORTIZ JUAN ............................................................... 39858865A PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438503329 REUS
MAS FONTANA ASOC ................................................................ G43301316 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097082050958 TARRAGONA
MIRAVETE DELGADO, JOSE ANTONIO ............................ 39671724J PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900098081014484 TARRAGONA
MONFORTE TEIXIDO JAVIER ................................................ 39874538J PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438502867 REUS
MONTERO SERRANO ABEL ................................................... 21426975Z PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438503219 REUS
MORELL GUINART JAVIER .................................................... 39825896Q PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438503065 REUS
MORENO MARTINEZ, ANA MARIA ..................................... 39693575Z PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438504275 TARRAGONA
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Interessat NIF Procediment Referència Administració
MURILLO EXPOSITO RAFAEL ............................................... 08700078Y PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438505221 TARRAGONA
MUSSACH REBULLIDA LUIS ................................................. 37692819M PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438505254 TARRAGONA
NUÑEZ SERRALTA, JOSE RAMON ....................................... 39674688X PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097082035349 TARRAGONA
OLESTI ROIG MARIA ................................................................ 39750024K PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438500469 REUS
ORDOÑEZ PEREZ, ENRIQUE ................................................. 37557339H PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438505023 TARRAGONA
ORTEGA TOMAS GUILLERMO .............................................. 39860444H PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081070198 REUS
PADRELL BAIGES CLARA ...................................................... 39845109R PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081085642 REUS
PADROL SALUDES ROSA ........................................................ 39750312X PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438502856 REUS
PARRILLA HERNAN VICTORIA ............................................ 01373402A PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081099931 TARRAGONA
POLO DE LA VEGA, ANGEL ................................................... 46630717B PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438504891 TARRAGONA
P.V.C. IMPLAST, SL ........................................................................ B43258672 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081072409 TARRAGONA
QUESADA CHAVES SA ............................................................. A43348960 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081096334 TARRAGONA
QUIRANTE MUÑOZ OSCAR ................................................... 33897806S PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081085576 TARRAGONA
RAFAEL GUTIERREZ RAUL .................................................. 39694273E PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438505452 TARRAGONA
RENARD SOLSONA JAIME ...................................................... 36865992M PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438501074 TARRAGONA
RENARD SOLSONA JAIME ...................................................... 36865992M PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438501085 TARRAGONA
RUBIO MURCIANO ASUNCION ............................................ 15331974J PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081070209 TARRAGONA
SALOU 2000, SA ............................................................................. A43103845 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438003456 TARRAGONA
SAMPONS ROCA JUAN ............................................................. 37397697L PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438505155 TARRAGONA
SANZ MATEO JULIO .................................................................. 16991725S PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097082032930 REUS
SERRANO GABAL ANTOLINA .............................................. 17794156E PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438505089 TARRAGONA
SICART POLO, SL ......................................................................... B43052398 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081048044 TARRAGONA
SICART POLO, SL ......................................................................... B43052398 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081048055 TARRAGONA
SISTEMAS J.E.A., SL .................................................................... B43412758 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097081088139 TARRAGONA
SOLE FABREGAT JAVIER ........................................................ 39886099M PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438503186 REUS
TENTUDIA, SA .............................................................................. A43065440 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438501866 TARRAGONA
URB. PINO ALTO PARCELAS 33 Y 3 ...................................... G43380567 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097082032830 REUS
VACARI 89, SA ............................................................................... A43223288 PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438003951 TARRAGONA
VALERO FERRANDIZ GLORIA ............................................. 40908692H PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438503505 TORTOSA
VICENTE MAÑE MARIA TERESA ......................................... 39623175V PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438006866 TARRAGONA
ZABALA GARCIA MANUEL ................................................... 28419701G PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT C0900097438505144 TARRAGONA

(98.243.048)

RELACIÓ ANNEXA

INTERESSAT NIF PROCEDIMENT REFERÈNCIA

ASFALMAR, SL .................................................................................................... B59579417 NOT. PROV. CONSTRENYIMENT 08210089810136808P
ASFALMAR, SL .................................................................................................... B59579417 NOT. PROV. CONSTRENYIMENT 08210089810136807G
BUSTAMANTE AMUNATEGUI ...................................................................... 559272V NOT. PROV. CONSTRENYIMENT 08605089810165078A
BUSTAMANTE AMUNATEGUI ...................................................................... 559272V NOT. PROV. CONSTRENYIMENT 08605089810165016S
CALDERERIA J.M.D., S.L. ................................................................................ B60033255 VALORACIÓ CONTRADICTÒRIA 08608
COMICS FIGURAS, SL ....................................................................................... B08770299 NOT. PROV. CONSTRENYIMENT 08095089810067203R
CONSTRUCCIONES, CHALETS Y EDIFICACIONES, ............................. A08783698 NOT. PROV. CONSTRENYIMENT 08600089810163312G
CONSTRUCCIONES, CHALETS Y EDIFICACIONES, ............................. A08783698 NOT. PROV. CONSTRENYIMENT 08600089810163311E
ELASTIBER SA .................................................................................................... A08531725 CONSTRENYIMENT 08072089810097883M
ESPALLARGAS AYMAMI, M DOLORES ..................................................... 45500215M PROVISIÓ SUBHASTA 43600RI-33-98
ESPE-CIMENT SL ................................................................................................ B60263308 AJORNAMENT 08600089740059068Z
ESPE-CIMENT SL ................................................................................................ B60263308 CONSTRENYIMENT 08600089810051354V
ESPE-CIMENT SL ................................................................................................ B60263308 CONSTRENYIMENT 08600089610237674R
ESPE-CIMENT SL ................................................................................................ B60263308 CONSTRENYIMENT 08600089710797286K
ESPE-CIMENT SL ................................................................................................ B60263308 CONSTRENYIMENT 08600089710156807M
ESPE-CIMENT SL ................................................................................................ B60263308 EMBARGAMENT DE CRÈDITS 08600089823008175N
ESTAMPADOS ART COLOR SAL ................................................................... A58345083 CONSTRENYIMENT 08204089810164327X
ESTRUAL SL ......................................................................................................... B58015983 CONSTRENYIMENT 08601089810103538P
ESTRUAL SL ......................................................................................................... B58015983 CONSTRENYIMENT 08601089810103539V
ESTRUAL SL ......................................................................................................... B58015983 CONSTRENYIMENT 08601089810103537T
GELEBAR, S.L. ..................................................................................................... A08127730 PROVISIÓ CONSTRENYIMENT 08606
GELEBAR, S.L. ..................................................................................................... A08127730 PROVISIÓ CONSTRENYIMENT 08606
GRUAS EL PUERTO, SA ................................................................................... A58067976 NOT. PROV. CONSTRENYIMENT 08602089810060912H
GRUAS EL PUERTO, SA ................................................................................... A58067976 NOT. PROV. CONSTRENYIMENT 08602089810147125K

fa saber que per causes no imputables a l’Admi-
nistració Tributària no ha estat possible notificar
als interessats o als seus representants segons els
procediments que s’indiquen en la relació annexa
i és per això que, després d’intentar-ho per dues
vegades, se’ls cita perquè en el termini de deu dies
hàbils, comptats a partir del següent de la publi-
cació d’aquest Anunci, compareguin davant la
Dependència Regional de Recaptació, plaça
Doctor Letamendi, 13-23, 8a planta, Barcelona,
a fi de ser notificats reglamentàriament.

En el cas que no compareguin en el termini
i lloc assenyalats, la notificació es considerarà
produïda a tots els efectes legals a partir del dia
següent al venciment del termini esmentat.

Barcelona, 26 de agost de 1998

ANA GIMÉNEZ GARCIA

Cap de la Dependència Regional Adjunta
de Recaptació

AGÈNCIA TRIBUTARIA

ANUNCI
de licitació per a notificació per compareixença
(REL 16-98).

D’acord amb el que estableix l’article 105.6 de
la Llei general tributària, segons redacció de la
Llei 66/1997, de 30 de desembre (BOE del 31),
el cap de la Dependència Regional de Recaptació
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
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INTERESSAT NIF PROCEDIMENT REFERÈNCIA

