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DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I RELACIONS
INSTITUCIONALS

ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
GRI/481/2002, de 31 de gener, per la qual s’ad-
judiquen set beques de col·laboració en les tas-
ques pròpies de l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya.

Mitjançant la Resolució de 23 de novembre
de 2001 (DOGC núm. 3527, de 4 de desembre
de 2001) es van convocar set beques de col·la-
boració en les tasques pròpies de l’Escola d’Ad-
ministració Pública de Catalunya.

D’acord amb la proposta de la comissió de
selecció constituïda en sessió de 23 de gener de
2002, i una vegada avaluats els currículums dels
aspirants;

Ateses les facultats que em confereix la Llei
4/1987, de 24 de març, reguladora de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya,

RESOLC:

—1 Adjudicar les set beques de col·laboració
en les tasques pròpies de l’Escola d’Administra-
ció Pública de Catalunya als aspirants que es
detallen a continuació:
Beatriz Angulo Cubas.
Cristina Danés Vilar.
M. Carme Arans Pérez.
Marta Ventas Juárez.
Marta Maria Torres Vilajosana.
Enrique Ayra Castrillo.
Marc Boada Moreno.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada davant de la consellera de Governació
i Relacions Institucionals, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la notificació o publi-
cació al DOGC.

Barcelona, 31 de gener de 2002

JOSEP MARIA GUINART I SOLÀ

Director

(02.042.136)

*

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ
ENS/434/2002, de 27 de febrer, d’homologació
de llibres de text i materials curriculars per a
l’alumnat dels centres docents públics i privats
d’ensenyament no universitari.

El Decret 69/1993, de 23 de febrer (DOGC
núm. 1722, de 17.3.1993), que regula el proce-
diment i règim d’homologació de llibres de text
i altres materials curriculars, estableix que els
llibres de text editats per al desenvolupament del
currículum destinats a ser utilitzats per l’alumnat
dels centres docents públics i privats d’ensenya-
ment no universitari de Catalunya hauran de ser
homologats pel Departament d’Ensenyament,
i que els altres materials curriculars destinats al
mateix alumnat podran ser prèviament homolo-
gats pel Departament d’Ensenyament. En amb-
dós casos, l’homologació es realitzarà d’acord
amb el procediment que preveu el Decret es-
mentat.

Presentades a aquest Departament d’Ense-
nyament diverses sol·licituds d’homologació de
llibres de text i de materials curriculars, i havent-
se’n constatat l’adequació als currículums esta-
blerts pel Govern de la Generalitat de Cata-
lunya.

RESOLC:

Homologar els llibres de text i els materials
curriculars que figuren a l’annex d’aquesta Re-
solució, destinats a l’alumnat dels centres do-
cents públics i privats d’ensenyament no univer-
sitari de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar des de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, de con-
formitat amb el que preveu l’article 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs conten-
ciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar
l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 27 de febrer de 2002

P. D. (Resolució d’1.6.2001, DOGC d’11.6.2001)

PERE SOLÀ I MONTSERRAT

Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX

Educació infantil. Parvulari

Material curricular

Taller de traços 3 anys. Intercomunicació i
llenguatges. Llenguatge verbal. M. Rosario
Villagrasa. Editorial Grup Promotor Santillana.

Taller de traços 4 anys. Intercomunicació i
llenguatges. Llenguatge verbal. M. Rosario
Villagrasa. Editorial Grup Promotor Santillana.

Taller de traços 5 anys. Intercomunicació i
llenguatges. Llenguatge verbal. M. Rosario
Villagrasa. Editorial Grup Promotor Santillana.

Educació primària. Cicle inicial

Llibres de text

Coneixement del medi 1. Coneixement del
medi: natural, coneixement del medi: social i
cultural. A. Beltran i N. Guidonet. Editorial
Baula.

Coneixement del medi 2. Coneixement del
medi: natural, coneixement del medi: social i
cultural. A. Beltran i N. Guidonet. Editorial
Baula.

Educació primària. Cicle mitjà

Llibres de text

Coneixement del medi natural 4. Coneixement
del medi natural. Equip Edebé. Editorial Edebé.

Coneixement del medi social i cultural 4. Co-
neixement del medi: social i cultural. Equip
Edebé. Editorial Edebé.

Coneishement deth miei sociau e culturau 4.
Coneixement del medi social i cultural. Equip
Edebé. Editorial Edebé.

Llengua 3. Projecte Baobab. Llengua catalana
i literatura. M. Teixidor. N. Boada, A. Triola, J.
Centelles. Editorial Teide.

Llengua 4. Projecte Baobab. Llengua catalana
i literatura. M. Teixidor, N. Boada, A. Triola, J.
Centelles. Editorial Teide.

Lengua 3. Projecte Baobab. Llengua caste-
llana i literatura. M. Teixidor, M. Estruch, N.
López, M. Minguell. Editorial Teide.

Lengua 4. Projecte Baobab. Llengua caste-
llana i literatura. M. Teixidor, M. Estruch, N.
López, M. Minguell. Editorial Teide.

Matemàtiques 4. Matemàtiques. Equip Edebé.
Editorial Edebé.

Material curricular

Matemàtiques 4. Projecte Baobab. Matemà-
tiques. Ll. Segarra, C. Barba. Editorial Teide.

Educació primària. Cicle Superior

Llibres de text

Llengua catalana 6. Llengua catalana i litera-
tura. J. Argente, N. Boneta, C. Huguet. Edito-
rial Baula.

Mega 5. Llengua catalana i literatura. J. Ca-
nal i d’altres. Editorial Vicens Vives.

Llengua castellana 6. Llengua castellana i li-
teratura. J. Farré, C. López, A. Noguerol. Edi-
torial Baula.

Lengua 6. Llengua castellana i literatura. V.
Martínez i d’altres. Editorial Vicens Vives.

Coneixement del medi natural 5. Coneixement
del medi: natural. Equip Edebé. Editorial Edebé.

Medi natural 6. Coneixement del medi: natu-
ral. R. Casajuana. Editorial Vicens Vives.

Matemàtiques 5. Matemàtiques. Equip Edebé.
Editorial Edebé.
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Best Friends 5. Llengües estrangeres: anglès.
J. Holderness, W. Superfine. Editorial Oxford
University Press.

Best Friends 6. Llengües estrangeres: anglès.
J. Holderness, W. Superfine. Editorial Oxford
University Press.

The Burlington Kids 3. Llengües estrangeres:
anglès. C. Myers, S. Phillips, E. Pérez, S. Gar-
ralda. Editorial Burlington Books.

Ther Burlington Kids 4. Llengües estrange-
res: anglès. C. Myers, S. Phillips, C. Rodríguez.
Editorial Burlington Books.

Material curricular

Mega 5. Quadern. Llengua catalana i litera-
tura. I. Canal i d’altres. Editorial Vicens Vives.

Best Friends 5. Quadern i cassets. Llengües
estrangeres: anglès. J. Holderness, W. Superfine.
Editorial Oxford University Press.

Best Friends 6. Quadern i cassets. Llengües
estrangeres: anglès. J. Holderness, W. Superfine.
Editorial Oxford University Press.

The Burlington Kids 3. Quadern i cassets. Llen-
gües estrangeres: anglès. C. Myers, S. Phillips, C.
Rodríguez. Editorial Burlington Books.

The Burlington Kids 4. Quadern i cassets. Llen-
gües estrangeres: anglès. C. Myers, S. Phillips, C.
Rodríguez. Editorial Burlington Books.

Educació secundària obligatòria (ESO)

Llibres de text

Fil per randa. Llengua catalana i literatura. 1r
cicle. Crèdits comuns 3 i 4, crèdit variable de
reforç, crèdit variable d’ampliació. J. R. Vidal,
J. Castells-Cambray, I. Satrústegui. Editorial
McGraw-Hill.

Comprensió lectora. Llengua catalana i lite-
ratura. 1r i 2n cicle. Crèdit variable de reforç. L.
Farró, F. Martí, J. M. Castellà. Editorial Vicens
Vives.

Geografia. Ciències socials. 2n cicle. Crèdits
comuns 7 i 8. Equip Edebé. Editorial Edebé.

Química. Ciències de la naturalesa. 2n cicle.
Crèdit comú 7. Equip Edebé. Editorial Edebé.

Física. Ciències de la naturalesa. 2n cicle.
Crèdit comú 8. Equip Edebé.  Editorial Edebé.

Formació professional. Grau mitjà

Llibres de text

Administració, gestió i comercialització a la
petita empresa. Crèdit: comptabilitat general i
tresoreria. Denominació del títol: Gestió admi-
nistrativa. J. M. Salinas, J. Gándara, A. Alonso.
Editorial McGraw-Hill.

Relacions en l’entorn de treball. Crèdit: Re-
lacions en l’equip de treball. Denominació del
títol: diversos. L. Gago, E. Escalante. Editori-
al McGraw-Hill.

Automatismes i quadres elèctrics. Crèdit: Auto-
matismes i quadres elèctrics. Denominació del
títol: Equips i instal·lacions electrotècniques. J.
Roldán. Editorial Paraninfo.

Sistemes de telefonia. Crèdit: Sistemes de te-
lefonia. Denominació del títol: Sistemes de te-
lecomunicació i informàtics. J. M. Ruidobro, J.
Conesa. Editorial Paraninfo.

Formació professional. Grau superior

Llibres de text

Administració, gestió i comercialització a la
petita empresa. Crèdit: Comptabilitat general i
tresoreria. Denominació del títol: Gestió admi-
nistrativa. J. M. Salinas, J. Gándara, A. Alonso.
Editorial McGraw-Hill.

Relacions en l’entorn de treball. Crèdit: Re-
lacions en l’àmbit de treball. Denominació del
títol: diversos. L. Gago, E. Escalante. Editori-
al McGraw-Hill.

(02.050.097)

RESOLUCIÓ
ENS/435/ 2002, de 28 de febrer, per la qual es fa
pública la relació de l’alumnat premiat en la
convocatòria de concessió dels premis extraor-
dinaris de Batxillerat del curs 2000-2001.

Mitjançant la Resolució de 25 de juliol de
2001, publicada al Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya núm. 3454, de 17.8.2001, es va
obrir convocatòria per a la concessió del premis
extraordinaris de batxillerat, corresponents al
curs 2000-2001.

La Resolució esmentada estableix, a l’apar-
tat 10, que es publicarà al DOGC la relació
d’alumnat premiat.

Per tot això, un cop fetes les proves i havent
estat qualificades pels respectius tribunals, es fa
públic que ha obtingut premi extraordinari de
Batxillerat corresponent al curs 2000-2001 l’alum-
nat següent:
Arguedas Rodríguez, Daniel.
Escartín Esteban, Josep M.
Fanals Gubau, Laura.
Fernández Barrera, Meritxell.
González Germain, Marcel.
González Manzano, Mónica.
López Mir, Berta.
Navarro Arnal, Marta.
Ocaña Mariné, Marta.
Panabera Zueras, Albert.
Riuró Bofill, Pau.
Romero Aguilera, Laura.
Serra Zamora, Anna.
Velasco Rodríguez, Saray.
Vidal Coma, Anna.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant la con-
sellera d’Ensenyament en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles 114
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 28 de febrer de 2002

PERE SOLÀ I MONTSERRAT

Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

(02.045.082)

*

DEPARTAMENT
DE CULTURA

RESOLUCIÓ
CLT/437/2002, de 20 de febrer, per la qual es dóna
publicitat a l’Acord del Govern de 4 de desem-
bre de 2001, pel qual es declara d’interès cultu-
ral l’Agrupació Musical Senienca.

Atès que en data 4 de desembre de 2001, el
Govern de la Generalitat va declarar d’interès
cultural l’Agrupació Musical Senienca,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al DOGC l’Acord
del Govern de la Generalitat de 4 de desembre
de 2001, pel qual es declara d’interès cultural
l’Agrupació Musical Senienca.

Barcelona, 20 de febrer de 2002

JORDI VILAJOANA I ROVIRA

Conseller de Cultura

ACORD
de 4 de desembre de 2001, del Govern de la Ge-
neralitat, pel qual es declara d’interès cultural
l’Agrupació Musical Senienca.

Vista la sol·licitud presentada per l’Agrupació
Musical Senienca per tal  d’obtenir la declara-
ció d’associació d’interès cultural;

Atès que l’entitat esmentada ha acreditat que
compleix els requisits que estableixen l’article
11 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i
protecció de la cultura popular i tradicional i de
l’associacionisme cultural, i el Decret 73/1995,
de 7 de març, pel qual es regula la declaració
d’associacions i fundacions d’interès cultural;

Atès que el Consell de la Cultura Popular i
Tradicional ha emès informe favorable a aquesta
declaració;

Atesa la proposta del Centre de Promoció de
la Cultura Popular i Tradicional Catalana;

A proposta del conseller de Cultura, el Go-
vern acorda:

—1 Declarar d’interès cultural l’Agrupació
Musical Senienca, amb seu a la Sénia (Montsià).

—2 Notificar aquest Acord a l’entitat afectada
i comunicar-lo al consell comarcal i a l’ajunta-
ment corresponents.

(02.038.121)

RESOLUCIÓ
CLT/441/2002, de 19 de febrer, per la qual es
convoca concurs públic per a la concessió de sub-
vencions per a iniciatives adreçades a augmen-
tar el coneixement i l’ús social de la llengua ca-
talana durant l’any 2002.

Atès que l’article 37 de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística, disposa que el
Govern de la Generalitat de Catalunya ha de
fomentar l’ús del català en les activitats laborals,
professionals, mercantils, publicitàries, culturals,
associatives, esportives, lúdiques i de qualsevol
altre mena;

Vistos els articles 87 i següents del Decret
legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya,
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RESOLC:

—1 Es convoca concurs públic per a la conces-
sió de subvencions per a iniciatives adreçades
a augmentar el coneixement i l’ús social de la
llengua catalana durant l’any 2002.

—2 Les subvencions previstes en aquesta con-
vocatòria es regeixen per les bases reguladores
que es publiquen a l’annex de la present Reso-
lució i per la normativa general de subvencions.

—3 La dotació màxima de les subvencions
previstes en aquesta Resolució és de 120.000
euros amb càrrec a la partida 1404 D/480000100/
4554 del pressupost de la Generalitat de Cata-
lunya per a l’any 2002. Aquesta dotació màxima
podrà ser ampliada en funció de les sol·licituds
rebudes i de les disponibilitats pressupostàries.

Barcelona, 19 de febrer de 2002

JORDI VILAJOANA I ROVIRA

Conseller de Cultura

ANNEX

Bases

—1 Objecte
Aquesta convocatòria té com a objecte la

concessió de subvencions per promoure inicia-
tives que incloguin actuacions específiques per
augmentar el coneixement i l’ús social del català
durant l’any 2002. Queden excloses les iniciati-
ves que tinguin com a objecte l’edició de llibres,
revistes o butlletins.

—2 Destinataris
Poden optar a aquestes subvencions els col·le-

gis professionals i les entitats privades sense fi-
nalitat de lucre que tinguin previst dur a ter-
me durant l’any 2002 actuacions específiques per
augmentar el coneixement i l’ús social del català.

—3 Sol·licituds
Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjan-

çant un imprès normalitzat que es facilita a la
Direcció General de Política Lingüística (pas-
satge de la Banca, 1-3, 08002 Barcelona) i a les
seus dels serveis territorials del Departament
de Cultura, adreçat al director general de Po-
lítica Lingüística, i es poden presentar al Re-
gistre del Departament de Cultura (Rambla
Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona), a quals-
sevol dels serveis territorials del Departament
de Cultura, o bé als llocs que preveu l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú. També
es pot obtenir el model de sol·licitud a l’adre-
ça d’Internet següent http://cultura.gencat.es/
llengcat/.

—4 Documentació
A les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documen-

tació següent:
a) Fotocòpia del NIF del col·legi o de l’en-

titat sol·licitant, així com de la documentació que
n’acrediti la personalitat jurídica.

b) Fotocòpia del DNI del signant de la sol·li-
citud, que ha de ser el representant legal del
col·legi o de l’entitat, i documentació acreditativa
de la representació amb què actua.

c) Declaració sobre si s’han demanat o s’han
obtingut altres ajuts amb la mateixa finalitat i
el volum d’aquest finançament.

d) Memòria explicativa i detallada de la pro-
posta presentada.

e) Pressupost complet i detallat del projec-
te en el qual figurin totes les despeses, amb in-
dicació de l’ajut sol·licitat.

No és necessària l’aportació dels documents
indicats en les lletres a) i b) en cas que el col·legi
o l’entitat sol·licitant ja els hagués presentat an-
teriorment a l’Administració de la Generalitat,
sempre que no hagin transcorregut més de cinc
anys des de la seva presentació i no hagin expe-
rimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal
indicar clarament la data i l’òrgan o dependència
en què van ser presentats i el procediment a què
feien referència. Si el Departament de Cultura,
per causes alienes a la seva actuació, no pot
aconseguir els documents, ha de requerir l’en-
titat sol·licitant perquè els aporti en el termini
de quinze dies.

—5 Termini de presentació
Les sol·licituds es poden presentar en el ter-

mini d’un mes des de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC.

—6 Tramitació
Les sol·licituds són analitzades per la Direcció

General de Política Lingüística, que eleva pro-
posta de resolució al conseller de Cultura. La
proposta de resolució, que ha d’indicar la part
del programa d’activitats presentat que és ob-
jecte de subvenció, s’ha de motivar aplicant els
criteris de valoració que preveu la base 7.

—7 Criteris de valoració
Les sol·licituds es valoren aplicant els crite-

ris següents:
a) Projectes que se centrin en la difusió i

promoció de la llengua catalana en els sectors
socioeconòmic, científic i jurídic.

b) Abast territorial de les actuacions que
proposin els col·legis i les entitats.

c) Representació social dels col·legis o enti-
tats.

d) Impacte de l’actuació proposada.
e) En actuacions d’abast territorial, que in-

cloguin tasques d’assessorament, formació i di-
namització, la complementarietat amb els pro-
grames del Consorci per a la Normalització
Lingüística.

—8 Resolució i notificació
La concessió dels ajuts es fa per resolució del

conseller de Cultura i s’ha de notificar als col·le-
gis i entitats interessats/des en el termini de sis
mesos a comptar des de la finalització del ter-
mini de presentació de sol·licituds. En les noti-
ficacions ha de constar que la resolució exhau-
reix la via administrativa i que es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya en el ter-
mini de dos mesos des de la recepció de la no-
tificació i, potestativament, recurs de reposició
davant el conseller de Cultura en el termini d’un
mes.

Transcorregut el termini de sis mesos sense
que s’hagi dictat i notificat la resolució expres-
sa, els col·legis i entitats interessats/des poden
entendre estimades les seves sol·licituds per si-
lenci administratiu. Els actes administratius
obtinguts per silenci que comportin compromi-
sos de despesa que ultrapassin els crèdits con-
signats als estats de despeses del pressupost de
la Generalitat, són nuls de ple dret d’acord amb
el que estableix l’article 35.4 de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya.

—9 Publicitat
La Direcció General de Política Lingüística

dóna publicitat a les subvencions concedides en
el termini d’un mes des de la data de la resolu-
ció que posa fi al procediment, exposant-ne una
relació en el tauler d’anuncis de la Direcció
General (passatge de la Banca 1-3, 08002 Bar-
celona). En cas que s’atorguin subvencions d’im-
port superior a 6.000 euros s’han de publicar al
DOGC.

—10 Forma de pagament
El pagament de les subvencions es tramita de

la manera següent:
a) El 80% de l’import, a partir de la data de

la resolució de concessió de l’ajut. Per al paga-
ment d’aquesta bestreta no s’exigeix la presta-
ció de garantia.

b) El 20% restant, un cop presentats els jus-
tificants que preveu la base 11.

—11 Justificació
Els col·legis i les entitats beneficiaris/àries han

de presentar a la Direcció General de Política
Lingüística, abans del 29 de novembre de 2002,
la documentació següent:

a) La memòria de les actuacions dutes a terme.
b) Els justificants de la despesa efectuada,

que han d’incloure els originals de les factures
o bé fotocòpies autenticades. Les factures han
de complir els requisits que estableix la norma-
tiva vigent.

En cas que en els justificants presentats s’acre-
diti un import inferior al total de l’activitat sub-
vencionada, el Departament de Cultura pot
reajustar l’import de la subvenció atorgada.

—12 Altres obligacions dels/de les beneficia-
ris/àries

A més de l’obligació de justificació descrita
a la base anterior, els col·legis i les entitats be-
neficiaris/àries de les subvencions tenen les
obligacions següents:

a) Dur a terme l’activitat subvencionada
d’acord amb el programa presentat. Si es pro-
dueixen canvis significatius s’han de notificar a
la Direcció General de Política Lingüística. Si
la Direcció General no manifesta cap objecció
en el termini de 15 dies des de la notificació, la
modificació del programa es considera accep-
tada.

b) Proporcionar en tot moment la informació
que els sigui demanada respecte de la subven-
ció concedida i sotmetre’s a les actuacions de
comprovació del Departament de Cultura, de
la Intervenció General de la Generalitat, de la
Sindicatura de Comptes i altres òrgans compe-
tents d’acord amb la normativa aplicable.

c) Vetllar de manera especial per la correc-
ció lingüística, l’ús de la terminologia normalit-
zada pel TERMCAT i l’ús del llenguatge no
androcèntric i no discriminatori en totes les
publicacions relacionades amb el projecte, en les
quals ha de fer-hi constar el suport del Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya.

—13 Revocació
El Departament de Cultura pot procedir a la

revocació total o parcial de les subvencions en
els supòsits següents:

a) Incompliment per part del/de la benefi-
ciari/ària de l’obligació de justificació o de les
restants obligacions previstes en aquestes bases.

b) Incompliment de la finalitat per a la qual
es va concedir la subvenció.
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c) Altres supòsits previstos en la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya.

(02.032.120)

RESOLUCIÓ
CLT/451/2002, de 18 de febrer, per la qual es con-
voca concurs públic per a la concessió de subven-
cions a la premsa escrita en català o en aranès cor-
responent a l’any 2002.

L’existència de publicacions periòdiques,
d’abast general i local, respon a la necessitat dels
ciutadans i ciutadanes de disposar de mitjans de
comunicació per satisfer els seus desitjos d’in-
formació, formació i entreteniment, constitueix
alhora un vehicle de difusió cultural, contribueix
a la vertebració d’un espai de comunicació so-
cial i enriqueix el patrimoni cultural del país.

Per aquests motius, i ateses les dificultats que
actualment hi ha per al desenvolupament de la
premsa en català en el conjunt de la premsa que
s’edita i comercialitza a Catalunya, el Departa-
ment de Cultura manté una política de foment
de la presència d’aquesta llengua en les publi-
cacions periòdiques, amb l’objectiu d’ampliar i
consolidar el sector de l’edició de premsa escrita
en català. Aquesta política es fa extensiva a les
publicacions periòdiques escrites en aranès.

En conseqüència, d’acord amb l’article 7 i
l’article 27 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística, pels quals es determina l’obli-
gació i la capacitat subvencionadora del Govern
i de les corporacions locals de foment de les
publicacions periòdiques redactades totalment
o majoritàriament en llengua catalana, i en ara-
nès per a Era Val d’Aran;

Atesos els articles 87 i següents del Decret
legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya,

RESOLC:

—1 Es convoca concurs públic per a la conces-
sió de subvencions a la premsa escrita en cata-
là o en aranès corresponent a l’any 2002. Les
línies de subvencions objecte de convocatòria
són les següents:

a) Subvencions a l’edició i comercialització
de publicacions periòdiques en català o en ara-
nès.

b) Subvencions a projectes per a la consoli-
dació d’empreses periodístiques i extensió de la
premsa en català o en aranès.

c) Subvencions a activitats relacionades amb
la premsa.

—2 Les subvencions previstes en aquesta con-
vocatòria es regeixen per les bases que consten
en els annexos de la present Resolució i per la
normativa general de subvencions.

—3 La dotació màxima per a les subvencions
que preveu aquesta Resolució és de 3.864.500,00
euros amb càrrec a les partides següents del pres-
supost de la Generalitat de Catalunya per l’any
2002: la 14.03/D/471.1405 per un import màxim
de 3.413.750,00 euros, i la 14.03/D/481.1414 per
un import de 450.750,00 euros.

Els imports màxims de les partides que s’in-
diquen en aquest apartat poden modificar-se en
funció de les sol·licituds rebudes i de les dispo-
nibilitats pressupostàries.

Barcelona, 18 de febrer de 2002

JORDI VILAJOANA I ROVIRA

Conseller de Cultura

ANNEX 1

Bases generals

—1 Objecte
Aquesta convocatòria té com a objecte la

concessió de subvencions a publicacions periò-
diques en català, d’abast nacional i local, o en
aranès, per tal de contribuir a la vertebració d’un
espai de comunicació social i procurar enriquir
el patrimoni cultural del país, amb l’objectiu
d’ampliar i consolidar el sector de l’edició de
premsa escrita en aquestes llengües.

—2 Destinataris/àries
2.1 Poden optar a les subvencions a l’edició

i comercialització de publicacions periòdiques
en català o en aranès i a les subvencions a pro-
jectes per a la consolidació d’empreses periodís-
tiques i extensió de la premsa en català o en
aranès, regulades en els annexos 2 i 3 d’aques-
ta Resolució, les empreses i entitats editores de
publicacions periòdiques amb difusió significa-
tiva a Catalunya, que es posen a disposició del
públic en suport paper i estan realitzades amb
mitjans d’impremta.

Les publicacions han d’estar escrites íntegra-
ment en català o en aranès. Excepcionalment,
poden optar-hi també les publicacions locals es-
crites parcialment en català, sempre que almenys
la redacció del 50% del seu contingut sigui en
català, com a mitjana dels números editats l’any
2001, quan les condicions sociolingüístiques de
la seva àrea de difusió dificultin la comercialit-
zació íntegra en aquesta llengua. En els mateixos
termes, poden optar a les subvencions les publi-
cacions escrites parcialment en aranès.

2.2 Poden optar a les subvencions a activi-
tats relacionades amb la premsa, regulades en
l’annex 4 d’aquesta Resolució, les entitats sense
afany de lucre relacionades amb la premsa es-
crita i que tinguin domicili social a Catalunya.