GUSTAVO GARCIA CAMPILLO .................................................................... 39109379H PROVISIÓ SUBHASTA 08279RM-27-98
IMPLANTACION DE SISTEMAS, S.A. ........................................................... A08365998 PROVISIÓ SUBHASTA 08186RM-27-98
INDUSTRIAS SERVAL SL ................................................................................. B08508897 CONSTRENYIMENT 08608089810174183P
INDUSTRIAS SERVAL SL ................................................................................. B08508897 CONSTRENYIMENT 08608089810174182F
INDUSTRIAS SERVAL, S.L. .............................................................................. B08508897 PROVISIÓ SUBHASTA 08608RM-23-98
INTERACTIVE TELEVISION SA .................................................................... A59581652 CONSTRENYIMENT 08602089710149566M
JANSA ORTIZ, JAIME ........................................................................................ 45500216Y PROVISIÓ SUBHASTA 43600RI-33-98
LUSSERME, S.A. .................................................................................................. A59047584 PROVISIÓ SUBHASTA 08604RI-34-98
MAOP SL ................................................................................................................ B08837296 CONSTRENYIMENT 08605089810056228V
MAOP SL ................................................................................................................ B08837296 CONSTRENYIMENT 08605089810006166W
NEMESIS INVERSIONES INMUBLILARIAS SL ........................................ B58311549 AIXECAMENT EMBARGAMENT IMMOBLE 08600
NEMESIS INVERSIONES INMUBLILARIAS SL ........................................ B58311549 EMBARGAMENT IMMOBLES 08600
NETEJES LLOBREGAT, S.A. ............................................................................ A08919128 LIQUIDACIÓ I ADJ. SUBHASTA 08210RI-16-98
OBRAS Y MONTAJES INDUSTRUALES SA ............................................... A58062225 CONSTRENYIMENT 08210089810096253Q
PEDRO QUESADA GARCIA ........................................................................... 38069065V DIL. EMB. PART. FONS INVERSIÓ 08006089823010705N
PENTA GRUP SERVICIOS INFORMATICOS SA ........................................ A58815556 CONSTRENYIMENT 08210089810168773A
PENTA GRUP SERVICIOS INFORMATICOS SA ........................................ A58815556 AJORNAMENT 08210089740039043E
PENTA GRUP SERVICIOS INFORMATICOS SA ........................................ A58815556 AJORNAMENT 08210089740041319K
PROMOTORA APARCAMIENTOS PLAS 51, SL ......................................... B60046471 NOT. CANVI ADSC. DEP. REG. RECAP. 08600CERTIFIF 45
PROMOTORA APARCAMIENTOS PLAS 51, SL ......................................... B60046471 NOT. PROV. CONSTRENYIMENT 08600089810137874G
PROMOTORA APARCAMIENTOS PLAS 51, SL ......................................... B60046471 NOT. PROV. CONSTRENYIMENT 08600089810137873D
RESINTEX, S.A. .................................................................................................... A08121709 PROVISIÓ CONSTRENYIMENT 08600
RESINTEX, S.A. .................................................................................................... A08121709 PROVISIÓ CONSTRENYIMENT 08600
SHEEHAN ECHANIZ, J FEDEL ...................................................................... X0779779X NOT. PROV. CONSTRENYIMENT 08604089710290480F
SHEEHAN ECHANIZ, J FEDEL ...................................................................... X0779779X NOT. PROV. CONSTRENYIMENT 08604089710290478M
SHEEHAN ECHANIZ, J FEDEL ...................................................................... X0779779X NOT. PROV. CONSTRENYIMENT 08604089710290477C
SHEEHAN ECHANIZ, J FEDEL ...................................................................... X0779779X NOT. PROV. CONSTRENYIMENT 08604089710290476L
SHEEHAN ECHANIZ, J FEDEL ...................................................................... X0779779X NOT. PROV. CONSTRENYIMENT 08604089710290475K
SHEEHAN ECHANIZ, J FEDEL ...................................................................... X0779779X NOT. PROV. CONSTRENYIMENT 08604089710290474Z
UTILMETAL, S.L. ................................................................................................. B59698555 PROVISIÓ SUBHASTA 08015RM-24-98

PG-7878 (98.243.047)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 42 de Bar-
celona, sobre fallida voluntària d’una companyia.
(Exp. núm. 497/98-1a).

El secretari del Jutjat de Primera Instància
núm. 42 de Barcelona,

Fa saber que, en virtut del que disposa la re-
solució del 26 de juny de 1998, es fa saber que
en aquest Jutjat i sota el número 497/98-1a, es
tramita el judici universal de fallida voluntària
de la Companyia Mercantil Tromacol, SA, La-
boral, domiciliada a Barcelona, carrer de Pro-
vença, 288, principal, dedicada al tall, transfor-
mació, manipulació i fabricació en general, de
productes i peces metàl·liques de qualsevol ti-
pus, a més de la fabricació i muntatge d’equips,
components i accessoris elèctrics i electrònics.
Constitueix així mateix el seu objecte social la
fabricació d’articles els components bàsics dels
quals siguin el resultat de l’estampació metàl·-
lica, així com la fabricació de persianes i d’ele-
ments i equips mecànics relacionats amb aques-
tes i la seva posterior instal·lació, i en general,
la fabricació de mobiliari metàl·lic i d’articles de
fusteria metàl·lica com portes, finestres, basti-
dors, reixes, balustrades, murs, envans, pannells,
etc., així com la instal·lació i comercialització de
tots els elements, peces, aparells, equips i ar-
ticles descrits. Es va acordar en l’esmentada re-
solució aquest Edicte, per tal que tingui publi-
citat la sol·licitud referida, i que ha quedat
inhabilitada la quebrada per a l’administració
dels seus béns, amb la prohibició de què ningú
faci pagaments ni lliuraments d’efectes al ma-
teix, sinó al dipositari nomenat, José García
García, amb domicili en la plaça Francesc Macià,
5, 1r 1a, de Barcelona, sota pena de no descar-
regar la seva obligació, així com també la pre-
venció de totes les persones que tinguin perti-
nences del quebrat que les posin de manifest al
comissari Francisco Lorente Mones, amb domi-
cili a Barcelona, carrer Josep Tarradellas, 80-82,
1r 1a, sota les oportunes disposicions.

Igualment s’ha decretat l’acumulació a aquest
judici de tots els plets i execucions contra la com-
panyia fallida, excepte els legalment exclosos,
la retenció de la correspondència i la retroacció
per ara i sens perjudici de tercers a la data d’1
de març de 1997.

I perquè serveixi de general coneixement,
lliuro aquest Edicte.

Barcelona, 15 de juliol de 1998

El secretari, signatura il·legible

PG-7865 (98.243.016)

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància i Instrucció nú-
mero 2 d’Igualada, sobre fallida voluntària (Exp.
núm. 0001/98-Q).

Bibiana Perales Traver, secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número dos
de los de Igualada, por medio de este Edicto,

Hago saber que, en virtud de lo acordado por
el juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número dos de los de Igualada, en los
autos número 0001/98-Q de juicio universal de
quiebra voluntaria de la entidad Telcom 2000,
SL, formado que ha sido el estado de acreedores,
se convoca a éstos a la primera Junta General
de Acreedores para nombramiento de Síndicos,
habiéndose señalado para que tenga lugar la
expresada Junta el próximo día 5 de octubre de
1998, a las 10.30 horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de esta Juzgado, convocándose
por medio de este Edicto a los acreedores de la
mercantil quebrada.

Y para que sirva de general conocimiento,
libro este Edicto.

Igualada, 18 de junio de 1998

BIBIANA PERALES TRAVER

Secretaria

PG-8056 (98.250.022)

*

ADMINISTRACIÓ
DE JUSTÍCIA
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ALTAFULLA.
JARDÍ D’INFÀNCIA

ANUNCI
del Jardí d’Infància d’Altafulla, sobre contrac-
tació d’una persona.

S’ha procedit en data 26.8.1998 per part de la
Presidència del Jardí d’Infància d’Altafulla a
contractar en règim laboral, amb caràcter tem-
poral, per via de màxima urgència, amb presta-
ció de serveis a partir de l’1 de setembre, per tal
d’ocupar un lloc d’assistent infantil, la Sra. Maria
Teresa Olivé i Porcar (NIF: 39162291F).

Es fa públic en compliment del que disposa
l’article 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de ju-
liol, pel qual s’aprova el Reglament del perso-
nal al servei de les entitats locals, i l’article 298.3
de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya.

Altafulla, 26 d’agost de 1998

JOSÉ M. GENÉ I TORRELL

President

PG-3166 T (98.247.031)

BARCELONA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Barcelona, sobre adaptació
i gestió d’una residència universitària.

Resolució de l’Ajuntament de Barcelona, que
convoca concurs públic respecte de diverses en-
titats dels immobles situats a la plaça Lesseps,
12, per a l’adaptació i gestió d’una residència
universitària.

El Consell Plenari d’aquest Ajuntament en
la sessió del 22 de maig de 1998 aprovà el plec
de clàusules jurídiques i econòmiques regulador
del dret de superfície que s’indica a continua-
ció.

Objecte: constitució d’un dret de superfície per
a l’adaptació de les entitats i elements comuns
dels immobles situats a la plaça Lesseps, 12,
propietat de l’Ajuntament de Barcelona i del Pa-
tronat Municipal de l’Habitatge, en una residèn-
cia universitària per a estudiants i/o professors
i la gestió i explotació posterior del seu funcio-
nament.

Termini: el termini de vigència del dret de super-
fície serà de 50 anys, comptats des de la seva
formalització en escriptura pública.

Preu: el tipus anual mínim és de 10.000.000 de
ptes., més IVA.

Durant els deu primers anys del contracte
s’abonarà el 50% del preu ofertat. S’abonarà el
100% a partir de l’any onzè.

Garanties: fiança provisional per concursar de
2.000.000 de ptes.

Presentació d’ofertes
Les ofertes s’hauran de presentar a les depen-

dències de Patrimoni, plaça Sant Miquel, 4, 3a
planta, telèfon: 402.79.22, abans de les 12 hores
del dia en què s’acabin els vint-i-sis dies natu-
rals comptats des de l’última de les publicacions
de la convocatòria del concurs que es farà al

Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i al BOE.

Obertura de pliques: l’obertura de pliques es farà
el mateix dia o hora previstos com a final del ter-
mini de presentació d’ofertes, en un acte públic
presidit pel regidor de l’Ajuntament que, amb
aquest fi, tingui la representació de l’Alcaldia.

Documentació: els licitadors presentaran la
documentació exigida en l’article 17 del plec
aprovat.

Model de proposició:
“Jo (nom i cognoms), amb domicili a (loca-

litat, carrer, número, telèfon), amb DNI (o CIF)
núm. (indiqueu-lo), actuant en nom propi o en
nom i representació de (indiqueu el nom del re-
presentat), segons resulta de l’apoderament i
facultats de l’escriptura del notari (nom i cog-
noms),

”Assabentat/ada del plec de clàusules regula-
dor del concurs públic convocat per l’adjudica-
ció d’un dret de superfície per a l’adaptació de les
entitats i elements comuns dels immobles situats
a la plaça Lesseps, 12, porpietat de l’Ajuntament
i del Patronat Municipal de l’Habitatge, en una
residència universitària per a estudiants i/o pro-
fessors i la gestió i explotació del seu funciona-
ment, formula l’oferiment de preu de (quanti-
tat en lletres i números) pessetes.

”Acompanya a aquesta proposició els docu-
ments exigits en el plec i declara que coneix i
accepta la situació urbanística, física i registral
de la finca de referència.

”(Lloc, data i signatura)”.

Barcelona, 3 de setembre de 1998

ROMÀ MIRÓ MIRÓ

Secretari general

PG-8097 (98.247.050)

BARCELONA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Barcelona, sobre contractació
de la construcció i gestió d’una residència univer-
sitària.

Resolució de l’Ajuntament de Barcelona, per
la qual es convoca concurs públic per a l’adju-
dicació de la construcció i gestió d’una residència
universitària.