2.3 No poden optar a aquestes subvencions
els tipus de premsa següents:

a) Les publicacions editades o coeditades per
institucions públiques, per entitats privades amb
participació majoritària d’institucions públiques
en el finançament o govern de l’entitat, o per
entitats privades per encàrrec d’institucions
públiques.

b) Les publicacions institucionals, butlletins
i, en general, totes les que pel seu objectiu o con-
tingut s’adrecen principalment als socis o mem-
bres d’una entitat.

c) La premsa gratuïta, els reclams publicita-
ris, les guies comercials i, en general, totes les
publicacions amb finalitat o contingut principal-
ment publicitari.

d) Els suplements de publicacions i les que
es comercialitzen principalment de manera con-
dicionada a l’adquisició d’una altra.

e) Les publicacions que no tenen una difu-
sió significativa a Catalunya respecte al total
d’exemplars que es comercialitzen.

—3 Definicions
Als efectes de les subvencions previstes en

aquesta Resolució, s’estableixen les definicions
següents:

3.1 Empresa periodística: persona física o
jurídica (societat mercantil o entitat sense afany
de lucre) que té com a activitat, única o entre
d’altres, l’edició de publicacions periòdiques, re-
coneguda en el seu objectiu social i per mitjà de
l’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques si
escau, i disposa de l’estructura organitzativa,
econòmica i dels recursos humans i materials per
realitzar-la amb continuïtat.

3.2 Publicació periòdica: la que s’edita en
suport paper i utilitzant mitjans d’impremta, sota
un mateix títol i en sèrie contínua, amb nume-
ració correlativa i data de publicació, que apa-
reix amb propòsit de durada indefinida i inclou
el peu d’impremta amb les dades que estableix
la legislació vigent.

3.3 Publicació d’abast local: la que reflecteix
de manera destacada en el seu contingut temes
relacionats amb una part del territori de Cata-
lunya (municipi, comarca o un nombre restringit
de municipis o comarques), on es distribueix la
major part dels exemplars. Per oposició, publi-
cació d’abast nacional és la que reflecteix en el
seu contingut temes d’interès per a qualsevol part
del territori de Catalunya, i la distribució dels
exemplars no es limita a una part del territori.

3.4 Publicació de pagament: la que es posa
ordinàriament a disposició del públic contra
pagament específic per a la seva adquisició, per
canals comercials de distribució (subscripció o
punts de venda al públic). Publicació gratuïta és
la que es posa ordinàriament a disposició del
públic sense pagament específic.

3.5 Suplement: la publicació que distribu-
eix ordinàriament els exemplars de manera con-
junta amb una altra, encara que disposi de nu-
meració, data i capçalera pròpies.

3.6 Publicació institucional: la que reflecteix
d’una manera destacada en el seu contingut in-
formacions i opinions sobre les activitats d’una
institució (empresa o entitat pública o privada)
o els seus components, o els punts de vista de la
institució sobre altres temes, ja sigui editada
directament per la institució o per un altre editor
com a intermediari.

3.7 Edició territorial: cada una de les publi-
cacions que s’editen generalment sota una ma-
teixa capçalera i presenten variacions per inclou-
re o destacar els continguts específics d’interès
en el seu àmbit geogràfic de distribució. En el
cas que les variacions afectin menys del 25% del
contingut no publicitari, no tenen la consideració
d’edicions territorials.

3.8 D’acord amb la seva periodicitat, les pu-
blicacions es cataloguen de la manera següent:
diari, quan s’edita ordinàriament almenys quatre
dies per setmana; setmanari, quan s’edita ordi-
nàriament entre un i tres dies per setmana, i
revista, quan s’edita amb periodicitat superior
a setmanal.

—4 Condicions
Les subvencions consisteixen en una dotació

econòmica no percentual.
És requisit per accedir a les subvencions que

regula aquesta Resolució no tenir pendent de
justificació cap ajut d’exercicis anteriors.

—5 Sol·licituds
Les sol·licituds, segons el model facilitat pel

Departament de Cultura, s’han d’adreçar al
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director general de Promoció Cultural, i es po-
den presentar al Registre del Departament de
Cultura (Palau Marc, Rambla Santa Mònica, 8,
08002 Barcelona), als serveis territorials del
Departament de Cultura o a qualsevol dels llocs
que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

—6 Documentació
6.1 A les sol·licituds s’ha d’adjuntar la do-

cumentació següent:
a) Fotocòpia del NIF del/de la sol·licitant. En

cas que sigui una persona jurídica, fotocòpia de
la documentació que n’acrediti la personalitat.

b) Fotocòpia del DNI del/de la signant de la
sol·licitud i, si actua en nom d’una altra perso-
na física o d’una persona jurídica, documenta-
ció acreditativa de la representació amb què
actua.

c) En cas que es tracti d’empreses de més de
50 treballadors/res, declaració acreditativa del
compliment de l’obligació que preveu l’article
38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integra-
ció social de minusvàlids, d’acord amb el que es-
tableixen l’article 7 del Decret 238/1987, de 20
de juliol, o el Reial decret 27/2000, de 14 de ge-
ner.

No cal aportar els documents indicats en les
lletres a) i b) en cas que el/la sol·licitant ja els hagi
presentat anteriorment a l’Administració de la
Generalitat, sempre que no hagin transcorregut
més de cinc anys des de la seva presentació i no
hagin experimentat cap modificació. En aquest
supòsit cal indicar clarament la data i l’òrgan o
dependència en què van ser presentats i el pro-
cediment a què feien referència. Si el Departa-
ment de Cultura, per causes alienes a la seva
actuació, no pot aconseguir els documents, ha
de requerir el/la sol·licitant que els aporti.

6.2 A més de la documentació que preveu
l’apartat 1, els/les sol·licitants han d’aportar els
documents indicats en les bases específiques de
cada línia de subvencions contingudes en els
restants annexos d’aquesta Resolució.

6.3 El Departament de Cultura pot dema-
nar tota la informació complementària que con-
sideri necessària per a l’avaluació de les sol·li-
cituds.

—7 Termini de presentació
El termini de presentació de les sol·licituds

és d’un mes des de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

—8 Tramitació
Les sol·licituds són analitzades per la Direcció

General de Promoció Cultural, que eleva pro-
posta de resolució al conseller de Cultura. La
proposta de resolució del concurs ha de ser
motivada partint de l’aplicació dels criteris que
preveuen les bases específiques de cada línia de
subvencions.

El director general de Promoció Cultural pot
nomenar una comissió assessora per a l’estudi
i l’avaluació de les sol·licituds presentades.

—9 Resolució i notificació
La concessió de les subvencions es fa per re-

solució del conseller de Cultura i es notifica a les
persones interessades en el termini de sis me-
sos a comptar de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds. En la notificació, ha
de constar que la resolució exhaureix la via ad-

ministrativa i que es pot interposar recurs con-
tenciós administratiu davant el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos des de la notificació i, potestativament,
recurs de reposició davant el conseller de Cultu-
ra en el termini d’un mes.

Transcorregut el termini de sis mesos sense
que s’hagi dictat i notificat la resolució expres-
sa, els/les sol·licitants poden entendre estimades
les seves sol·licituds per silenci administratiu. Els
actes administratius obtinguts per silenci que
comportin compromisos de despesa que ultra-
passin els crèdits consignats als estats de despe-
ses del pressupost de la Generalitat, són nuls de
ple dret d’acord amb el que estableix l’article
35.4 de la Llei de finances públiques de Cata-
lunya.

—10 Publicitat
La Direcció General de Promoció Cultural

dóna publicitat a les subvencions concedides en
el termini d’un mes des de la data de la resolu-
ció que posa fi al procediment, mitjançant l’ex-
posició d’una relació en el tauler d’anuncis de
la Direcció General (Portal de Santa Madrona,
6-8, 08001 Barcelona). Les subvencions d’import
superior a 6.000,00 euros es publiquen al Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—11 Forma de pagament
El pagament de les subvencions es realitza de

la manera que s’indica en cada cas a les bases es-
pecífiques de cada línia de subvencions.

—12 Justificació
Els/les beneficiaris/àries han de presentar al

Departament de Cultura la documentació jus-
tificativa de l’activitat subvencionada i de la
despesa corresponent, en els termes que s’indi-
quen per a cada línia de subvencions en els res-
tants annexos d’aquesta Resolució.

En el cas que en els justificants presentats
s’acrediti un import inferior al concedit en con-
cepte de subvenció, el Departament de Cultu-
ra reajusta  l’import de la subvenció atorgada.

—13 Altres obligacions dels/de les beneficia-
ris/àries

A més de l’obligació de justificació descrita
a la base anterior, els/les beneficiaris/àries de les
subvencions tenen les obligacions següents:

a) Dur a terme l’activitat subvencionada
d’acord amb el programa presentat. Si es pro-
dueixen canvis significatius s’han de notificar a
la Direcció General de Promoció Cultural. Si la
Direcció General no manifesta cap objecció en
el termini de 15 dies des de la notificació, la
modificació del programa es considera accep-
tada.

b) Notificar al Departament de Cultura els
ajuts demanats o obtinguts, a més dels ja con-
signats a la sol·licitud de subvenció, d’altres
administracions públiques, entitats i empreses
privades, al marge de les contractacions publi-
citàries.

c) Lliurar gratuïtament a l’Àrea de Promo-
ció de la Premsa de la Direcció General de Pro-
moció Cultural un exemplar de cada número de
la publicació per a la qual sol·liciten subvenció,
en el termini més breu possible des de la seva
posada en circulació.

d) Proporcionar en tot moment la informació
que li sigui demanada respecte de la subvenció
concedida i sotmetre’s a les actuacions de com-
provació del Departament de Cultura, de la In-
tervenció General de la Generalitat, de la Sin-

dicatura de Comptes i altres òrgans competents
d’acord amb la normativa aplicable.

—14 Revocació
El Departament de Cultura pot procedir a la

revocació total o parcial de les subvencions en
els supòsits següents:

a) Incompliment per la persona beneficiària
de l’obligació de justificació o de les restants obli-
gacions que preveuen aquestes bases.

b) Incompliment de la finalitat per a la qual
es va concedir la subvenció.

c) Altres supòsits previstos en la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya.

ANNEX 2

Bases específiques de les subvencions a l’edició
i comercialització de publicacions periòdiques
en català o en aranès

—1 La finalitat de les subvencions a l’edició
i comercialització és contribuir a la continuïtat
de les publicacions. En conseqüència, per poder
fer efectiva la subvenció cal que el/la sol·licitant
mantingui la publicació en actiu en el moment
de la resolució de la sol·licitud.

—2 Per a l’avaluació amb criteris objectius del
compliment dels requisits mínims, el càlcul de
l’import de la subvenció i la justificació de les
despeses, es pren com a referència l’any 2001.

—3 Els requisits mínims de paginació, tiratge
i periodicitat que han de tenir les publicacions
per acollir-se a les subvencions s’especifiquen en
les bases corresponents a cada modalitat de
premsa contingudes en el present annex.

—4 S’exclouen de les subvencions les publi-
cacions que es comercialitzen bàsicament de
manera conjunta amb una altra. Les despeses
d’aquestes publicacions es compten com a in-
tegrants de la publicació principal.

—5 Els/les editors/res han de presentar una
sol·licitud de subvenció per a cada publicació en
català o en aranès que editen. L’avaluació i el
càlcul de l’import de la subvenció que pugui
correspondre es fan d’acord amb les bases que
regulen cadascuna de les modalitats de prem-
sa i la resta de previsions d’aquesta convocatòria.

—6 A més de la documentació que preveu la
base 6 de l’annex 1 d’aquesta Resolució, els/les
sol·licitants han de presentar la documentació
següent:

a) Justificants del tiratge i números publicats
durant l’any 2001.

b) Justificants acreditatius de les despeses
d’edició i impressió i, si escau, de comercialit-
zació de la publicació, corresponents a l’any
2001.

c) Acreditació dels contractes o acords de
distribució en punts de venda i del nombre de
punts de venda coberts durant l’any 2001, per
a les publicacions no diàries d’abast nacional (si
escau).

d) Un exemplar de cada número publicat
durant l’any 2001, si no han estat lliurats amb an-
terioritat a l’Àrea de Promoció de la Premsa.

e) Documents acreditatius de la liquidació de
la distribució al número de les publicacions (si
escau).

f) Certificació de la difusió de la publicació
l’any 2001, emesa per l’Oficina de Justificació
de la Difusió OJD (si escau).
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La documentació esmentada s’ha de lliurar
mitjançant fotocòpia compulsada o bé original
i fotocòpia per a la seva compulsa.

—7 La documentació que preveu la base 6
d’aquest annex s’ha de presentar juntament amb
la sol·licitud de subvenció, llevat dels apartats
e) i f). La documentació de l’apartat e) s’ha de
presentar abans de l’1 d’abril de 2002. La docu-
mentació de l’apartat f) s’ha de presentar en el
termini màxim de 10 dies a comptar de l’emis-
sió de l’esmentat document per part de l’Oficina
de Justificació de la Difusió (OJD).

—8 El pagament de la subvenció es tramita un
cop acreditats els números publicats, la difusió
o el tiratge, i prèvia la presentació dels justifi-
cants de despeses de la publicació o les publica-
cions beneficiàries, corresponents a 2001, pels
conceptes especificats en els apartats correspo-
nents a cada modalitat de premsa.

—9 La Direcció General de Promoció Cultu-
ral pot proposar l’atorgament d’una subvenció
addicional a la que preveuen les bases següents
per a les revistes especialitzades en matèries de
pensament i cultura, en atenció a les seves di-
ficultats específiques de viabilitat econòmica i
la seva aportació al debat i la reflexió social i
cultural.

—10 La subvenció a l’edició i comercialitza-
ció no pot superar en cap cas el 30% de les des-
peses acreditades, imputables a la publicació be-
neficiària, pels conceptes següents:

a) Publicacions editades per empreses perio-
dístiques: edició, impressió i comercialització
(excloses les de publicitat i promoció).

b) Publicacions editades per altres entitats:
edició i impressió.

—11 Requisits i càlcul de les subvencions a
l’edició de diaris

11.1 Poden optar a aquestes subvencions les
empreses periodístiques que editen diaris escrits
en català o aranès, o que tenen edicions en aques-
tes llengües.

11.2 L’import de les subvencions es calcu-
la d’acord amb els criteris següents, referits a
l’any 2001:

a) Diaris d’abast nacional:
240,4 euros per número, més 0,03 euros per

exemplar difós segons certificació de l’Oficina
de Justificació de la Difusió (OJD) o 0,01 euros
per exemplar de tiratge acreditat per mitjà de
factures de l’impressor o la impressora.

En el cas de diaris que compten amb edicions
en català i en castellà, la subvenció per núme-
ro és de 120,2 euros, i només es comptabilitzen
els números i exemplars de l’edició en català.

b) Diaris d’abast local:
90,15 euros per número, més 0,03 euros per

exemplar difós segons certificació de l’Oficina
de Justificació de la Difusió (OJD) o 0,01 euros
per exemplar de tiratge acreditat per mitjà de
factures de l’impressor o la impressora.

En el cas de diaris que compten amb edicions
en català i en castellà, i si és el cas en aranès, la
subvenció per número és de 60,1 euros, i només
es comptabilitzen els números i exemplars de les
edicions en català o aranès.

En el cas de diaris amb múltiples edicions
territorials, s’atorga una subvenció complemen-
tària de 78,13 euros per número per a cadascuna
d’aquestes edicions, a comptar des de la sego-
na i fins a un màxim de tres.

—12 Requisits i càlcul de les subvencions a
l’edició de setmanaris d’abast nacional

12.1 Poden optar a aquestes subvencions les
empreses periodístiques i altres entitats que
editen setmanaris escrits en català, o que tenen
edició en català, que reuneixen els requisits
mínims següents de mitjana dels números ordi-
naris editats el 2001:

2.500 exemplars de tiratge per als d’informa-
ció general.

1.500 exemplars de tiratge per als especialit-
zats.

20 pàgines DIN A3 o 28 DIN A4, o l’equiva-
lent en altres formats.

12.2 L’import de les subvencions es calcu-
la d’acord amb els criteris següents, referits a
l’any 2001:

150,25 euros per número, més 0,03 euros per
exemplar difós segons certificació de l’Oficina
de Justificació de la Difusió (OJD) o 0,01 euros
per exemplar de tiratge acreditat per mitjà de
factures de l’impressor o la impressora.

Per als setmanaris que acreditin la distribu-
ció en un mínim de 1.500 quioscos i altres punts
de venda, s’afegeix a la quantitat resultant 300,51
euros per número.

12.3 La Direcció General de Promoció Cultu-
ral pot establir un coeficient de reducció de la
subvenció que correspon de l’aplicació de l’apar-
tat anterior als setmanaris que, de mitjana dels
números ordinaris de 2001, tinguin menys de 24
pàgines DIN A3 o 36 DIN A4, o l’equivalent en
altres formats. El coeficient de reducció no pot
ser superior al 25%.

—13 Requisits i càlcul de les subvencions a
l’edició de setmanaris d’abast local

13.1 Poden optar a les subvencions les em-
preses periodístiques i altres entitats que editen
setmanaris escrits en català o aranès, o que te-
nen edició en alguna d’aquestes llengües, que
reuneixen els següents requisits mínims de mit-
jana dels números ordinaris editats l’any 2001:

a) Setmanaris editats per empreses periodís-
tiques:

800 exemplars de tiratge.
16 pàgines DIN A3 o 20 DIN A4, o l’equiva-

lent en altres formats.
b) Setmanaris editats per altres entitats:
300 exemplars de tiratge.
8 pàgines DIN A3 o 12 DIN A4 o l’equiva-

lent en altres formats.
Als setmanaris editats per empreses periodís-

tiques que no compleixen els requisits mínims,
se’ls apliquen els criteris corresponents als set-
manaris editats per altres entitats.

Als setmanaris editats en aranès se’ls apliquen
els mínims de paginació i tiratge corresponents
als setmanaris editats per altres entitats.

13.2 L’import de les subvencions es calcu-
la d’acord amb els criteris següents, referits a
l’any 2001:

a) Setmanaris editats per empreses periodís-
tiques: 72,12 euros per número, més 0,03 euros
per exemplar difós segons certificació de l’Ofi-
cina de Justificació de la Difusió (OJD) o 0,01
euros per exemplar de tiratge acreditat per mitjà
de factures de l’impressor o la impressora.

b) Setmanaris editats per altres entitats: 72,12
euros per número.

13.3 La Direcció General de Promoció Cultu-
ral pot establir un coeficient de reducció de la
subvenció que correspon de l’aplicació de l’apar-
tat anterior als setmanaris que, de mitjana dels

números ordinaris de 2001, tinguin menys de 24
pàgines DIN A3 o 36 DIN A4, o l’equivalent en
altres formats. El coeficient de reducció no pot
ser superior al 25%.

13.4 Excepcionalment, poden acollir-se a les
subvencions els setmanaris locals escrits par-
cialment en català o en aranès, sempre que con-
corrin les circumstàncies que preveu la base 2.1
de l’annex 1 d’aquesta Resolució.

L’import de les subvencions es calcula d’acord
amb les bases anteriors d’aquest annex, el que
s’especifica als apartats anteriors d’aquesta base
i d’acord amb la presència de textos no publi-
citaris en català o aranès respecte al total i la
situació lingüística de la seva àrea de distribu-
ció.

—14 Requisits i càlcul de les subvencions a
l’edició de revistes d’abast nacional

14.1 Poden optar a aquestes subvencions les
empreses periodístiques i altres entitats que
editen revistes d’abast nacional escrites íntegra-
ment en català (amb independència que puguin
incloure la traducció a altres llengües), o edicions
en català de revistes en altres llengües, que re-
uneixen els següents requisits mínims de mitjana
dels números ordinaris editats l’any 2001:

a) Editades per empreses periodístiques:
Periodicitat mínima trimestral.
Tiratge mínim de 1.500 exemplars. En el cas

de revistes literàries, el tiratge mínim és de 800
exemplars.

20 pàgines DIN A3 o 28 DIN A4, o l’equiva-
lència en altres formats, tenint en compte les ca-
racterístiques de tipografia i disseny.

b) Editades per altres entitats:
Periodicitat mínima semestral.
Tiratge mínim de 500 exemplars.
16 pàgines DIN A3 o 20 DIN A4, o l’equiva-

lència en altres formats, tenint en compte les ca-
racterístiques de tipografia i disseny.

Si la paginació ordinària de les revistes en
castellà del mateix segment de la que demana
subvenció és inferior a l’exigit en aquest annex,
s’adopta com a requisit mínim específic per a les
publicacions d’aquesta especialitat.

A les revistes editades per empreses periodís-
tiques que no compleixen els requisits mínims
que s’exigeix, se’ls apliquen els criteris corres-
ponents a les revistes editades per altres entitats,
però poden obtenir el complement de subven-
ció per distribució en quioscos i altres punts de
venda que preveu l’apartat 14.2.a), si complei-
xen els requisits corresponents.

14.2 L’import de les subvencions es calcu-
la d’acord amb els criteris següents, referits a
l’any 2001:

a) Revistes editades per empreses periodís-
tiques:

661,11 euros per número, més 0,06 euros per
exemplar difós segons certificació de l’Oficina
de Justificació de la Difusió (OJD) o 0,03 euros
per exemplar de tiratge acreditat per mitjà de
factures de l’impressor o la impressora.

Per a les revistes que acreditin la distribució
en un mínim de 500 quioscos i altres punts de
venda (200 si són especialitzades), s’afegeix a la
quantitat resultant 300,51 euros per número.

b) Revistes editades per altres entitats:
540,91 euros per número.
14.3 La Direcció General de Promoció

Cultural pot establir un coeficient de reducció
de la subvenció que correspon de l’aplicació de
l’apartat anterior per a les revistes que, de mit-



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3592 – 11.3.2002 4469

jana dels números ordinaris de 2001, tinguin
menys de 36 pàgines DIN A3 o 48 DIN A4, o
l’equivalent en altres formats. El coeficient de
reducció no pot ser superior al 25%.

—15 Requisits i càlcul de les subvencions a
l’edició de revistes d’abast local

15.1 Poden optar a aquestes subvencions les
empreses i entitats que editen revistes locals
escrites en català o en aranès, que reuneixen els
següents requisits mínims de mitjana dels núme-
ros ordinaris editats l’any 2001:

Periodicitat mínima semestral.
Tiratge mínim de 300 exemplars.
12 pàgines DIN A3 o 18 DIN A4, o l’equiva-

lència en altres formats, tenint en compte les ca-
racterístiques de disseny i tipografia.

El requisit de tiratge mínim no s’aplica a les
revistes editades en municipis de menys de mil
habitants, segons el darrer cens.

15.2 L’import de les subvencions es calcu-
la d’acord amb els criteris següents, referits a
l’any 2001:

a) Revistes que apareixen almenys sis cops
l’any: 240,4 euros per número editat.

b) Revistes que apareixen menys de sis cops
l’any: 180,3 euros per número editat.

15.3 La Direcció General de Promoció
Cultural pot establir un coeficient de reducció
de la subvenció que correspon de l’aplicació de
l’apartat anterior a les revistes que, de mitjana
dels números ordinaris de 2001, tinguin menys
de 24 pàgines DIN A3 o 36 DIN A4, o l’equi-
valent en altres formats. El coeficient de reduc-
ció no pot ser superior al 25%.

15.4 Excepcionalment, poden acollir-se a les
subvencions les revistes locals escrites parcial-
ment en català o en aranès, sempre que concor-
rin les circumstàncies que preveu la base 2.1 de
l’annex 1 d’aquesta Resolució.

L’import de la subvenció es calcula d’acord
amb les bases anteriors d’aquest annex, el que
s’especifica a la resta d’apartats d’aquesta base
i d’acord amb la presència de textos no publi-
citaris en català o en aranès respecte al total i la
situació lingüística de la seva àrea de distribu-
ció.

ANNEX 3

Bases específiques de les subvencions a projec-
tes per a la consolidació d’empreses periodísti-
ques i extensió de la premsa en català o aranès

—1 Aquestes subvencions s’atorguen per do-
nar suport a les actuacions extraordinàries dels/
de les editors/res per impulsar noves publica-
cions en català o aranès o realitzar accions per
a la consolidació o reforçament de publicacions
en aquestes llengües al mercat.

—2 Poden optar a aquestes subvencions les
empreses periodístiques editores de premsa en
català o en aranès per a projectes que es duguin
a terme l’any 2002, íntegrament o en part, i que
s’inscriguin en un dels casos següents:

a) Edició de noves publicacions.
b) Accions per a la consolidació i el reforça-

ment de publicacions en català o en aranès al
mercat.

—3 Els/les editors/res que optin a aquestes
subvencions han de presentar una sola sol·licitud
per a les diverses actuacions que recull el seu
projecte.

—4 A més de la documentació que preveu la
base 6 de l’annex 1 d’aquesta Resolució, els/les
sol·licitants han de presentar la documentació
següent:

a) Una memòria detallada del projecte pel
qual es demana la subvenció, que ha d’inclou-
re la informació següent:

Els objectius que es persegueixen amb el
projecte.

Les actuacions concretes que es realitzaran.
Calendari estimat per a la realització de les

actuacions.
b) El pressupost detallat de despeses de ca-

dascuna de les fases del projecte i, especialment,
la que correspon al 2002, amb una declaració
signada de les vies de finançament previstes i
dels ajuts demanats o obtinguts per a la seva
realització.

—5 La proposta de resolució del concurs ha
de ser motivada i s’ha de basar en l’aplicació dels
criteris següents:

a) Aportació de la publicació o publicacions
beneficiàries al conjunt de la premsa en català
i en aranès.

b) Trajectòria de l’empresa periodística que
sol·licita la subvenció.

c) Viabilitat del projecte.
d) Interès social i lingüístic de la nova publi-

cació beneficiària o del projecte.

—6 El Departament de Cultura pot subven-
cionar la totalitat del projecte o alguna de les ac-
tuacions que inclogui.

—7 El pagament de les subvencions es tramita
de la manera següent:

El 80% en el moment de la concessió de la
subvenció. Per al pagament d’aquesta bestreta
no s’exigeix la prestació de garantia.

El 20% restant un cop presentats els docu-
ments que justifiquin la realització de despeses
per l’import de la subvenció atorgada.

—8 Els justificants s’han de presentar, si es
tracta d’una activitat puntual, en el termini d’un
mes a comptar de la seva finalització, i en activi-
tats que es realitzin al llarg d’un període d’acord
amb els terminis que es fixin en la notificació de
la concessió. En cap cas, la data de finalització
dels terminis no pot ser posterior al 15 de novem-
bre de l’any 2002.

—9 Si les circumstàncies ho requereixen, el
Departament de Cultura pot subscriure amb el/
la beneficiari/ària de la subvenció un conveni on
es regulin les condicions específiques d’aquest,
així com les obligacions contretes per ambdu-
es parts.