El Consell Plenari d’aquest Ajuntament en
sessió de 22 de maig de 1998 aprovà el plec de
clàusules jurídiques i econòmiques regulador del
dret de superfície que s’indica a continuació:

Objecte
Constitució d’un dret de superfície sobre la

finca de propietat municipal situada al carrer
Ginebra, núm. 45-49, d’extensió superficial 1.562
m2, per a la construcció d’una residència univer-
sitària pera estudiants i/o professors i la gestió
i explotació posterior del seu funcionament.

Termini
El termini de vigència del dret de superfície

serà de 50 anys, comptats des de la seva forma-
lització en escriptura pública.

Preu
El tipus anual mínim és de 3.800.000 ptes., més

IVA.

Durant els deu primers anys del contracte
s’abonarà el 50% del preu ofertat. S’abonarà el
100% a partir del l’any onzè.

Garanties
Fiança provisional per concursar: 2.000.000

ptes.

Presentació d’ofertes
Les ofertes s’hauran de presentar a les depen-

dències de Patrimoni (plaça Sant Miquel, 4, 3a
planta, telèfon 402.79.22) abans de les 12 hores
del dia en el qual s’acabin els vint-i-sis dies na-
turals comptats des de l’última de les publica-
cions de la convocatòria del concurs que es farà
al Butlletí Oficial de la província, al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya i al Boletín
Oficial del Estado.

Obertura de pliques
L’obertura de pliques es realitzarà el mateix

dia i hora previstos com a final del termini de
presentació d’ofertes, en un acte públic presidit
pel regidor de l’Ajuntament que, amb aquest fi,
tingui la representació de l’alcaldia.

Documentació
Els licitadors presentaran la documentació

exigida en l’article 17 del plec aprovat.

Model de proposició
“El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb

domicili a (localitat, carrer i núm.), telèfon (núm.),
amb DNI (o CIF) núm. (núm.), que actua en
nom propi/en nom i representació de (nom),
segons resulta de l’apoderament i facultats de
l’escriptura del notari senyor (nom), assaben-
tat/ada del plec de clàusules regulador del con-
curs públic convocat per a l’adjudicació d’un dret
de superfície sobre la finca de propietat muni-
cipal situada al carrer Ginebra núm. 45-49, d’ex-
tensió superficial 1.562 m2, per a la construcció
d’una residència universitària per a estudiants
i/o professors i la gestió i explotació del seu fun-
cionament, formula l’oferiment de preu de (en
lletres i números) pessetes.

”Adjunta a aquesta proposició els documents
exigits en el plec i declara que coneix i accepta
la situació urbanística, física i registral de la finca
de referència.

”(Lloc, data i signatura)”.

Barcelona, 3 de setembre de 1998

ROMÀ MIRÓ MIRÓ

Secretari general

PG-8096 (98.247.049)

BARCELONA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Barcelona, sobre contractació
de la construcció i gestió d’una residència univer-
sitària.

Resolució de l’Ajuntament de Barcelona, per
la qual es convoca concurs públic per a l’adju-
dicació de la construcció i gestió d’una residència
universitària.

El Consell Plenari d’aquest Ajuntament en
la sessió del 22 de maig de 1998 aprovà el plec
de clàusules jurídiques i econòmiques regula-
dor del dret de superfície que s’indica a con-
tinuació.
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Objecte: constitució d’un dret de superfície so-
bre la finca de propietat municipal situada a la
Gran Via de les Corts Catalanes/carrer de la
Font Florida, d’extensió superficial 2.724 m2, per
a la construcció d’una residència universitària
per a estudiants i/o professors i la gestió i explo-
tació posterior del seu funcionament.

Termini: el termini de vigència del dret de super-
fície serà de 50 anys, comptats des de la seva
formalització en escriptura pública.

Preu: el tipus anual mínim és de 5.000.000 de
ptes., més IVA.

Durant els deu primers anys del contracte
s’abonarà el 50% del preu ofertat. S’abonarà el
100% a partir de l’any onzè.

Garanties: fiança provisional per concursar de
2.000.000 de ptes.

Presentació d’ofertes:
Les ofertes s’hauran de presentar a les depen-

dències de Patrimoni, plaça Sant Miquel, 4, 3a
planta, telèfon: 402.79.22, abans de les 12 hores
del dia en què s’acabin els vint-i-sis dies natu-
rals comptats des de l’última de les publicacions
de la convocatòria del concurs que es farà al
Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i al BOE.

Obertura de pliques: l’obertura de pliques es farà
el mateix dia o hora previstos com a final del
termini de presentació d’ofertes, en un acte
públic presidit pel regidor de l’Ajuntament que,
amb aquest fi, tingui la representació de l’Alcal-
dia.

Documentació: els licitadors presentaran la
documentació exigida en l’article 17 del plec
aprovat.

Model de proposició:
“Jo (nom i cognoms), amb domicili a (loca-

litat, carrer, número, telèfon), amb DNI (o CIF)
núm. (indiqueu-lo), actuant en nom propi o en
nom i representació de (indiqueu el nom del re-
presentat), segons resulta de l’apoderament i
facultats de l’escriptura del notari (nom i cog-
noms),

”Assabentat/ada del plec de clàusules regu-
lador del concurs públic convocat per l’adjudi-
cació d’un dret de superfície sobre la finca de
propietat municipal delimitada per la Gran Via
de les Corts Catalanes/carrer de la Font Flori-
da, d’extensió superficial 2.724 m2, per a la cons-
trucció d’una residència universitària per a es-
tudiants i/o professors i la gestió i explotació del
seu funcionament, formula l’oferiment de preu
de (quantitat en lletres i números) pessetes.

”Acompanya a aquesta proposició els docu-
ments exigits en el plec i declara que coneix i
accepta la situació urbanística, física i registral
de la finca de referència.

”(Lloc, data i signatura)”.

Barcelona, 3 de setembre de 1998

ROMÀ MIRÓ MIRÓ

Secretari general

PG-8093 (98.247.046)

BARCELONA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Barcelona, sobre contractació
de la construcció i gestió d’una residència univer-
sitària.

Resolució de l’Ajuntament de Barcelona, per
la qual es convoca concurs públic per a l’adju-
dicació de la construcció i gestió d’una residència
universitària.

El Consell Plenari d’aquest Ajuntament en
la sessió del 22 de maig de 1998 aprovà el plec
de clàusules jurídiques i econòmiques regula-
dor del dret de superfície que s’indica a con-
tinuació.

Objecte: constitució d’un dret de superfície so-
bre la finca de propietat municipal situada al pas-
seig de Pujades, d’extensió superficial 1.938 m2,
per a la construcció d’una residència universi-
tària per a estudiants i/o professors i la gestió i
explotació posterior del seu funcionament.

Termini: el termini de vigència del dret de super-
fície serà de 50 anys, comptats des de la seva
formalització en escriptura pública.

Preu: el tipus anual mínim és de 5.000.000 de
ptes., més IVA.

Durant els deu primers anys del contracte
s’abonarà el 50% del preu ofertat. S’abonarà el
100% a partir de l’any onzè.

Garanties: fiança provisional per concursar de
2.000.000 de ptes.

Presentació d’ofertes:
Les ofertes s’hauran de presentar a les de-

pendències de Patrimoni, plaça Sant Miquel,
4, 3a planta, telèfon: 402.79.22, abans de les 12
hores del dia en què s’acabin els vint-i-sis dies
naturals comptats des de l’última de les publi-
cacions de la convocatòria del concurs que es
farà al Butlletí Oficial de la província, al Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
BOE.

Obertura de pliques: l’obertura de pliques es farà
el mateix dia o hora previstos com a final del ter-
mini de presentació d’ofertes, en un acte públic
presidit pel regidor de l’Ajuntament que, amb
aquest fi, tingui la representació de l’Alcaldia.

Documentació: els licitadors presentaran la
documentació exigida en l’article 17 del plec
aprovat.

Model de proposició:
“Jo (nom i cognoms), amb domicili a (loca-

litat, carrer, número, telèfon), amb DNI (o CIF)
núm. (indiqueu-lo), actuant en nom propi o en
nom i representació de (indiqueu el nom del re-
presentat), segons resulta de l’apoderament i
facultats de l’escriptura del notari (nom i cog-
noms),

”Assabentat/ada del plec de clàusules regu-
lador del concurs públic convocat per l’adjudi-
cació d’un dret de superfície sobre la finca de
propietat municipal situada al passeig de Puja-
des, núm. 33-37, d’extensió superficial 1.938 m2,
per a la construcció d’una residència universi-
tària per a estudiants i/o professors i la gestió i
explotació del seu funcionament, formula l’ofe-
riment de preu de (quantitat en lletres i núme-
ros) pessetes.

”Acompanya a aquesta proposició els docu-
ments exigits en el plec i declara que coneix i
accepta la situació urbanística, física i registral
de la finca de referència.

”(Lloc, data i signatura)”.

Barcelona, 3 de setembre de 1998

ROMÀ MIRÓ MIRÓ

Secretari general

PG-8095 (98.247.048)

BARCELONA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Barcelona, sobre contractació
de la construcció i gestió d’una residència univer-
sitària.

Resolució de l’Ajuntament de Barcelona, per
la qual es convoca concurs públic per a l’adju-
dicació de la construcció i gestió d’una residència
universitària

El Consell Plenari d’aquest Ajuntament, en
sessió de 22 de maig de 1998, aprovà el plec de
clàusules jurídiques i econòmiques regulador del
dret de superfície que s’indica a continuació:

Objecte
Constitució d’un dret de superfície sobre la

finca de propietat municipal situada al passeig
de la Vall d’Hebron núm. 37-81 d’extensió su-
perficial 1.904 m2, per a la construcció d’una
residència universitària per a estudiants i/o pro-
fessors i la gestió i explotació posterior del seu
funcionament.

Termini
El termini de vigència del dret de superfície

serà de 50 anys, comptats des de la seva forma-
lització en escriptura pública.

Preu
El tipus anual mínim és de 5.000.000 ptes., més

IVA.
Durant els deu primers anys del contracte

s’abonarà el 50% del preu ofertat. S’abonarà el
100% a partir de l’any onzè.