ANNEX 4

Bases específiques de les subvencions a activitats
relacionades amb la premsa

—1 Aquestes subvencions s’atorguen per do-
nar suport a les activitats que s’inscriuen en al-
guns dels supòsits següents:

a) Activitats de formació professional.
b) Activitats de promoció de les publicacions

en català.
c) Realització de debats, seminaris, publica-

cions i altres actuacions que tendeixin al foment
de la difusió i coneixement de la premsa i el
periodisme, i de manera especial de la premsa
en català.

—2 Poden optar a les subvencions que preveu
aquest annex les entitats sense finalitat de lucre
relacionades amb la premsa escrita, que tinguin
domicili social a Catalunya, i que realitzin alguna
de les activitats que preveu la base 1 d’aquest
annex entre l’1 de novembre de 2001 i el 30 d’oc-
tubre de 2002.

—3 Es poden presentar sol·licituds de subven-
ció separades per a cada activitat d’una matei-
xa entitat o, de manera unificada, pel conjunt
d’activitats que es proposa realitzar. En aquest
cas, la resolució de concessió de la subvenció de-
termina quines són les activitats o els elements
de l’activitat per als quals es concedeix.

—4 A més de la documentació que preveu la
base 6 de l’annex 1 d’aquesta Resolució, els/les
sol·licitants han de presentar la documentació
següent:

a) Projecte pel qual es demana la subvenció
i pressupost detallat de les despeses.

b) Declaració signada que detalli les fonts de
finançament del projecte, així com si s’han de-
manat o s’han obtingut altres ajuts amb la ma-
teixa finalitat i el volum d’aquest finançament.

—5 La proposta de resolució del concurs ha
de ser motivada partint de l’aplicació dels cri-
teris següents:

a) L’interès cultural, social i professional de
l’activitat.

b) La trajectòria de l’entitat sol·licitant i el seu
suport a activitats de promoció de la premsa.

c) La viabilitat de l’activitat.

—6 El pagament de les subvencions es tramita
de la manera següent:

a) El 80% a partir de la concessió. Per al
pagament d’aquesta bestreta no s’exigeix la
prestació de garantia.

b) El 20% restant, un cop presentats els do-
cuments que justifiquin la realització de despeses
per l’import de la subvenció atorgada.

—7 La documentació justificativa ha de ser
presentada, si es tracta d’una activitat puntual,
en el termini d’un mes a comptar de la seva fi-
nalització, i en activitats que es realitzin al llarg
d’un període d’acord amb els terminis que es
fixin en la notificació de la concessió. En cap cas,
la data de finalització dels terminis no pot ser
posterior al 15 de novembre de l’any 2002.

Els/les beneficiaris/àries de les subvencions
han de presentar una memòria de l’activitat des-
envolupada en relació amb la finalitat de la sub-
venció i al compliment de les condicions de la
convocatòria, així com una relació detallada de
les despeses i ingressos produïts. Aquesta memò-
ria s’ha de presentar en el termini de tres mesos
a comptar de la finalització de l’activitat i, en
qualsevol cas, abans del 28 de febrer de l’any 2003.

(02.021.086)

RESOLUCION
CLT/451/2002, de 18 de hereuèr, pera quau se
convòque concors public entara concession de
subvencions ena premsa escrita en catalan o en
aranés corresponent ar an 2002.

Era existéncia de publicacions periodiques,
de caractèr generau e locau, respon ath besonh
des ciutadans e ciutadanes de dispausar de mieis
de comunicacion entà satisfèr eth sòns desirs
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d’informacion, formacion e entreteniment, cons-
tituís ath viatge un veïcul de difusion culturau,
contribusís ara vertebracion d’un espaci de co-
municacion sociau e enriquís eth patrimòni
culturau deth país.

Per aguesti motius, e pr’amor des dificultats
qu’actuaument i a entath desvolopament dera
premsa en catalan en conjunt dera premsa que
s’edite e comercialize en Catalunya, eth Departa-
ment de Cultura manteng ua politica de foment
dera preséncia d’aguesta lengua enes publicacions
periodiques, damb er objectiu d’ampliar e asso-
lidar eth sector dera edicion de premsa escrita en
catalan. Aguesta politica se hè extensiua as pu-
blicacions periodiques escrites en aranés.

Pr’amor d’açò, cossent damb er article 7 e er
article 27 dera Lei 1/1998, de 7 de gèr de poli-
tica lingüistica, pes quaus se determine era obli-
gacion e era capacitat subvencionadora deth
Govèrn e des corporacions locaus de foment des
publicacions periodiques redactades totaument
o majoritàriament en lengua catalana, e en ara-
nés entara Val d’Aran;

Sivans es articles 87 e següents deth Decrèt
legislatiu 9/1994, de 13 de junhsèga, peth quau
s’apròve eth tèxte rehonut dera Lei de finances
publiques de Catalunya,

RESÒLVI:

—1 Se convòque concors public entara con-
cession de subvencions ara premsa escrita en ca-
talan o en aranés corresponent ar an 2002. Es
linhes de subvencions objècte de convocatòria
son es següentes:

a) Subvencions ara edicion e comercializa-
cion de publicacions periodiques en catalan o en
aranés.

b) Subvencions a projèctes entar assolidat-
ge d’empreses periodistiques e extension dera
premsa en catalan o en aranés.

c) Subvencion as activitats relacionades damb
era premsa.

—2 Es subvencions previstes en aguesta con-
vocatòria se regissen pes bases que cònsten enes
anèxes dera presenta Resolucion e pera noram-
tiva generau de subvencions.

—3 Era dotacion maxima entàs subvencions
que previé aguesta Resolucion ei de 3.864.500,
00 èuros damb cargue as partides següentes deth
pressupòst dera Generalitat de Catalunya en-
tar an 2002: era 14.03/D/471.1405 per un impòrt
maxim de 3.413.750,00 èuros, e era 14.03/D/
481.1414 per un impòrt de 450.750,00 èuros.

Es impòrts maxims des partides que se remèr-
quen en aguest apartat pòden modificà-se en
foncion des sollicituds recebudes e des disoni-
bilitats pressupostàries.

Barcelona, 18 de hereuèr de 2002

JORDI VILAJOANA I ROVIRA

Conselhèr de Cultura

ANÈX 1

Bases generaus

—1 Objècte
Aguesta convocatòria a coma objècte era

concession de subvencions a publicacions perio-

diques en catalan, de caractèr e comprenuda
nacionau e locau, o en aranés, entà contribuïr
ara vertebracion d’un espaci de comunicacion
sociau e procurar enriquir eth patrimòni cultu-
rau deth país, damb er objectiu d’ampliar e as-
solidar eth sector dera edicion de premsa escrita
en aguestes lengües.

—2 Destinatari/àries
2.1 Pòden optar as subvencions ara edicion

e comercializacion de publicacions periodiques
en catalan o en aranés e as subvencions a pro-
jèctes entar assolidatge d’empreses periodisti-
ques e extension dera premsa en catalan o en
aranés, regulades enes anèxes 2 e 3 d’aguesta
Resolucion, es empreses e entitats editores de
publicacions periodiques damb difusion signi-
ficativa en Catalunya, que se meten a disposi-
cion deth public en supòrt papèr e son realiza-
des damb mieis d’imprimaria.

Es publicacions an d’èster escrites integra-
ment en catalan o en aranés. Excepcionaument,
pòden optà-i tanben es publicacions locaus es-
crites parciaument en catalan, tostemp qu’au-
mens era redaccion deth 50% deth sòn conten-
gut sigue en catalan, coma mejana des numeròs
editats er an 2001, quan es condicions sòciolin-
güistiques deth sòn airau de difusion dificulten
era comercializacion intègra en aguesta lengua.
Enes madeishi tèrmes, pòden optar as subven-
cions es publicacions escrites parciaument en
aranés.

2.2 Pòden optar as subvencions a activitats
relacionades damb era premsa, regulades en
anèx 4 d’aguesta resolucion, es entitats sense
afan de lucre relacionades damb era premsa
escrita e qu’agen demorança sociau en Cata-
lunya.

2.3 Non pòden optar ad aguestes subven-
cions es tipes de premsa  següents:

a) Es publicacions editades o coeditades per
institucions publiques en finançament o govèrn
dera entitat, o per entitats privades per encar-
gue d’institucions publiques.

b) Es publicacions institucionaus, butletins
e, en generau, totes es que peth sòn objectiu o
contengut s’adrecen principaument as sòcis o
membres d’ua entitat.

c) Era premsa gratuïta, es reclams publicita-
ris, es guides comerciaus e, en generau, totes es
publicacions damb finalitat o contengut princi-
paument publicitari.

d) Es suplements de publicacions e es que se
comercializen principaument de manèra condi-
cionada ar aqueriment d’ua auta.

e) Es publicacions que non an ua difusion
significatiua en Catalunya respècte ath totau
d’exemplars que se comercializen.

—3 Definicions
As efèctes des subvencions previstes en agues-

ta resolucion, s’establissen es definicions se-
güentes:

3.1 Empresa periodistica: persona fisica o
juridica (societat mercantila o entitat sense afan
de lucre) qu’a coma activitat, unica o entre d’au-
tes, era edicion de publicacions periodiques,
reconeishuda en sòn objectiu sociau e per miei
dera alta en Impòst d’Activitats Economiques
se s’escatz, e dispause dera estructura organiza-
tiva, economica e des recorsi umans e materiaus
entà realizà-la damb contunhitat.

3.2 Publicacion periodica: era que s’edite en
supòrt papèr e en tot utilizar mejans d’imprima-
ria, jos un madeish títol e en sèria contunha,

damb numeracion correlativa e data de publi-
cacion, qu’apareish damb propòsit de durada
indefinida e includís eth pè d’imprimaria damb
es dades qu’establís era legislacion vigenta.

3.3 Publicacion  de caractèr locau: era que
reflectís de manèra remercada en sòn conten-
gut tèmes relacionats damb ua part deth terri-
tòri de Catalunya (municipi, comarca o un nom-
bre restringit de municipis o comarques), a on
se distribusís era màger part des exemplars. Per
oposicion, publicacion de caractèr nacionau ei
era que reflectís en sòn contengut tèmes d’in-
terès entà quinsevolha part deth territòri de
Catalunya, e era distribucion des exemplars non
se limite a ua part deth territòri.

3.4 Publicacion de pagament era que se met
ordinàriament a disposicion deth public contra
pagament especific entara sua adquisicion, per
canaus comerciaus de distribucion (subscripcion
o punts de venta ath public). Publicacion gratuïta
ei era que se met ordinàriament a disposicion
deth public sense pagament especific.

3.5 Suplement: era publicacion que distri-
busís ordinàriament es exemplars de manèra
conjunta damb ua auta, encara que dispause de
numeracion, data e cabecèra pròpries.

3.6 Publicacion institucionau: era que reflec-
tís d’ua manèra remercada en sòn contengut in-
formacions e opinions sus es activitats d’ua ins-
titucion (empresa o entitat publica o privada)
o es sòns components, o es punts de vista dera
institucion sus d’’auti tèmes, ja sigue editada
dirèctament pera institucion o per un aute editor
coma intermediari.

3.7 Edicion territoriau: cadua des publica-
cions que s’editen generaument jos ua madeisha
cabecèra e presenten variacions entà includir o
remercar es contenguts especifics d’interès en
sòn ambit geografic de distribucion. En cas qu’es
variacions afècten mens deth 25% deth conten-
gut non publicitari, non an era consideracion
d’edicions territoriaus.

3.8 Cossent damb era sua periodicitat, es
publicacions se catalòguen dera manèra següen-
ta: diari, quan s’edite ordinàriament aumens
quate dies per setmana; setmanari, quan s’edi-
te ordinàriament entre un e tres dies per setma-
na, e revista, quan s’edite damb periodicitat
superiora a setmanau.

—4 Condicions
Es subvencions consistissen en ua dotacion

economica non percentuau.
Ei requisit entà accedir as subvencions que

regule aguesta Resolucion non auer pendenta
de justificacion cap d’ajuda d’exercicis anteriors.

—5 Sollicituds
Es sollicituds, segontes eth modèl facilitat

peth Departament de Cultura, s’an d’adreçar ath
director generau de Promocion Culturau, e se
pòden presentar en Registre deth Departament
de Cultura (Palau Marc, Rambla Santa Mòni-
ca, 8 08002 Barcelona), enes servicis territoriaus
deth Departament de Cultura o en quinsevolh
des lòcs que previé er article 38.4 dera Lei 30/
1992, de 26 de noveme, de regim juridic des
administracions publiques e deth procediment
administratiu comun.

—6 Documentacion
6.1 As sollicituds s’a d’adjúnher era docu-

mentacion següenta:
a) Fotocòpia deth NIF deth/dera sollicitant/a.

En cas que sigue ua persona juridica, fotocòpia
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dera documentacion que n’acredite era perso-
nalitat.

b) Fotocòpia deth DNI deth/dera signant/a
dera sollicitud e, s’actue en nòm d’ua auta per-
sona fisica o d’ua persona juridica, documenta-
cion acreditativa dera representacion damb qué
actue.

c) En cas de que se tracte d’empreses de mès
de 50 trabalhadors/res, declaracion acreditati-
va deth compliment dera obligacion que previé
er article 38.1 dera Lei 13/1982, de 7 d’abriu,
d’integracion sociau de minusvalids, cossent
damb çò qu’establissen er article 7 deth Decrèt
238/1987, de 20 de junhsèga, o eth Reiau decrèt
27/2000, de 14 de gèr.

Non cau aportar es documents indicats enes
letres a) e b) en cas qu’eth/era sollicitant/a ja les
age presentat anteriorament ena Administra-
cion dera Generalitat, tostemp que non  agen
passat mès de cinc ans des dera sua presentacion
e non agen experimentat cap de modificacion.
En aguest supausat cau remercar clarament era
data e er organ o dependéncia en qué sigueren
presentats e eth procediment a qué hègen refe-
réncia. S’eth Departament de Cultura, per cau-
ses alienes ara sua actuacion, non pòt arténher
es documents, a de requerir eth/era sollicitant/a
que les apòrte.

6.2 Ath delà dera documentacion que pre-
vié er apartat 1, es sollicitants/es an d’aportar es
documents remercats enes bases especifiques de
cada linha de subvencions contengudes enes auti
anèxes d’aguesta Resolucion.

6.3 Eth Departament de Cultura pòt dema-
nar tota era informacion complementària que
considère de besonh entara avaloracion des
sollicituds.

—7 Tèrme de presentacion
Eth tèrme de presentacion des sollicituds ei

d’un mes des de londeman dera publicacion
d’aguesta Resolucion en DOGC.

—8 Tramitacion
Es sollicituds son analizades pera Direccion

Generau de Promocion Culturau, que lhèue
prepausa de resolucion ath conselhèr de Cultura.
Era prepausa de resolucion deth concors a d’ès-
ter motivada en tot partir dera aplicacion des
critèris que previen es bases especifiques de cada
linha de subvencions.

Eth director generau de Promocion Culturau
pòt nomentar ua comission assessora entar es-
tudi e avaloracion des sollicituds presentades.

—9 Resolucion e notificacion
Era concession des subvencions se hè per

resolucion deth conselhèr de Cultura e se noti-
fique as persones interessades en tèrme de sies
mesi a compdar der acabament de presentacion
de sollicituds. Ena notificacion, a de constar
qu’era resolucion acabe era via administrativa
e que se pòt interpausar recors contenciós ad-
ministratiu dauant eth Tribunau Superior de
Justícia de Catalunya en tèrme de dus mesi des
dera notificacion e, potestativament, recors de
reposicion dauant eth conselhèr de Cultura en
tèrme d’un mes.

Passat eth tèrme de sies mesi sense que s’age
dictat e notificat era resolucion exprèssa, es
sollicitants/es pòden enténer estimades es sues
sollicituds per silenci administratiu.

Es actes administratius obtenguts per silen-
ci que compòrten compromisi de despena qu’ul-
trapassen es credits consignats enes estats de

despenes deth pressupòst dera Generalitat, son
nuls de plen dret cossent damb çò qu’establís er
article 35.4 dera Lei de finances publiques de
Catalunya.

—10 Publicitat
Era Direccion Generau de Promocion Cultu-

rau da publicitat as subvencions concedides en
tèrme d’un mes des dera data dera resolucion
que met fin ath procediment, mejançant era
exposicion d’ua relacion en taulèr d’anoncis dera
Direccion Generau (Portal de Santa Madrona,
6-8, 08001 Barcelona). Es subvencions d’impòrt
superior a 6.000,00 èuros se publiquen en DOGC.

—11 Forma de pagament
Eth pagament des subvencions se realize dera

manèra que se remèrque en cada cas enes ba-
ses especifiques de cada linha de subvencions.

—12 Justificacion
Es beneficiaris/àries an de presentar en De-

partament de Cultura era documentacion jus-
tificativa dera activitat subvencionada e dera
despena corresponenta, enes tèrmes que se re-
mèrquen entà cada linha de subvencions enes
auti anèxes d’aguesta Resolucion.

En cas qu’enes justificants presentats s’acre-
dite un impòrt inferior ath concedit en concèpte
de subvencion, eth Departament de Cultura
reajuste er impòrt dera subvencion autrejada.

—13 D’autes obligacions des beneficiaris/àries
Ath delà dera obligacion de justificacion des-

crita ena basa anteriora, esbeneficiaris/àries des
subvencions an es obligacions següentes:

a) Amiar a tèrme era activitat subvencionada
cossent damb eth programa presentat. Se se
produsissen cambis significatius s’an de notifi-
car ena Direccion Generau de Promocion Cultu-
rau. S’era Direccion Generau non manifèste cap
d’objeccion en tèrme de 15 dies des dera noti-
ficacion, era modificacion deth programa se
considère acceptada.

b) Notificar ath Departament de Cultura es
ajudes demanades o obtengudes, ath delà des
ja consignades ena sollicitud de subvencion,
d’autes administracions publiques, entitats e
empreses privades, ath margen des contracta-
cions publicitàries.

c) Liurar gratuïtament ar Airau de Promo-
cion dera Premsa dera Direccion Generau de
Promocion Culturau un exemplar de cada nu-
merò dera publicacion entara quau solliciten
subvencion, en tèrme mès brèu possible des dera
sua metuda en circulacion.

d) Proporcionar en tot moment era informa-
cion que li sigue demanada respècte dera sub-
vencion concedida e sosmeté-se as actuacions
de comprobacion deth Departament de Cultura,
dera Intervencion Generau dera Generalitat,
dera Sindicatura de Compdes e d’auti organs
competents cossent damb era normativa aplica-
bla.

—14 Revocacion
Eth Departament de Cultura pòt procedir ara

revocacion totau o parciau des subvencions enes
supausats següents:

a) Incompliment pera persona beneficiària
dera obligacion de justificacion o des autes obli-
gacions que previen aguestes bases.

b) Incompliment dera finalitat entara quau
se concedic era subvencion.

c) D’auti supausats previsti ena Lei de finan-
ces publiques de Catalunya.

ANÈX 2

Bases especifiques des subvencions ara edicion
e comercializacion de publicacions periodiques
en catalan o en aranés.

—1 Era finalitat des subvencions ara edicion
e comercializacion ei contribusir ara contunhetat
des publicacions. En conseqüéncia, entà poder
hèr efectiva era subvencion cau qu’eth/era so-
llicitant/a mantengue era publicacion en actiu
en moment dera resolucion dera sollicitud.

—2 Entara avaloracion damb critèris objec-
tius deth compliment des requisits minims, eth
calcul der impòrt dera subvencion e era justifi-
cacion des despenes, se pren coma referéncia er
an 2001.

—3 Es requisits minims de paginacion, tirat-
ge e periodicitat qu’an d’auer es publicacions tà
acuelhé-se as subvencions s’especifiquen enes
bases corresponentes a cada modalitat de prem-
sa contengudes en present anèx.

—4 S’excludissen des subvencions es publica-
cions que se comercializen basicament de manè-
ra conjunta damb ua auta. Es despenes d’agues-
tes publicacions se compden coma integrantes
dera publicacion principau.

—5 Es editors/es an de presentar ua sollicitud
de subvencion entà cada publicacion en catalan
o en aranés qu’editen. Era avaloracion e eth
calcul der impòrt dera subvencion que pogue
correspóner se hèn cossent damb es bases que
regulen cadua des modalitats de premsa e es
autes previsions d’aguesta convocatòria.

—6 Ath delà  dera documentacion que previé
era basa 6 der anèx 1 d’aguesta Resolucion, es
sollicitants/es an de presentar era documenta-
cion següenta:

a) Justificants deth tiratge e numeròs publi-
cats pendent er an 2001.

b) Justificants acreditatius des despenes d’edi-
cion e impression e, se s’escatz, de comercializa-
cion dera publicacion, corresponents ar an 2001.

c) Acreditacion des contractes o acòrds de
distribucion en punts de venta e deth nombre
de punts de venta cobèrts pendent er an 2001,
entàs publicacions non diàries de caractèr na-
cionau (se s’escatz).

d) Un exemplar de cada numerò publicat
pendent er an 2001, se non an estat liurats damb
anterioritat ar Airau de Promocion dera Premsa.

e) Documents acreditatius dera liquidacion
dera distribucion ath numerò des publicacions
(se s’escatz).

f) Certificacion dera difusion dera publica-
cion er an 2001, emetuda pera Oficina de Jus-
tificacion dera Difusion OJD (se s’escatz).

Era documentacion nomentada s’a de liurar
mejançant fotocòpia compulsada o ben originau
e fotocòpia entara sua compulsa.

—7 Era documentacion que previé era basa
6 d’aguest anèx s’a de presentar amassa damb
era sollicitud de subvencion, exceptat des apar-
tats e) e f). Era documentacion der apartat e)
s’a de presentar abantes der 1 d’abriu de 2002.
Era documentacion der apartat f) s’a de presen-
tar en tèrme maxim de 10 dies a compdar dera
emission deth nomentat document per part dera
Oficina de Justificacion dera Difusion (OJD).

—8 Eth pagament dera subvencion se tramite
un viatge acreditats es numeròs publicats, era
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difusion o eth tiratge, e prealabla era presenta-
cion des justificants de despenes dera publica-
cion o es publicacions beneficiàries, correspo-
nents a 2001, pes concèptes especificats enes
apartats corresponents a cada modalitat de
premsa.

—9 Era Direccion Generau de Promocion
Culturau pòt prepausar er autrejament d’ua
subvencion adicionau ara que previen es bases
següentes entàs revistes especializades en ma-
tèries de pensament e cultura, en atencion as
sues dificultats especifiques de viabilitat econo-
mica e era sua aportacion ath debat e era refle-
xion sociau e culturau.

—10 Era subvencion ara edicion e comercia-
lizacion non pòt superar en cap de cas eth 30%
des despenes acreditades, imputables ara publi-
cacion beneficiària, pes concèptes següents:

a) Publicacions editades per empreses perio-
distiques: edicion, impression e comercializacion
(excludides es de publicitat e promocion).

b) Publicacions editades per d’autes entitats:
edicion e impression.

—11 Requisits e calcul des subvencions ara
edicion de diaris

11.1 Pòden optar ad aguestes subvencions
es empreses periodistiques qu’editen diaris es-
crits en catalan o aranés, o qu’an edicions en
aguestes lengües.

11.2 Er impòrt des subvencions se calcule
cossent damb es critèris següents, referits ar an
2001:

a) Diaris de caractèr nacionau:
240,4 èuros per numerò, mès 0,03 èuros per

exemplar difonut segontes certificacion dera
Oficina de Justificacion dera Difusion (OJD) o
0,01 èuros per exemplar de tiratge acreditat per
miei de factures der impressor o era impresso-
ra.

En cas de diaris que compden damb edicions
en catalan e en castelhan, era subvencion per
numerò ei de 120,2 èuros, e sonque se compta-
bilizen es numeròs e exemplars dera edicion en
catalan.

b) Diaris de caractèr locau:
90,15 èuros per numerò, mès 0,03 èuros per

exemplar difonut segontes certificacion dera
Oficina de Justificacion dera Difusion (OJD) o
0,01 èuros per exemplar de tiratge acreditat per
miei de factures der impressor o era impresso-
ra.

En cas de diaris que compden damb edicions
en catalan e en castelhan, e s’ei eth cas en ara-
nés, era subvencion per numerò ei de 60,1 èu-
ros, e sonque se comptabilizen es numeròs e
exemplars des edicions en catalan o aranés.

En cas de diaris damb multiples edicions ter-
ritoriaus, s’autrege ua subvencion complemen-
tària de 78,13 èuros per numerò entà cadua
d’aguestes edicions, a compdar des dera dusau
e enquia un maxim de tres.

—12 Requisits e calcul des subvencions ara
edicion de setmanaris de caractèr nacionau

12.1 Pòden optar ad aguestes subvencions
es empreses periodistiques e d’autes entitats
qu’editen  setmanaris escrits en catalan, o qu’an
edicion en catalan, que reünissen es requisits
minims següents de mejana des numeròs ordi-
naris editats er an 2001:

150,25 èuros per numerò, mès 0,03 èuros per
exemplar difonut segontes certificacion dera

Oficina de Justificacion dera Difusion (OJD) o
0’01 èuros per exemplar de tiratge acreditat per
miei de factures der impressor o era impresso-
ra.

Entàs setmanaris qu’acrediten era distribu-
cion d’un minim de 1500 quiòsques e d’auti
punts de venta, se hig ara quantitat resultanta
300,51 èuros per numerò.

12.3 Era Direccion generau de Promocion
Culturau pòt establir un coeficient de reduccion
dera subvencion que correspon dera aplicacion
der apartat anterior as setmanaris que, de me-
jana des numeròs ordinaris de 2001, agen mens
de 24 planes DIN A3 o 36 DIN A4, o er equi-
valent en d’auti formats. Eth coeficient de re-
duccion non pòt èster superior ath 25%.

—13 Requisits e calcul des subvencions ara
edicion de setmanaris de caractèr locau

13.1 Pòden optar as subvencions es empre-
ses periodistiques e d’autes entitats qu’editen
setmanaris escrits en catalan o aranés, o qu’an
edicion en bèra ua d’aguestes lengües, que re-
ünissen es següents requisits minims de meja-
na des numeròs ordinaris editats er an 2001:

a) Setmanaris editats per empreses periodis-
tiques:

800 exemplars de tiratge.
16 planes DIN A3 o 20 DINA4, o er equiva-

lent en d’auti formats.
b) Setmanaris editats per d’autes entitats:
300 exemplars de tiratge.
8 planes DIN A3 o 12 DIN A4 o er equiva-

lent en d’auti formats.
As setmanaris editats per empreses periodis-

tiques que non complissen es requisits minims,
se les apliquen es critèris corresponents as set-
manaris editats per d’autes entitats.