Garanties
Fiança provisional per concursar: 2.000.000

ptes.

Presentació d’ofertes
Les ofertes s’hauran de presentar a les depen-

dències de Patrimoni (plaça Sant Miquel, 4, 3a
planta, telèfon 402.79.22) abans de les 12 hores
del dia en què s’acabin els vint-i-sis dies natu-
rals comptats des de l’última de les publicacions
de la convocatòria del concurs que es farà al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i al Boletín Ofi-
cial del Estado.

Obertura de pliques
L’obertura de pliques es realitzarà el mateix

dia i hora previstos com a final del termini de
presentació d’ofertes, en una acte públic presidit
pel regidor de l’Ajuntament que, amb aquest fi,
tingui la representació de l’alcaldia.

Documentació
Els licitadors presentaran la documentació

exigida en l’article 17 del plec aprovat.
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Model de proposició
“El senyor/La senyora, amb domicili a (loca-

litat, carrer i núm.), telèfon (núm.), amb DNI (o
CIF) núm. (núm.), actuant en nom propi/en nom
i representació de (nom), segons resulta de
l’apoderament i facultats de l’escriptura del
notari senyor (nom), assabentat/ada del plec de
clàusules regulador del concurs públic convocat
per a l’adjudicació d’un dret de superfície sobre
la finca de propietat municipal situada al pas-
seig de la Vall d’Hebron núm. 37-81, d’extensió
superficial 1.904 m2, per a la construcció d’una
residència universitària per a estudiants i/o pro-
fessors i la gestió i explotació del seu funciona-
ment, formula l’oferiment de preu de (en lletres
i números) pessetes.

”Adjunta a aquesta proposició els documents
exigits en el plec i declara que coneix i accepta
la situació urbanística, física i registral de la finca
de referència.

”(Lloc, data i signatura).”

Barcelona, 3 de setembre de 1998

ROMÀ MIRÓ MIRÓ

Secretari general

PG-8094 (98.247.047)

BARCELONA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Barcelona, sobre instal·lació
i explotació d’un servei.

Resolució de l’Ajuntament de Barcelona, per
la qual es convoca concurs públic per a la instal·-
lació i explotació d’un establiment de restaura-
ció.

El Consell Plenari d’aquest Ajuntament en
la sessió de 22 de maig de 1998 aprovà el plec
de clàusules jurídiques i econòmiques regulador
de la concessió que s’indica a continuació.

Objecte: concessió de l’ús dels espais situats a
l’ala Est de l’edifici de l’antic Institut Mental
situat al carrer Dr. Pi i Molist, i l’antiga esglé-
sia contigua amb la finalitat de dur-hi a terme
la rehabilitació dels locals i la instal·lació i ex-
plotació d’un establiment de restauració, d’acord
amb una de les tres alternatives següents:

1. Ala est + església: 917 m2.
2. Ala est: 650 m2.
3. Església: 267 m2.

Termini: el termini del contracte estarà en funció
de l’objecte de la concessió:

A) Ala est + església: 30 anys.
B) Ala est: 20 anys.
C) Església: 40 anys.

Preu
1. En els casos de les alternatives A) i B):
L’1% dels ingressos durant els quatre primers

anys, amb un mínim anual de 2.000.000 ptes.
L’1,5% durant els cinc anys següents, amb un

mínim anual de 3.000.000 ptes.
El 2% a partir del desè, amb un mínim anu-

al de 4.000.000 ptes.
2. En el cas de l’alternativa C):
L’1% dels ingressos durant els quatre primers

anys, amb un mínim anual d’1.000.000 ptes.

L’1,5% durant els cinc anys següents, amb un
mínim anual d’1.500.000 ptes.

El 2% a partir del desè any, amb un mínim
anual de 2.000.000 ptes.

Garanties: fiança provisional per concursar
d’1.000.000 de ptes.

Presentació d’ofertes
Les ofertes s’hauran de presentar a les depen-

dències de Patrimoni, plaça Sant Miquel, 4, 3a.
planta, telèfon: 402.79.30, abans de les 12 hores
del dia en què s’acabin els vint-i-sis dies natu-
rals comptats des de l’última de les publicacions
de la convocatòria del concurs que es farà al
Butlletí Oficial de la província i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

Obertura de pliques: l’obertura de pliques es farà
el mateix dia i hora previstos com a final del
termini de presentació d’ofertes, en un acte
públic presidit pel regidor de l’Ajuntament que,
amb aquest fi, tingui la representació de l’Alcal-
dia.

Documentació: els licitadors presentaran la
documentació exigida en l’article 17 del plec
aprovat.

Model de proposició:
“Jo (nom i cognoms), amb domicili a (loca-

litat, carrer, número, telèfon), amb DNI (o CIF)
núm. (indiqueu-lo), actuant en nom propi o en
nom i representació de (nom del representat),
segons resulta de l’apoderament i facultats de
l’escriptura del notari (nom i cognoms),

”Assabentat/ada del plec de clàusules regu-
lador del concurs públic convocat per a la instal·-
lació i explotació d’un establiment de restauració
en els espais situats a l’ala est de l’edifici de l’antic
Institut Mental, al carrer Pi i Molist, i l’antiga
església contigua amb la finalitat de dur-hi a
terme la rehabilitació dels locals i la instal·lació
i explotació d’un establiment de restauració,
d’acord amb la següent alternativa (que s’ha de
determinar):

”Formula l’oferiment de preu de (quantitat
en lletres i números) pessetes.

”Acompanya a aquesta proposició els docu-
ments exigits en el plec i declara que coneix i
accepta la situació urbanística, física i registral
de la finca de referència.

”(Lloc, data i signatura).”

Barcelona, 3 de setembre de 1998

ROMÀ MIRÓ MIRÓ

Secretari general

PG-8098 (98.247.051)

BEGUR

EDICTE
de l’Ajuntament de Begur, sobre modificació
d’una ordenança.

El Ple de l’Ajuntament de Begur, en la ses-
sió del 25 d’agost de 1998, va adoptar l’acord
d’aprovar inicialment la modificació de l’Orde-
nança municipal reguladora sobre sorolls (per
a la protecció del medi ambient per emissió in-
adequada de sorolls i fresses), sotmetre-la a
informació pública per un període de trenta dies

i concedir audiència als interessats durant el
mateix termini.

En compliment del tràmit d’informació pú-
blica, els acords esmentats i el text de l’Ordenan-
ça es poden consultar a les oficines municipals
tots els dies feiners, entre les 10 i les 14 hores,
llevat dels dissabtes, durant el termini de tren-
ta dies hàbils des de la publicació d’aquest Edicte
al Butlletí Oficial de la província. Aquest mateix
Edicte es publicarà al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya i al Punt Diari.

Les reclamacions i al·legacions es poden pre-
sentar davant l’Ajuntament dintre del mateix
termini d’informació pública, per qualsevol dels
mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·-
legació, l’ordenança esdevindrà aprovada de-
finitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de
la seva publicació, tal com disposen l’article
162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, muni-
cipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, en concordança amb l’article 66
del ROAS.

Begur, 31 d’agost de 1998

CARLES ARNAU I FERRER

Alcalde

PG-7394 G (98.247.038)

CALONGE

EDICTE
de l’Ajuntament de Calonge, sobre contractació
d’obres.

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de
Calonge, reunida en la sessió ordinària del 3 de
setembre va acordar:

—1 Aprovar inicialment el plec de condicions
economicoadministratives que ha de regir la
contractació, amb procediment obert i mitjan-
çant subhasta, de les obres per a la construcció
d’un pavelló poliesportiu a Calonge, amb un
pressupost de 120.263.412 ptes., IVA inclòs, i
s’obre un termini de 15 dies per presentar al·-
legacions al plec. Transcorregut aquest termini
sense que s’hi hagin presentat reclamacions, es
considerarà definitivament aprovat.

—2 Convocar simultàniament la contractació
de la subhasta, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 122.2 del Reial decret legislatiu 781/
1986, de 18 d’abril, i s’obre un termini de 26 dies
naturals per presentar proposicions, el termini
començarà a comptar a partir de l’endemà de
la darrera publicació d’aquest Edicte al BOP i
al DOGC.

Les proposicions podran presentar-se al Re-
gistre d’entrada de l’Ajuntament des de les vuit
a les catorze hores i de nou a tretze hores el dis-
sabte.

Es fa públic en compliment del que preveu
l’article 270 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril.
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Calonge, 4 de setembre de 1998

JOSEP ROSELLÓ I PIJOAN

Alcalde

PG-8060 (98.247.029)

CALONGE

EDICTE
de l’Ajuntament de Calonge, sobre contractació
d’obres.

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de
Calonge, reunida en la sessió ordinària del 3 de
setembre va acordar:

—1 Aprovar inicialment el plec de condici-
ons economicoadministratives que ha de re-
gir la contractació, amb procediment obert i
mitjançant subhasta, de les obres per a la cons-
trucció d’una sala polivalent a Sant Antoni de
Calonge, amb un pressupost de 115.144.666
ptes., IVA inclòs, i s’obre un termini de 15 dies
per presentar al·legacions al plec. Transcorre-
gut aquest termini sense que s’hi hagin presen-
tat reclamacions, es considerarà definitiva-
ment aprovat.

—2 Convocar simultàniament la contracta-
ció de la subhasta, de conformitat amb el que
preveu l’article 122.2 del Reial decret legisla-
tiu 781/1986, de 18 d’abril, i s’obre un termini
de 26 dies naturals per presentar proposicions,
el termini començarà a comptar a partir de l’en-
demà de la darrera publicació d’aquest Edic-
te al BOP i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Les proposicions podran presentar-se al Re-
gistre d’entrada de l’Ajuntament des de les vuit
a les catorze hores i de nou a tretze hores el dis-
sabte.

Es fa públic en compliment del que preveu
l’article 270 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril.

Calonge, 4 de setembre de 1998

JOSEP ROSELLÓ I PIJOAN

Alcalde

PG-8061 (98.247.028)

CASTELLBELL I EL VILAR

EDICTE
de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, de cor-
recció d’errades a l’Edicte publicat al DOGC
núm. 2709, pàg. 10827, de 24.8.1998, PG 7262.