As setmanaris editats en aranés se les apli-
quen es minims de paginacion e tiratge corres-
ponents as setmanaris editats per d’autes enti-
tats.

13.2 Er impòrt des subvencions se calcule
cossent damb es critèris següents, referits ar an
2001:

a) Setmanaris editats per empreses periodis-
tiques: 72,12 èuros per numerò, mès 0,03 èuros
per exemplar difonut segontes certificacion dera
Oficina de Justificacion dera Difusion (OJD) o
0,01 èuros per exemplar de tiratge acreditat per
miei de factures der impressor o era impresso-
ra.

b) Setmanaris editats per d’autes entitats:
72’12 èuros per numerò.

13.3 Era Direccion Generau de Promocion
Culturau pòt establir un coeficient de reduccion
dera subvencion que correspon dera aplicación
der apartat anterior as setmanaris que, de me-
jana des numeròs ordinaris de 2001, agen mens
de 24 planes DIN A3 o 36 DIN A4, o er equi-
valent en d’auti formats. Eth coeficient de re-
duccion non pòt èster superior ath 25%

13.4 Excepcionaument, pòden acuelhé-se as
subvencions es setmanaris locaus escrits par-
ciaument en catalan o en aranés, tostemp que
concorren es circonstàncies que previé era basa
2.1 der anèx 1 d’aguesta Resolucion.

Er impòrt des subvencions se calcule cossent
damb es bases anteriores d’aguest anèx, eth que
s’especifique enes apartats anteriors d’aguesta
basa e cossent damb era preséncia de tèxtes non
publicitaris en catalan o aranés respècte ath
totau e era situacion lingüistica deth sòn airau
de distribucion.

—14 Requisits e calcul des subvencions ena
edicion de caractèr nacionau.

14.1 Pòden optar ad aguestes subvencions
es empreses periodistiques e d’autes entitats
qu’editen revistes de caractèr nacionau escrites
integrament en catalan (damb independéncia de
que poguen includir era traduccion a d’autes
lengües), o edicions en catalan de revistes en
d’autes lengües, que reünissen es següents re-
quisits minims de mejana des numeròs ordinaris
editats er an 2001:

a) Editades per empreses periodistiques:
Periodicitat minima trimesadera.
Tiratge minim de 1500 exemplars. En cas de

revistes literàries, eth tiratge minim ei de 800
exemplars.

20 planes DIN A3 o 28 DIN A4, o era equi-
valéncia en d’auti formats, en tot tier en compde
es caracteristiques de tipografia e dessenh.

b) Editades per d’autes entitats:
Periodicitat minima semestrau.
Titatge minim de 500 exemplars.
16 planes DIN A3 o 20 DIN A4, o era equi-

valéncia en d’auti formats, en tot tier en compde
es caracteristiques de tipografia e dessenh.

S’era paginacion ordinària des revistes en
castelhan deth madeish segment dera que de-
mane subvencion ei inferior ar exigit en aguest
anèx, s’adòpte coma requisit minim especific
entàs publicacions d’aguesta especialitat.

As revistes editades per empreses periodis-
tiques que non complisquen es requisits minims
que s’exigís, se les apliquen es critèris correspo-
nents as revistes editades per d’autes entitats,
mès pòden obtier eth complement de subven-
cion per distribucion en quiòsques e d’auti punts
de venta que previé er apartat 14.2.a), se com-
plissen es requisits corresponents.

14.2 Er impòrt des subvencions se calcule
cossent damb es critèris següents, referits ar an
2001:

a) Revistes editades per empreses periodis-
tiques:

661,11 èuros per numerò, mès 0,06 èuros per
exemplar difonut segontes certificacion dera
Oficina de Justificacion dera Difusion (OJD) o
0,03 èuros per exemplar de tiratge acreditat per
miei de factures der impressor o era impresso-
ra.

Entàs revistes qu’acrediten era distribucion
en un minim de 500 quiòsques e d’auti punts de
venta (200 se son especializades), se hig ara
quantitat resultanta 300,51 èuros per numerò.

b) Revistes editades per d’autes entitats:
540,91 èuros per numerò.
14.3 Era Direccion Generau de Promocion

Culturau pòt establir un coeficient de reducci-
on dera subvencion que correspon dera aplica-
cion  der apartat anterior entàs revistes que, de
mejana des numeròs ordinaris de 2001, agen
mens de 36 planes DIN A3 o 48 DINA4, o er
equivalent en d’auti formats. Eth coeficient de
reduccion non pòt èster superior ath 25%.

—15 Requisits e calcul des subvencions ara
edicion de revistes de caractèr locau

15.1 Pòden optar ad aguestes subvencions
es empreses e entitats qu’editen revistes locaus
escrites en catalan o aranés, que reünissen es
següents requisits minims de mejana des nume-
ròs ordinaris editats er an 2001:

Periodicitat minima semestrau.
Tiratge minim de 300 exemplars.
12 planes DIN A3 o 18 DIN A4, o era equiva-
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léncia en d’auti formats, en tot tier en compde
es caracteristiques de dessenh e tipografia.

Eth requisit de tiratge minim non s’aplique
as revistes editades en municipis de mens de mil
abitants, segontes eth darrèr cens.

15.2 Er impòrt des subvencions se calcule
cossent damb es critèris següents, referits ar an
2001:

a) Revistes qu’apareishen aumens sies viat-
ges ar an: 240,4 èuros per numerò editat.

b) Revistes qu’apareishen mens de sies viat-
ges ar an: 180,3 èuros per numerò editat.

15.3 Era Direccion Generau de Promocion
Culturau pòt establir un coeficient de reduccion
dera subvencion que correspon dera aplicacion
der apartat anterior as revistes que, de mejana
des numeròs ordinaris de 2001, agen mens de 24
planes DIN A3 o 36 DIN A4, o er equivalent en
d’auti formats. Eth coeficient de reduccion non
pòt èster superior ath 25%.

15.4 Excepcionaument, pòden acuelhé-se
as subvencions es revistes locaus escrites par-
ciaument en catalan o en aranés, tostemp que
concorren es circonstàncies que previé era basa
2.1 der anèx 1 d’aguesta Resolucion.

Er impòrt dera subvencion se calcule cossent
damb es bases anteriores d’aguest anèx, çò que
s’especifique enes auti apartats d’aguesta basa
e cossent damb era preséncia de tèxtes non
publicitaris en catalan o en aranés respècte ath
totau e era situacion lingüistica deth sòn airau
de distribucion.

ANÈX 3

Bases especifiques des subvencions a projèctes
entar assolidatge d’empreses periodistiques e
estienuda dera premsa en catalan o aranés

—1 Aguestes subvencions s’autregen entà dar
supòrt as actuacions extraordinàries des  editors/
res entà possar naues publicacions en catalan o
aranés o realizar accions entar assolidatge o
reforçament de publicacions en aguestes lengües
en mercat.

—2 Pòden optar ad aguestes subvencions es
empreses periodistiques editores de premsa en
catalan o en aranés entà projèctes que s’amien
a tèrme er an 2002, integrament o en part, e que
s’inscriuen en un des cassi següents:

a) Edicion de naues publicacions.
b) Accions entar assolidatge e eth reforça-

ment de publicacions en catalan o en aranés en
mercat.

—3 Es editors/res qu’òpten ad aguestes sub-
vencions an de presentar ua soleta sollicitud
entàs diuèrses actuacions que recuelh eth sòn
projècte.

—4 Ath delà dera documentacion que previé
era basa 6 der anèx 1 d’aguesta Resolucion, es
sollicitants/es an de presentar era documenta-
cion següenta:

a) Ua memòria detalhada deth projècte peth
quau se demane era subvencion, qu’a d’inclu-
dir era informacion següenta:

Es objectius que se perseguissen damb eth
projècte.

Es actuacions concrètes que se realizaràn.
Calendari estimat entara realizacion des ac-

tuacions.
b) Eth pressupòst detalhat des despenes de

cadua des fases deth projècte e, especiaument,
era que correspon ath 2002, damb ua declara-

cion signada des vies de finançament previstes
e des ajudes demanades o obtengudes entara sua
realizacion.

—5 Era prepausa de resolucion deth concors
a d’èster motivada e s’a de basar ena aplicacion
des critèris següents:

a) Aportacion dera publicacion o publica-
cions beneficiàries ath conjunt dera premsa en
catalan e en aranés.

b) Trajectòria dera empresa periodistica que
sollicite era subvencion.

c) Viabilitat deth projècte.
d) Interès sociau e lingüistic dera naua pu-

blicacion beneficiària o deth projècte.

—6 Eth Departament de Cultura pòt subven-
cionar era totalitat deth projècte o bèra ua des
actuacions qu’includisque.

—7 Eth pagament des subvencions se trami-
te dera manèra següenta:

Eth 80% en moment dera concession dera
subvencion. Entath pagament d’aguest auanç
non s’exigís era prestacion de garantia.

Eth 20% restant un viatge presentats es do-
cuments que justifiquen era realizacion de des-
penes per impòrt dera subvencion autrejada.

—8 Es justificants s’an de presentar, se se trac-
te d’ua activitat puntuau, en tèrme d’un mes a
compdar dera sua finalizacion, e en activitats que
se realizen ath long d’un periòde cossent damb
es tèrmes que se fixen ena notificacion dera
concession. En cap de cas, era data d’acabament
des tèrmes non pòt èster posteriora ath 15 de
noveme der an 2002.

—9 S’es circonstàncies ac requerissen, eth De-
partament de Cultura pòt subscríuer damb eth/
era beneficiàri/ària dera subvencion un convèni
a on se regulen es condicions especifiques
d’aguest, atau coma es obligacions contrètes per
andues parts.

ANÈX 4

Bases especifiques des subvencions a activitats
relacionades damb era premsa

—1 Aguestes subvencions s’autregen entà dar
supòrt as activitats que s’inscriuen en quauqui
des supausats següents:

a) Activitats de formacion professionau.
b) Activitats de promocion des publicacions

en catalan.
c) Realizacion de debats, seminaris, publica-

cions e d’autes actuacions que tendissen ath
foment dera difusion e coneishement dera prem-
sa e eth periodisme, e de manèra especiau dera
premsa en catalan.

—2 Pòden optar as subvencions que previé
aguest anèx es entitats sense finalitat de lucre
relacionades damb era premsa escrita, qu’agen
demorança sociau en Catalunya e que realizen
bèra ua des activitats que previé era basa 1
d’aguest anèx entre er 1 de noveme de 2001 e
eth 30 d’octobre de 2002.

—3 Se pòden presentar sollicituds de subven-
cion separades entà cada activitat d’ua madeisha
entitat o, de manèra unificada, tath conjunt d’ac-
tivitats que se prepause realizar. En aguest cas,
era resolucion de concession dera subvencion
determine quines son es activitats o es elements
dera activitat entàs quaus se concedís.

—4 Ath delà dera documentacion que previé
era basa 6 der anèx 1 d’aguesta Resolucion, es
sollicitants/tes an de presentar era documenta-
cion següenta:

a) Projècte peth quau se demane era subven-
cion e pressupòst detalhat des despenes.

b) Declaracion signada que detalhe es hònts
de finançament deth projècte, atau coma s’an
demanat o s’an obtengut d’autes ajudes damb
era madeisha finalitat e eth volum d’aguest fi-
nançament.

—5 Era prepausa de resolucion deth concors
a d’èster motivada en tot partir dera aplicacion
des critèris següents:

a) Er interès culturau, sociau e professionau
dera activitat.

b) Era trajectòria dera entitat sollicitanta e
eth sòn supòrt a activitats de promocion dera
premsa.

c) Era viabilitat dera activitat.

—6 Eth pagament des subvencions se trami-
te dera manèra següenta:

a) Eth 80% a compdar dera concession. En-
tath pagament d’aguest auanç non s’exigís era
prestacion de garantia.

b) Eth 20% restant, un viatge presentadi es
documents que justifiquen era realizacion des
despenes per impòrt dera subvencion autreja-
da.

—7 Era documentacion justificativa a d’èster
presentada, se tracte d’ua activitat puntuau, en
tèrme d’un mes a compdar dera sua finalizaci-
on, e en activitats que se realizen ath long d’un
periòde  cossent damb es tèrmes que se fixen ena
notificacion dera concession. En cap de cas, era
data de finalizacion des tèrmes non pòt èster
posteriora ath 15 de noveme der an 2002.

Es beneficiaris/àries des subvencions an de
presentar ua memòria dera activitat desvolopa-
da en relacion damb era finalitat dera subven-
cion e ath compliment des condicions dera con-
vocatòria, atau coma ua relacion detalhada des
despenes e ingrèssi produsits. Aguesta memò-
ria s’a de presentar en tèrme de tres mesi a
compdar dera finalizacion dera activitat e, en
quinsevolh cas, abantes deth 28 de hereuèr der
an 2003.

(02.021.086)

*
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

RESOLUCIÓ
PTO/440/2002, de 18 de febrer, per la qual es fa
públic l’Acord del Govern de 5 de febrer de 2002
en matèria d’expropiació (M-G-00017).