Havent observat l’errada següent, a l’Edicte
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 2709, de data 24.8.1998, a la
pàgina 10827, relatiu a l’aprovació definitiva del
pressupost general i la plantilla del personal per
a l’exercici de 1998.

On diu:
“Despeses. 6, Inversions reals: 134.046.387

ptes.”
ha de dir:

“Despeses. 6, Inversions reals: 134.046.389
ptes.”.

Es fa públic per a coneixement general.

Castellbell i el Vilar, 25 d’agost de 1998

JORDI ARNAN I CASANOVAS

Alcalde accidental

PG-7977 (98.243.025)

CERDANYOLA DEL VALLÈS

EDICTE
de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, sobre
provisió de places.

El Butlletí Oficial de la província de Barcelona
núm. 186 corresponent al dia 5 d’agost de 1998,
publicà les bases de la convocatòria per proveir
les següents places, vacants a la plantilla del per-
sonal al servei d’aquest Ajuntament:

Núm.: 4.
Denominació: aux. admtiu./va.
Grup/Clas.: D.
Selecció: oposició.
Drets d’examen: 1.500 ptes.

Núm.: 2.
Denominació: administrativa.
Grup/Clas.: C.
Selecció: conc-opos.
Drets d’examen: 2.000 ptes.

Les sol·licituds per prendre part en les pro-
ves selectives convocades s’adreçaran a la Pre-
sidenta de la Corporació i es presentaran al
Registre General o per qualsevol dels mitjans
que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, durant el termini improrrogable
de vint dies naturals, comptadors des del dia
següent al de la publicació del present extrac-
te de la convocatòria al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Els anuncis successius relatius a les citades
convocatòries es publicaran en aquest Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Cerdanyola del Vallès, 26 d’agost de 1998

RAFAEL VIÑALS MAYMÓ

Alcalde accidental

PG-7995 (98.243.019)

CORBERA DE LLOBREGAT

EDICTE
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, sobre
redacció d’un projecte d’urbanització i direcció
d’obres.

Incoat pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió
ordinària del 9 de juliol de 1998, l’expedient per
a la contractació de consultoria i assistència pel
sistema de concurs obert per a la redacció del
projecte d’urbanització i de la direcció faculta-
tiva de les obres de la  Unitat d’actuació (UA)
de Can Canonge, es concedeix un termini de 26
dies naturals per a la presentació de proposicions

adequades a les clàusules que tot seguit es trans-
criuran.

Els plecs de clàusules i les bases i les prescrip-
cions tècniques que regeixen aquest concurs
obert es podran consultar a la Secretaria de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Extracte del plec de clàusules

Primera
Objecte del contracte

L’objecte del contracte és la redacció del pro-
jecte d’urbanització i la direcció facultativa de
les obres de la UA Can Canonge.

A efectes orientatius, les característiques del
sector, segons els amidaments que consten en el
Pla general d’ordenació (PGO), són els següents:

Superfície total de la UA Can Canonge: 20,70
Ha.

Espais lliures: 3,35 Ha.
Sistemes d’equipaments: 0,57 Ha.
Sistema viari: 2,46 Ha.

Segona
Contingut del contracte

A) Redacció del projecte d’urbanització
A.1 Aixecament topogràfic de la UA Can

Canonge amb la suficient precisió i definició dels
diferents elements (serveis existents, tanques,
murs, elements singulars, etc.) que permeti el
correcte desenvolupament dels treballs.

A.2 Redacció del projecte d’urbanització de
la UA Can Canonge, que haurà de contemplar,
com a mínim, els següents aspectes:

Enderrocs
Moviment de terres
Sanejament
Afermats i paviments
Murs de contenció
Enllumenat i xarxes de serveis
Mobiliari urbà i jardineria
Estudi geotècnic
Programa de control de qualitat
Estudi de seguretat i salut
El projecte comptarà amb tots els documents

reglamentaris, incloent: la memòria descriptiva,
els annexos a la memòria, particularment amb
els càlculs justificatius dels diferents elements
projectats, els plànols, el plec de prescripcions
tècniques facultatives generals i particulars, i el
pressupost.

S’hauran de lliurar a l’Ajuntament sis (6)
exemplars enquadernats del projecte i el projec-
te original (vegetals, etc.) per treure còpies a la
copisteria.

A.3 Estudi geotècnic per determinar els ti-
pus d’esplanades o de suport de vials, necessi-
tat d’apuntalar rases, i cimentació d’obres de
fàbrica, etc.

A.4 Redacció del corresponent Estudi de
seguretat i salut.

A.5 Atenció als interessats en els terminis
que es fixin d’informació pública i emissió d’in-
formes sobres les al·legacions que es puguin
presentar.

B) Direcció de l’obra
La direcció facultativa de les obres d’urbanit-

zació, comporta implícita la realització de les se-
güents tasques:

B.1 La comprovació dels amidaments de les
obres i, en conseqüència, l’emissió de les corres-
ponents certificacions d’obra amb una periodi-
citat mensual.

B.2 L’exigència al contractista de les obres,
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de l’acompliment de la legislació vigent en ma-
tèria de seguretat i salut.

B.3 L’organització de les visites d’obra.
B.4 La informació acurada i periòdica de l’es-

tat de l’obra als tècnics municipals que l’Ajun-
tament designi per efectuar la supervisió muni-
cipal.

B.5 L’emissió dels informes tècnics de con-
trol de qualitat de l’obra.

B.6 Emissió d’actes: prèvia de replanteig,
comprovació de replanteig, de recepció, d’infor-
me de devolució d’aval, i totes aquelles que si-
gui necessàries per a l’execució de les obres.

B.7 La confecció del document final d’obra,
projecte As built, que haurà de contenir la se-
güent informació mínima:

Topogràfic de l’estat final de l’obra.
Plantes, alçats i seccions de totes les instal·-

lacions, així com les seves característiques tèc-
niques.

Detalls de totes les seccions de paviments.
Relació de proveïdors i materials emprats en

l’execució de l’obra.
S’hauran de lliurar a l’Ajuntament tres (3)

exemplars enquadernats del projecte i el projec-
te original (vegetals, etc.).

B.8 D’acord amb les prescripcions dels ser-
veis tècnics municipals, hauran de resoldre qual-
sevol modificació del projecte que pugui sortir
durant el transcurs de l’obra. Igualment propo-
saran, si s’escau, aquelles millores que considerin
oportunes o que puguin abaratir l’obra sense
detriment de la seva qualitat.

B.9 Totes aquelles prescripcions que són vi-
gents legalment per aquest tipus d’actuacions i
les que esdevenen com a conseqüència de les
obligacions contingudes en els plecs de clàusules
facultatives i economicoadministratives del
contracte d’obres.

Tercera
Obligacions de l’adjudicatari

L’adjudicatari d’aquest concurs esdevé obligat
a atendre la informació pública consistent en:

L’exposició i la informació pública personalit-
zada del projecte en els terminis que fixi l’Ajun-
tament, amb un horari de 5 hores setmanals.
L’oficina per atendre al públic serà determinada
per l’Ajuntament una vegada adjudicat el con-
tracte.

Emissió d’informes sobre les al·legacions que
es puguin presentar.

Tractar totes aquelles qüestions que puguin
sorgir, tant si estan relacionades amb el projecte
d’urbanització com amb l’execució de les obres.

La informació periòdica a l’Ajuntament dels
treballs realitzats.

Setena
Durada del contracte

La durada del contracte es fixa entre la data
de signatura de la formalització del contracte i
hauran de concloure en:

Projecte d’urbanització: 6 mesos.
Direcció facultativa de l’obra: el que figuri en

el PU com a durada de les obres, sense que pugui
superar els quatre anys.

Vuitena
Garantia provisional

La garantia provisional serà de 160.000 ptes.,
equivalent al 2% del pressupost del contracte
o base de licitació.

L’esmentada garantia es podrà constituir en
metàl·lic, valors públics o privats en les condi-

cions legalment establertes, mitjançant un aval
bancari o una assegurança de caució. Els avals
hauran de ser autoritzats per l’apoderat de l’en-
titat que tingui poder suficient per a obligar-la
plenament.

Novena
Garantia definitiva

L’adjudicatari del contracte, a fi de garantir
el compliment de les obligacions concretes, està
obligat a constituir una garantia definitiva per
un import de 320.000 ptes.

El termini per a la constitució de l’esmenta-
da garantia serà de quinze dies hàbils, comptats
a partir de l’endemà de la notificació de l’adju-
dicació del contracte.

La devolució de la garantia es realitzarà
d’acord amb el que disposa l’article 48 de la
LCAP un cop vençut el termini de garantia i
complertes per l’adjudicatari totes les seves
obligacions contractuals.

Desena
Base o tipus de licitació

El tipus o preu base de la contractació és de
vuit milions (8.000.000) de ptes., i les ofertes que
presentin els licitadors no superaran l’esmentada
quantitat.

S’entendrà que en tots els pressupostos o
ofertes dels licitadors està inclòs, no sols els preus
del contracte, sinó també l’import de l’IVA, que
tanmateix serà repercutit com a partida indepen-
dent.

Onzena
Adjudicació del contracte

L’adjudicació del contracte es durà a terme
pel procediment obert.

La forma a utilitzar serà mitjançant el siste-
ma de concurs.

Dotzena
Presentació de proposicions: lloc i termini

Durant el termini de 26 dies naturals, comp-
tats a partir de la darrera publicació de l’anun-
ci (al BOP o al DOGC), els licitadors podran
presentar les seves pliques al Registre general
de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic,
de dilluns a divendres de 8 a 14 hores, dijous de
16.30 a 18.30 h (excepte el mes d’agost) i dissab-
tes de 10 a 12.30 h.

Tretzena
Presentació de proposicions: formalitats i docu-
mentació

La documentació a presentar serà:
Sobre núm. 1. Portarà la menció Documen-

tació administrativa per al concurs obert del
contracte de consultoria i assistència per a la
redacció del projecte d’urbanització i direcció
de les obres de la UA Can Canonge, amb la sig-
natura del licitador o persona que el represen-
ti, i haurà de contenir la següent documentació:

1. Aquella que acrediti la personalitat de
l’empresari, mitjançant el DNI o el document
que el substitueixi. Quan el licitador no actua en
nom propi o es tracti de societat o persona ju-
rídica, el poder notarial per representar a la
persona o entitat, i si s’escau, l’escriptura de
constitució de la societat. El poder haurà d’es-
tar inscrit al Registre mercantil i validat per la
Secretaria de l’Ajuntament de Corbera de Llo-
bregat.

2. Aquella que acrediti la solvència econò-
mica i financera de l’empresari, per un o diversos

mitjans previstos per l’article 16.1 de la LCAP
i que es ressenyen tot seguit o, quan per raons
justificades resultès impossible aquesta acre-
ditació, per qualsevol altra documentació que
es consideri suficient per l’Administració:

a) Informe d’institucions financeres o, en el
seu cas, justificant de l’existència d’una assegu-
rança d’indemnització per riscos professionals.

b) Tractant-se de societats, presentació de
balanços o extractes de balanços, en el supòsit
que la seva publicació sigui obligatòria en els
estats on aquelles es trobin establertes.

c) Declaració relativa a la xifra de negocis
global i dels serveis o treballs realitzats per l’em-
presa en el curs dels tres darrers exercicis.

3. Aquella que acrediti la solvència tècnica
de l’empresari, que podrà ser justificada per un
o diversos mitjans previstos per l’article 17 de
la LCAP i que són els següents:

a) Les titulacions acadèmiques i experiència
de l’empresari i dels quadres de l’empresa.

b) Una relació dels serveis de consultoria
efectuats en el curs dels últims cinc anys.

4. Document acreditatiu de la garantia pro-
visional.

5. Certificat de la Delegació d’Hisenda, en
què consti que ha presentat les declaracions
tributàries exigides pel Reial decret 2528/1986,
de 18 de novembre.

6. Certificat del Ministeri de Treball i Segu-
retat Social, acreditatiu d’estar al corrent de les
obligacions envers la Seguretat Social.

7. Per a les empreses estrangeres, la declara-
ció de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a
totes les incidències que de manera directa o
indirecta puguin derivar-se del contracte, amb
la renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional
estranger que correspongui al licitador.

Sobre núm. 2. El qual portarà la menció Pro-
posició econòmica per al concurs obert del con-
tracte de consultoria i assistència per a la redac-
ció del projecte d’urbanització, i direcció de les
obres de la UA Can Canonge, amb la signatu-
ra del licitador o persona que el representi, que
contindrà l’oferta econòmica, de conformitat
amb el següent model:

“El Sr./La Sra. (nom i cognoms), domiciliat
a (localitat, carrer, núm.), amb DNI núm. (in-
diqueu-lo) major d’edat, en nom propi o en
representació de l’empresa (indiqueu-la) amb
domicili a (localitat, carrer, núm.), una vegada
assabentat/ada de les condicions exigides per
optar a l’adjudicació del contracte de consultoria
i assistència per a la redacció del projecte d’ur-
banització, i direcció de les obres, de la UA Can
Canonge de Corbera de Llobregat, es compro-
met a realitzar-lo amb subjecció al plec de clàu-
sules administratives particulars i generals, per
la quantitat de (quantitat en lletres i xifres) ptes.
En l’esmentada quantitat s’inclou l’IVA.

”Així mateix, el licitador declara sota la seva
responsabilitat que reuneix totes i cadascuna de
les condicions exigides per contractar amb l’Ad-
ministració, i no està inclòs en cap prohibició per
contractar, conforme als articles 15 a 20 de la Llei
de contractes de les administracions públiques.

”Lloc, data i signatura del licitador”.
Sobre núm. 3. Portarà la menció Referències

tècniques corresponents al concurs obert del con-
tracte de consultoria i assistència per a la redacció
del projecte d’urbanització, i direcció de les obres,
de la UA Can Canonge, que contindrà:
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1. Memòria escrita en la que s’expliquin els
aspectes conceptuals i l’estructura metodològica
que definiran la redacció del projecte i el des-
envolupament de les tasques, així com una pro-
posta d’etapes i terminis.

2. Currículums dels professionals que integren
els equips, amb una extensió màxima de 3 pàgi-
nes per persona, amb la següent estructura:

I. Dades personals
II. Estudis realitzats
III. Premis obtinguts i publicacions
IV. Activitat professional realitzada, distin-

gint:
IV.a) Del mateix tipus que la que és objecte

d’aquest contracte, reflectida en un quadre re-
sum que en reculli les característiques principals,
i en la que hi haurà de constar, inexcusablement:
títol de treball i ubicació, promotor, pressupost
global, superfície, especificació de la qualitat en
què actuen: l’autor del projecte o el director del
projecte i de l’obra, així mateix, en els supòsits
en què hagi resultat adjudicatari de projectes per
part de l’Administració pública, fer constar l’im-
port pel que s’ha adjudicat el contracte i l’import
final real de l’obra.

IV.b) Altres:
3. La memòria descriptiva dels mitjans tèc-

nics i humans de que es disposa, amb especifi-
cació dels mitjans informàtics.

4. Totes les dades i referències que el licita-
dor cregui convenient d’aportar, per tal de per-
metre una més àmplia valoració de la seva pro-
posta.

Catorzena
Obertura de proposicions

A les 13 hores del primer dia hàbil següent a
l’expiració del termini de presentació de pliques,
es procedirà a l’obertura de les presentades en
acte públic, davant la mesa integrada per l’alcal-
de, el Secretari i els vocals, que es determinin per
l’òrgan de contractació amb ocasió de l’aprova-
ció de les bases.

Quinzena
Criteris de valoració i ponderació

a) Millora econòmica del preu o pressupost
de licitació. Aquest criteri es valorarà amb un
màxim de 15 punts que seran repartits propor-
cionalment entre l’oferta més baixa que obtindrà
els 15 punts i l’oferta més elevada que es qua-
lificarà amb 0 punts.

b) Experiència del licitador en contractes del
mateix objecte, fins a 6 punts.

c) Mitjans tècnics i humans de què disposa
l’equip assignat al contracte, aquest criteri es
valorarà de 0 a 10 punts.

Las puntuació conforme als criteris prece-
dents serà atorgada per la mesa de contractació
o Tinència d’Alcaldia en qui delegui, amb l’in-
forme previ dels serveis tècnics municipals.

L’òrgan de contractació es reserva la facultat
d’adjudicar el contracte a la proposició més
avantatjosa, sense atendre necessàriament al
valor econòmic de la mateixa, o declarar desert
el concurs.

Corbera de Llobregat, 10 de juliol de 1998

PERE ALEGRÍ I NAVARRO

Alcalde

PG-7994 (98.243.018)

CUNIT

EDICTE
de l’Ajuntament de Cunit, sobre aprovació d’una
ordenança.

Al Butlletí Oficial de la província de Tar-
ragona núm. 192, de 21 d’agost de 1998, va sortir
publicat el text íntegre de l’Ordenança fiscal
reguladora del preu públic per a la utilització de
les instal·lacions del complex poliesportiu mu-
nicipal.

Es fa públic d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 66 del Decret de la Generalitat de Cata-
lunya 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’apro-
va el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.

Cunit, 25 d’agost de 1998

DANIEL COLL I OLIVÉ

Alcalde

PEDRO RUIZ MONJE

Secretari accidental

PG-7983 (98.243.027)

GIRONA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Girona, sobre contractació
de personal.

L’Alcaldia Presidència, amb aquesta data, ha
dictat el següent Decret:

Contractar, a la vista de l’informe emès per
l’àrea de cultura i educació, de forma directa i
pel procediment d’urgència regulat en l’article
22 del Reglament de personal al servei de les
entitats locals, de 30 de juliol de 1990, Francesc
d’Assís Rossell Farré per a prestar els seus ser-
veis com director del teatre municipal, amb efec-
tes des del proper dia 1 de setembre, en jorna-
da de 40 hores setmanals, i amb les retribucions
íntegres mensuals de 321.365 ptes. El període de
la contractació serà el necessari per a la trami-
tació i resolució de la convocatòria de provisió,
en forma interina, de la plaça i com a màxim de
sis mesos previst en la Llei 63/1997, de 26 de de-
sembre, que regula els contractes d’eventualitat.

Disposar la publicació d’aquesta Resolució
de la manera establerta a l’article 98 de l’esmen-
tat reglament i donar compte al Ple municipal
en la primera sessió que celebri.

Es fa públic de conformitat amb el que esta-
bleix l’article 98 del Reglament de personal al
servei de les entitats locals, de 30 de juliol de
1990.

Girona, 31 de juliol de 1998

JOAQUIM NADAL FARRERAS

Alcalde

PG-7288 G (98.240.003)

MONTGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament de Montgat, sobre aprovació
d’un projecte d’obres.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 30
de juliol de 1998, aprovà inicialment el projec-
te per a la construcció de la Biblioteca Municipal
al Pla de la Concòrdia, d’aquest municipi.

Se sotmet a informació pública pel termini de
trenta dies a partir de la darrera publicació del
present Anunci al BOP, al DOGC i al diari El
Periódico, durant el qual tothom que hi estigui
interessat podrà examinar-lo al Departament
d’Obres i hi podrà formular per escrit les obser-
vacions i suggeriments que cregui convenients.

Si no es produeixen al·legacions, es conside-
rarà aprovat definitivament sense necessitat
d’ulterior acord.

Montgat, 25 d’agost de 1998

MARTÍN ENANO I MOLINA

Alcalde accidental

PG-7978 (98.243.026)

MONTGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament de Montgat, sobre aprovació
d’un Pla especial.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 30
de juliol de 1998, aprovà inicialment el Pla espe-
cial de reforma interior “Les Vilares”, d’aquest
municipi.

Se sotmet a informació pública pel termini
d’un mes a partir de la darrera data de publicació
del present Edicte al BOP, al DOGC i al diari
El Periódico, durant el qual tothom que hi es-
tigui interessat podrà examinar-lo al Departa-
ment d’Obres i hi podrà formular per escrit les
observacions i suggeriments que cregui conve-
nients.

Montgat, 25 d’agost de 1998

MARTÍN ENANO I MOLINA

Alcalde accidental

PG-7982 (98.243.028)

QUEROL

ANUNCI
de l’Ajuntament de Querol, sobre aprovació d’un
projecte d’obres.

Aprovat pel Ple municipal en data 8 d’agost
de 1998, el reformat del projecte de Renova-
ció i millora de la xarxa d’abastament d’aigua
del nucli de Querol i Ranxos de Bonany, queda
exposat al públic, per un termini de 30 dies, en
compliment del que prescriu la legislació vi-
gent.

Querol, 29 d’agost de 1998
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JAUME CASANY PRATS

Alcalde

PG-3174 T (98.247.034)

SANT FELIU DE GUÍXOLS.
ORGANISME AUTÒNOM
HOSPITAL MUNICIPAL

ANUNCI
de l’Organisme Autònom Hospital Municipal de
Sant Feliu de Guíxols, sobre l’oferta pública
d’ocupació.

La Junta Rectora de l’O.A. Hospital Muni-
cipal de Sant Feliu de Guíxols, en sessió del dia
30.3.1998, ha aprovat l’oferta pública d’ocupació
del personal al servei d’aquest O.A. per a l’any
1998, d’acord amb la plantilla de personal apro-
vada per al mateix exercici.

Aquesta oferta d’ocupació està formada pels
següents llocs de treball vacants:

Plantilla laboral:

Terapeuta ocupacional
Una plaça
Grup B
Concurs oposició.

Auxiliar clínica
Una plaça
Grup D
Concurs oposició.

Auxiliar administratiu
Una plaça
Grup D
Concurs oposició.

Es fa públic per a coneixement general en
compliment de la legislació vigent.

Sant Feliu de Guíxols, 24 de juliol de 1998

ANTONI JUANALS I ROMAN

Alcalde president

PG-7387 G (98.247.032)

SANT SADURNÍ D’ANOIA

ANUNCI
de correcció d’errades a l’Anunci de l’Ajuntament
de Sant Sadurní d’Anoia publicat al DOGC núm.
2696, pàg. 10037, de 5.8.1998.

El DOGC núm. 2696, pàg. 10037, de 5.8.1998,
PG-7214, publica l’Anunci d’aquest Ajuntament
sobre provisió d’una plaça de caporal de la po-
licia local, reservada a promoció interna.
Havent observat una errada, se’n detalla l’opor-
tuna correcció:

A la pàgina 10039, a l’apartat 13, on diu:
“—13 Realització del concurs

”Els aspirants seleccionats han de superar un
curs específic a l’Escola de Policia de Catalunya.
Queden exempts de realitzar-lo els que acreditin
haver-lo superat”,

ha de dir:
“—13 Realització del curs

”Els aspirants seleccionats han de superar un
curs específic a l’Escola de Policia de Catalunya.

Queden exempts de realitzar-lo els que acreditin
haver-lo superat”.

Sant Sadurní d’Anoia, 21 d’agost de 1998

JOAN AMAT I SOLÉ

Alcalde

PG-7999 (98.243.022)

SANTA COLOMA DE FARNERS

ANUNCI
de Santa Coloma de Farners, sobre contractació
d’una obra.

El Butlletí Oficial de la província de Girona
núm. 110, de 27 d’agost de 1998, publica l’anunci
de licitació per a l’adjudicació de l’obra contin-
guda en el Projecte de pavimentació i cunetes
del camí de Sant Marçal, des de la C-253 fins al
riu Esplet, amb un pressupost de 9.565.424 (nou
milions cinc-centes seixanta-cinc mil quatre-
centes vint-i-quatre) pessetes.

Es fa públic per a coneixement general als
efectes pertinents.

Santa Coloma de Farners, 28 d’agost de 1998

ANTONI SOLÀ I BOHIGAS

Alcalde

PG-7386 G (98.247.033)

SANTA COLOMA DE GRAMENET

ANUNCI
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
sobre contractació d’obres.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Grame-
net, mitjançant l’anunci de licitació publicat al
BOP núm. 200, de 21.8.1998, ha convocat con-
curs públic per a la contractació de l’execució
de les obres del projecte d’urbanització del c.
Roselles, 2a fase, amb un pressupost per import
de 7.420.638 ptes. El termini per a la presenta-
ció de pliques finalitzarà el dia 16 de setembre
de 1998.

Santa Coloma de Gramenet,
3 de setembre de 1998

FERRAN SARO I MADRIDEJOS

Tinent d’alcalde de Serveis Territorials

PG-8065 (98.247.026)

SANTA COLOMA DE GRAMENET

ANUNCI
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
sobre contractació d’obres.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Grame-
net, mitjançant l’anunci de licitació publicat al
BOP núm. 200, de 21.8.1998, ha convocat con-
curs públic per a la contractació de l’execució
de les obres del projecte d’urbanització del c.

Pirineus, amb un pressupost total per import de
17.489.470 ptes. El termini per a la presentació
de pliques finalitzarà el dia 16 de setembre de
1998.

Santa Coloma de Gramenet,
3 de setembre de 1998

FERRAN SARO I MADRIDEJOS

Tinent d’alcalde de Serveis Territorials

PG-8064 (98.247.027)

TARRAGONA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Tarragona, sobre redacció i
execució d’un projecte d’obres.

Aprovat inicialment per aquest Ajuntament
el plec de clàusules jurídiques, econòmiques, ad-
ministratives i tècniques que han de regir l’ad-
judicació, pel procediment obert mitjançant
concurs, de la redacció i execució del projecte
de construcció d’una deixalleria tipus C, amb
sistema de recollida de restes vegetals proce-
dents de la poda, i d’una planta de recepció,
trossejament i descontaminació de vehicles fora
d’ús, s’exposa al públic pel termini de 15 dies
hàbils, comptats a partir de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci a l’últim dels diaris
oficials, BOPT o Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en què s’insereixi, per a general
coneixement i per tal que s’hi puguin presentar
les al·legacions que creguin oportunes; i es fa
avinent que, en cas que no es produeixi cap ti-
pus de reclamació durant el termini assenyalat,
l’esmentat plec de clàusules s’entendrà defini-
tivament aprovat.

Es fa constar que en el supòsit que el plec de
què es tracta s’aprovi definitivament en no for-
mular-se reclamacions en el termini assenya-
lat, en contra de la seva aprovació, i en ser
definitiva en la via administrativa, es podrà
interposar un recurs contenciós administratiu
davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini
de dos mesos a comptar des de l’endemà del dia
en què finalitzi el termini per formular recla-
macions al plec, tot això de conformitat amb
el que estableix l’article 60 en relació amb l’ar-
ticle 58 de la Llei 30/1992, del RJAPPAC, i els
articles 37.1 i 58 de la Llei reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, i sens
perjudici que es pugui exercitar qualsevol al-
tre recurs que s’estimi procedent, d’acord amb
el que disposa l’article 58.2, in fine, de l’esmen-
tada Llei 30/1992.

Simultàniament, s’anuncia la realització de
l’acte licitatori, que es farà amb subjecció al que
seguidament s’expressa, amb el benentès que,
en cas que no es formulin reclamacions al plec
de clàusules abans referenciat, la licitació s’ajor-
narà fins que, resoltes aquelles, s’anunciï de nou
la seva realització.

a) Objecte del concurs: redacció i execució del
projecte de construcció d’una deixalleria tipus
C, amb sistema de recollida de restes vegetals
procedents de la poda, i d’una planta de recep-
ció, trossejament i descontaminació de vehicles
fora d’ús.
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b) Tipus: el tipus de licitació es fixa en
121.549.960 ptes., IVA inclòs, que es desglossa
en els següents imports parcials:

a) Deixalleria: 56.032.000 ptes.
b) Planta de recuperació de ferralla: 55.077.960

ptes.
c) Recollida de poda: 10.440.000 ptes.
El tipus de licitació inclou les despeses de

redacció i execució del projecte.

c) Presentació de proposicions: en el Depar-
tament de Contractació, en el termini de 26 dies
naturals a comptar des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, llevat que sigui dissab-
te o festiu, en aquest es traslladarà al següent dia
hàbil. Aquest termini finalitzarà a les 14 hores.

d) Obertura de les proposicions: a la casa
consistorial, a les 13 hores de l’onzè dia natural
següent al de la finalització del termini de pre-
sentació de proposicions, llevat que sigui dissab-
te o festiu, en aquest cas es farà el dia hàbil se-
güent.

e) Garantia provisional: 2.430.999 ptes.

f) Garantia definitiva: 4.861.998 ptes. En el
cas d’una baixa igual o superior al 40% s’afegirà
una garantia complementària d’un 6% del pres-
supost del contracte, que, tot i que no la subs-
tituirà, tindrà la consideració de garantia defi-
nitiva.

g) Plec de clàusules: per consultar al Depar-
tament de Contractació, i per obtenir les còpi-
es, a la Copisteria Artyplan, tel. 977.23.27.31.

h) Model de proposició:
“El Sr./La Sra. (nom i cognoms), (en nom

propi o en la representació que assumeixi), amb
adreça a (indiqueu-la), que tinc el núm. de DNI
(indiqueu-lo), expedit a (lloc i data), trobant-me
en plena possessió de la meva capacitat jurídi-
ca i d’obrar, prenc part en el concurs per a la
redacció del projecte, i construcció d’una dei-
xalleria tipus C, amb trituradora per les restes
vegetals procedents de la poda, i una planta de
recuperació de ferralla, convocat per l’Ajunta-
ment de Tarragona, al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya (indiqueu número i data de
la publicació), i a aquest efecte faig constar que
ofereixo el següent:

”a) Cost total de redacció del projecte i exe-
cució de les obres de construcció de:

”Deixalleria tipus C (quantitat) ptes., IVA
inclòs.

”Planta recuperació ferralla (quantitat) ptes.,
IVA inclòs.

”Recollida restes vegetals (quantitat) ptes.,
IVA inclòs.

”b) Termini de redacció del projecte d’exe-
cució de la deixalleria tipus C, amb el triturador
de restes vegetals i la planta de recuperació fer-
ralla (termini) dies.

”c) Termini per a l’execució de les obres (ter-
mini) dies.

”Així mateix, em comprometo a complir, res-
pecte al personal que utilitzi, les normes esta-
blertes per la legislació laboral i de la Segure-
tat Social en tots els seus aspectes, garantint a
l’Ajuntament de Tarragona la total indemnitat,
fins i tot subsidiària, respecte de tals obligacions.

”De la mateixa manera, declaro obligar-me
a l’estricte compliment de la legislació sobre
accidents de treball.

”d) Declaro, sota la meva responsabilitat,
acceptar incondicionalment totes les clàusules
del plec de condicions jurídiques, tècniques,
econòmiques i administratives d’aquest concurs,
i que reuneixo totes i cadascuna de les condici-
ons exigides per contractar amb l’Administra-
ció local.

”(Data i signatura de la persona licitadora).”

Es fa avinent que l’acord de licitació serà
definitiu en la via administrativa un cop hagi
transcorregut el termini al que es fa referència
en el paràgraf primer d’aquest Anunci per for-
mular al·legacions als plecs pels quals es regeix,
sense que s’hi formuli cap, i en contra s’hi po-
drà interposar un recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos comptats des de l’endemà
de l’adquisició de l’esmentat caràcter de defini-
tiu, tot això de conformitat amb el que establei-
xen els articles 37.1 i 58 de la Llei reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, sens
perjudici que es pugui exercitar qualsevol altre
recurs que s’estimi procedent, d’acord amb el
que disposa l’article 58.2, in fine, de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, sobre règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Tarragona, 30 de juny de 1998

PONÇ MASCARÓ FORCADA

Secretari general

PG-7948 (98.243.017)

TARRAGONA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Tarragona, sobre contractació
d’un servei.

Aprovat inicialment per aquest Ajuntament
el plec de clàusules jurídiques, econòmiques, ad-
ministratives, i tècniques, que han de regir el pro-
cediment obert mitjançant concurs del contracte
consistent en el servei de manteniment de zo-
nes verdes a diferents àmbits del terme muni-
cipal de Tarragona, amb un pressupost anual de
28.994.987 ptes., IVA inclòs en el preu, per un
termini de 4 anys, s’exposa al públic pel termi-
ni de 15 dies hàbils, comptats a partir de l’ende-
mà de la publicació d’aquest Anunci a l’últim
dels diaris oficials, BOPT o DOGC, en què s’in-
sereixi, per a coneixement general i per tal que
s’hi puguin presentar les al·legacions que es cre-
guin oportunes, i es fa avinent que, en cas que
no es produeixi cap tipus de reclamació durant
el termini assenyalat, l’esmentat plec de clàusu-
les s’entendrà definitivament aprovat.

Es fa constar que en el supòsit que el plec de
què es tracta s’aprovi definitivament en no for-
mular-se reclamacions en el termini assenyalat,
contra la seva aprovació, i en ser definitiva en
la via administrativa, es podrà interposar un
recurs contenciós administratiu davant la Sala
d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà en què finalitzi el
termini per formular reclamacions al plec, tot
això de conformitat amb el que estableix l’article

60 en relació amb l’article 58 de la Llei 30/1992,
del RJAPPAC, i els articles 37.1 i 58 de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa, i sens perjudici que es pugui exerci-
tar qualsevol altre recurs que s’estimi procedent,
d’acord amb el que disposa l’article 58.2, in fine,
de l’esmentada Llei 30/1992.

Tarragona, 4 d’agost de 1998

ENRIQUE GALLEGO SIRVENT

Secretari general accidental

PG-7570 (98.243.023)

TARRAGONA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Tarragona, sobre adjudica-
ció d’obres.

De l’Ajuntament de Tarragona referent a
l’adjudicació, pel procediment obert i la forma
de concurs, de les obres dels projectes de repa-
ració, arranjament i millora dels següents col·-
legis públics: Pau Delclòs, Pràctiques, Gual
Villalbí i Pax.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Tarragona.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Departament de Contractació.
c) Número d’expedient: 132/97, 133/97, 13/

98 i 53/98.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus del contracte: obres.
b) Descripció de l’objecte: reparació, arran-

jament i millora dels col·legis públics de referèn-
cia.

c) Lot: no és previst
d) Diari oficial i data de publicació de l’anun-

ci de licitació: Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 2656, de data 9 de juny de 1998.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació
Import total: col·legi públic Pau Delclòs:

7.947.486 ptes.; Pràctiques: 12.479.034 ptes.;
Gual Villalbí: 12.869.092 ptes. Pax: 6.817.037
ptes.

—5 Adjudicació
a) Data: 31 de juliol de 1998.
b) Contractista: Electromecànica Soler, SL.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: col·legi públic Pau

Delclòs: 7.510.576 ptes.; Pràctiques: 11.925.553
ptes.; Gual Villalbí: 12.205.375 ptes.; Pax:
6.492.528 ptes.

Tarragona, 7 d’agost de 1998

ENRIQUE GALLEGO SIRVENT

Secretari general accidental

PG-7713 (98.243.024)
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VALLS

DECRET
405/98 de l’Ajuntament de Valls, sobre modifi-
cació d’un estudi de detall.

Vista la modificació de l’Estudi de detall d’or-
denació volumètrica de la parcel·la 18 del Pla
parcial el Fornàs, delimitada per l’avinguda del
Fornàs, carrer dels Castells, carrer Francesc
Costas i carretera del Pla, presentat per Prova-
llés, SA, i redactat per l’arquitecte Antonio
Caramés Cabanellas;

Vist l’informe favorable que ha emès l’arqui-
tecte municipal;

Vistos els articles 26 i següents, 66, 64 i con-
cordants del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos le-
gals vigents a Catalunya en matèria urbanísti-
ca, article 140 i concordants del Reglament de
planejament, i vist l’article 21.1.m) i concordants
de la Llei 7/1985, de bases de règim local, segons
redacció donada per la Llei 7/97, decreto:

—1 Aprovar inicialment la modificació de
l’Estudi de detall d’ordenació volumètrica de la
parcel·la 18 del Pla parcial el Fornàs, delimita-
da per l’avinguda del Fornàs, carrer dels Castells,
carrer Francesc Costas i carretera del Pla, pre-
sentat per Provallés, SA, i redactat per l’arqui-
tecte Antonio Caramés Cabanellas.

—2 Obrir un període d’informació pública de
vint dies, mitjançant publicació al BOP, al DOGC
i a un dels diaris de major circulació de la pro-
víncia i notificació als afectats, perquè puguin
presentar les al·legacions que estimin conveni-
ents.

Valls, 17 d’agost de 1998

JORDI CASTELLS I GUASCH

Alcalde

JOAN PLANA I SOLA

Secretari accidental

PG-7997 (98.243.021)

VALLS

DECRET
408/98 de l’Ajuntament de Valls, sobre aprova-
ció d’un projecte d’urbanització.

Vist el projecte d’urbanització del vial prin-
cipal situat dins del polígon núm. 3 del Pla es-
pecial de reforma interior número 2 “El Prado”,
redactat per l’enginyer municipal Josep M. Va-
llès Recasens;

Vistos els articles 27, 64, següents i concor-
dants del Decret legislatiu 1/1990, de 12 juliol,
pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vi-
gents a Catalunya en matèria urbanística, i vistes
les competències atribuïdes a l’Alcaldia per l’ar-
ticle 4, apartat 1, pel qual es modifica l’article
21.1, apartat m, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de les bases de règim local del Reial decret le-
gislatiu 5/1996, de 7 de juny, he resolt:

—1 Aprovar inicialment el projecte d’urbanit-
zació del vial principal situat dins el polígon núm.
3 del Pla especial de reforma interior número

2, “El Prado”, redactat per l’enginyer munici-
pal Josep M. Vallès Recasens, condicionat a
l’aprovació definitiva de la modificació puntu-
al del Pla general que afecta al sistema viari,
ordenació de l’edificació al costat est del Torrent
de la Xamora, límits i usos del sòl del PERI, 2
i a l’aprovació definitiva del PERI 2.

—2 Obrir un període d’informació pública de
vint dies, publicant aquest acord al BOP i al
DOGC, i a un dels diaris de major circulació a
la província i notificació individualitzada als
propietaris afectats.

—3 Demanar informe previ a la Comissió
d’Urbanisme de Tarragona.

Valls, 19 d’agost de 1998

JORDI CASTELLS I GUASCH

Alcalde

JOAN PLANA I SOLA

Secretari accidental

PG-7996 (98.243.020)

*

ENTITAT MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA
DE VALLDOREIX

EDICTE
de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Vall-
doreix, sobre aprovació d’un projecte d’urbanit-
zació.

La Junta de Veïns d’aquesta Entitat Munici-
pal Descentralitzada de Valldoreix, en la sessió
del 28 de juliol de 1998, va aprovar inicialment
el Projecte d’urbanització del sector dels carrers
Ginebró i Mata de Valldoreix, amb un pressu-
post total d’execució material del projecte bà-
sic de 18.628.956 pessetes, i del projecte d’enllu-
menat públic de 2.496.760 pessetes.

D’acord amb el contingut de l’article 64 del
Decret legislatiu autonòmic 1/1990, de 12 de
juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos le-
gals vigents a Catalunya en matèria urbanísti-
ca, en relació a l’article 218.2 de la Llei autonò-
mica 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim
local de Catalunya, s’obre un termini d’informa-
ció pública de 15 dies durant els quals la docu-
mentació del referit Projecte es podrà consul-
tar en la Secretaria general d’aquesta Entitat
Municipal Descentralitzada, per tal que s’hi
puguin formular reclamacions i/o al legacions.

Transcorregut aquest termini, que començarà
a comptar a partir de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i al Butlletí Oficial de la província
de Barcelona, en cas que no s’hi presenti cap, el
referit Projecte s’entendrà definitivament apro-
vat sense necessitat d’adoptar nova resolució.

Valldoreix, 29 de juliol de 1998

JAUME SANMARTÍ I ARGELICH

President de la Junta de Veïns
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