Atès que el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya, en la sessió de 5 de febrer de 2002, va
adoptar l’Acord de declarar urgent l’ocupació
dels béns afectats d’expropiació pel projecte M-
G-00017, “Millora local. Millora de nus. Roton-
da a Riudarenes. Carretera C-63, PK 6,840.
Tram: Riudarenes”,

RESOLC:

Es fa públic l’Acord del Govern adoptat el 5
de febrer de 2002, sobre la declaració com a
urgent, a l’efecte de l’aplicació del procediment
que regulen els articles 52 de la Llei d’expro-
piació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i 56
i següents del seu Reglament d’aplicació, de 27
d’abril de 1957, de l’ocupació dels béns afectats
d’expropiació pel projecte M-G-00017, “Millora
local. Millora de nus. Rotonda a Riudarenes.
Carretera C-63, PK 6,840. Tram: Riudarenes”,
aprovat el 8 de novembre de 2001 per la Direcció
General de Carreteres.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs potes-
tatiu de reposició davant el Govern de confor-
mitat amb el que preveuen els articles 107.1, 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modifi-
cada per la Llei 4/1999, en el termini d’un mes
comptador de l’endemà de la notificació o pu-
blicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya; o bé es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu de conformitat amb el que
preveuen l’article 116 de la Llei esmentada i l’ar-
ticle 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa administra-
tiva, davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia, en el termini
de dos mesos comptats des de l’endemà de la no-
tificació o publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, sens perjudici que es
pugui interposar qualsevol altre recurs que es
consideri procedent.

Barcelona, 18 de febrer de 2002

JOSEP ARQUÉS I SURIÑACH

Secretari general

(02.049.092)

EDICTE
de 22 de febrer de 2002, sobre resolucions del
conseller de Política Territorial i Obres Públiques
referents al municipi de Tarragona.

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 31 de juliol de 2000
i 19 de novembre de 2001, els assumptes que
s’indiquen a continuació:

Exp.: 00/1647
Modificació puntual del Pla general en el sector
del Pla parcial 8, les Gavarres, de Tarragona

Resolució de 19 de novembre de 2001

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

—1 Donar conformitat al text refós de l’expe-
dient de modificació puntual del Pla general en
el sector del Pla parcial 8, les Gavarres, de Tar-
ragona, tramès per l’Ajuntament d’aquest mu-
nicipi en compliment de la resolució del ti-
tular d’aquest Departament de 31 de juliol de
2000, amb el benentès que s’incorporin d’ofici
al document les precisions següents:

1.1 S’incorpora la normativa de la clau 22b
del Pla general i la de la nova clau 22.b.1.

1.2 S’incorpora la fitxa del Pla parcial 8 i la
modificada. En el mateix sentit, s’incorporen els
plànols d’ordenació corresponents del pla gene-
ral i els modificats, per tal d’indicar expres-
sament que aquell es qualifica amb la subclau
de nova creació.

—2 Ordenar la publicació d’aquesta resolució
i de la d’aprovació definitiva al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva
executivitat immediata, tal com disposa l’arti-
cle 89 del Decret legislatiu 1/1990.

Resolució de 31 de juliol de 2000

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

—1 Aprovar definitivament l’expedient de
modificació puntual del Pla general en el sector
del Pla parcial 8, les Gavarres, de Tarragona,
promogut i tramès per l’Ajuntament d’aquest
municipi, condicionant la seva executivitat i
publicació al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya fins que l’Ajuntament presenti un text
refós, per quadruplicat exemplar, que incorpori
les prescripcions següents:

1.1 S’haurà de crear una subclau específi-
ca de la clau 22b per al sector urbanitzable núm.
8, la qual mantindrà tots els paràmetres de la clau
22b excepte el dels usos admesos, que es modi-
ficarà afegint l’ús hoteler als usos compatibles
i suprimint l’ús d’indústria de 4a categoria com
a ús permès.

1.2 S’haurà d’esmenar la fitxa del Pla par-
cial 8 i els plànols d’ordenació corresponents del
Pla general, per tal d’indicar expressament que
aquell es qualifica amb la subclau de nova cre-
ació a què es refereix el punt anterior.

1.3 S’haurà d’esmenar el plànol núm. 4, de
zonificació, de manera que no aparegui cap
parcel·la qualificada com a zona industrial de
superfície inferior a la mínima exigida en aquesta
zona pel Pla parcial vigent.

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

Contra les resolucions anteriors, que posen
fi a la via administrativa, es pot interposar po-
testativament recurs de reposició, de conformi-
tat amb el que preveuen els articles 107.1, 116

i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modifi-
cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant
el conseller de Política Territorial i Obres Pú-
bliques, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El
recurs s’entendrà desestimat si passa un mes
sense que s’hagi dictat i notificat la resolució ex-
pressa i quedarà aleshores oberta la via conten-
ciosa administrativa.

En qualsevol cas, contra les resolucions es-
mentades també es pot interposar directament
recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb el que preveuen l’article 116 de la Llei
esmentada i l’article 25 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa, davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 22 de febrer de 2002

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya

(02.039.143)

EDICTE
de 22 de febrer de 2002, sobre acords de la Co-
missió d’Urbanisme de Barcelona referents als
municipis d’Alella, Cabrera de Mar i Cabrils.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 12 de desembre de 2001, va adop-
tar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 01/2629
Modificació puntual del Pla general d’ordena-
ció del sistema general de comunicacions de les
finques de la plaça Església, 5, 6 i 7 i carrer Don
Bosco, 7, d’Alella

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 del sistema
general de comunicacions de les finques de la
plaça Església, núm. 5, 6 i 7 i carrer Don Bos-
co, núm. 7, d’Alella, 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.
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Exp.: 01/2900
Pla especial per a la concreció d’usos a l’edifici
del carrer Joan XXIII, 1, de Cabrera de Mar

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

—1 Aprovar definitivament el Pla especial per
a la concreció d’usos a l’edifici del carrer Joan
XXIII, núm. 1, de Cabrera de Mar, promogut
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.

Exp.: 01/2656
Modificació del Pla parcial número 2 de can
Blanch, 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 del
Pla parcial núm. 2 de can Blanch, de Cabrils, pro-
moguda per la societat Grupo de Empresas Rob,
SA, 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, al promo-
tor i als propietaris afectats.

Contra els acords anteriors, que no posen fi
a la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada, de conformitat amb el que preveuen
els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, davant el conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC. El recurs s’entendrà
desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi
dictat i notificat la resolució expressa i queda-
rà aleshores oberta la via contenciosa adminis-
trativa.

Barcelona, 22 de febrer de 2002

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(02.042.058)

EDICTE
de 22 de febrer de 2002, sobre resolucions del
conseller de Política Territorial i Obres Públiques
referents als municipis de Granollers i Figueres.

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 19 de novembre de
2001, els assumptes que s’indiquen a continua-
ció:

Exp.: 01/1644
Modificació puntual del Pla general d’ordena-
ció de la finca situada al carrer Rec, 19, de Gra-
nollers

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

Aprovar definitivament l’expedient de mo-
dificació puntual del Pla general d’ordenació de
la finca situada al carrer Rec, 19, de Granollers,
promogut i tramès per l’Ajuntament d’aquest
municipi, amb la incorporació d’ofici de l’obser-
vació següent:

El volum existent i el seu entorn més imme-
diat (4 m al seu voltant) resta qualificat com a
equipament i la resta del jardí com a zona ver-
da.

Exp.: 01/2796
Modificació del Pla general plurimunicipal de
Figueres en l’àmbit dels sectors Fages de Climent,
Hotel Ronda i del Pla especial d’equipaments els
Olivars, de Figueres

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

Aprovar definitivament l’expedient de mo-
dificació del Pla general plurimunicipal de Fi-
gueres en l’àmbit dels sectors Fages de Climent,
Hotel Ronda i del Pla especial d’equipaments
els Olivars, del terme municipal de Figueres,
promogut i tramès per l’Ajuntament d’aquest
municipi.

Contra les resolucions anteriors, que posen
fi a la via administrativa, es pot interposar po-
testativament recurs de reposició, de conformi-
tat amb el que preveuen els articles 107.1, 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modifi-
cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant
el conseller de Política Territorial i Obres Pú-
bliques, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si passa
un mes sense que s’hagi dictat i notificat la re-
solució expressa i quedarà aleshores oberta la
via contenciosa administrativa.

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

El recurs contenciós administratiu no es podrà
interposar si s’ha interposat recurs de reposició
fins que aquest hagi estat resolt expressament
o se n’hagi produït la desestimació presumpta
perquè hagi transcorregut el termini d’un mes,

de conformitat amb els articles 116.2 i 117.2 de
la Llei 4/1999 esmentada.

Barcelona, 22 de febrer de 2002

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya

(02.042.090)

EDICTE
de 22 de febrer de 2002, sobre una resolució del
conseller de Política Territorial i Obres Públiques
referent a diversos municipis

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, de conformitat amb el que disposa
la Llei del sòl i el Reial decret 1385/1978, de 23
de juny, ha resolt, en data 19 de novembre de
2001, l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 99/107
Modificació del Pla especial de protecció del medi
físic i del paisatge de l’espai natural del Garraf,
als termes municipals de Vilanova i la Geltrú,
Castelldefels, Gavà, Begues, Olesa de Bonesvalls,
Avinyonet del Penedès, Olivella, Sant Pere de
Ribes i Sitges

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

Aprovar definitivament l’expedient de mo-
dificació del Pla especial de protecció del medi
físic i del paisatge de l’espai natural del Garraf,
als termes municipals de Vilanova i la Geltrú,
Castelldefels, Gavà, Begues, Olesa de Bones-
valls, Avinyonet del Penedès, Olivella, Sant Pere
de Ribes i Sitges, promogut i tramès per la Di-
putació de Barcelona.

Contra la resolució anterior, que posa fi a la
via administrativa, es pot interposar potestativa-
ment recurs de reposició, de conformitat amb
el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el
conseller de Política Territorial i Obres Públi-
ques, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si passa
un mes sense que s’hagi dictat i notificat la re-
solució expressa i quedarà aleshores oberta la
via contenciosa administrativa.

En qualsevol cas, contra la resolució esmen-
tada també es pot interposar directament re-
curs contenciós administratiu, de conformitat
amb el que preveuen l’article 116 de la Llei
esmentada i l’article 25 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa, davant la Sala Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la publi-
cació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 22 de febrer de 2002

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya

(02.051.103)

EDICTE
de 27 de febrer de 2002, sobre acords de la Co-
missió d’Urbanisme de Barcelona referents al
municipi de Castellgalí.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 12 de desembre de 2001, va adop-
tar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 01/2668
Modificació puntual de les Normes subsidiàries
de planejament de l’àmbit del Pla especial del
Raval dels Torrents, de Castellgalí

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 l’àmbit del Pla especial del Raval dels
Torrents, de Castellgalí, 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.

Exp.: 01/2667
Modificació puntual del Pla parcial 2G, el Pla del
Camí, de Castellgalí

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 2G, el Pla del Camí, de
Castellgalí, 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 Ca-
talunya en matèria urbanística.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament i a l’Insti-
tut Català del Sòl.

Exp.: 01/2672
Modificació puntual del Pla parcial del sector
industrial 2G, el Pla del Camí, de Castellgalí

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 industrial 2G,
el Pla del Camí, de Castellgalí, promoguda per
la societat Thor Especialidades, SA, 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, al promo-
tor i als propietaris afectats.

Contra els acords anteriors, que no posen fi
a la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada, de conformitat amb el que preveuen
els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, davant el conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la publica-
ció d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya. El recurs s’entendrà des-
estimat si passen tres mesos sense que s’hagi
dictat i notificat la resolució expressa i quedarà
aleshores oberta la via contenciosa administra-
tiva.

Barcelona, 27 de febrer de 2002

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(02.042.061)

EDICTE
de 27 de febrer de 2002, sobre acords de la Co-
missió d’Urbanisme de Barcelona referents als
municipis de Sallent i Calldetenes.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 12 de desembre de 2001, va adop-
tar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 01/2091
Setena modificació puntual del Pla general d’or-
denació en l’àmbit del sector les Culleres, de
Sallent

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

—1 Aprovar definitivament la 7a modificació
puntual del Pla general d’ordenació en l’àmbit
del sector les Culleres, de Sallent, promoguda
i tramesa per l’Ajuntament, amb la incorpora-
ció d’ofici de les prescripcions següents:

1.1 S’introdueix la regulació específica se-
güent per als dos àmbits qualificats d’ordenació
oberta unitària, clau 4b:

1.1.1 Pel que fa a la part que confronta amb
la plaça Sant Bernat:

El sostre màxim, a comptar des de la planta
baixa, es limitarà a 4.410 m2.

L’alçada reguladora màxima, a comptar des
del nivell de la planta baixa, serà de 15,5 m, cor-
responents a planta baixa, 4 plantes pis i sota-
coberta.

El nivell de la planta baixa haurà de perme-
tre mantenir les instal·lacions de la turbina,
transformador i canal d’aigua existents i se si-
tuarà a una cota que permeti mantenir l’alçada
de resguard necessària per garantir la seguretat
dels habitatges, en cas de riuada.

Les alçades de les plantes baixa i pis serà de
2,60 m i l’alçada de la planta soterrani serà de
2,20.

El pendent de la coberta no sobrepassarà el
30%.

1.1.2 Per a la part que confronta amb la car-
retera de Cabrianes s’establirà el següent:

El sostre màxim, a comptar des de la planta
baixa, es limitarà a 7.116,64 m2.

L’alçada reguladora màxima, a comptar des
del nivell de la planta baixa serà de 21 m corres-
ponents a planta baixa, 6 plantes pis i sotaco-
berta.

El nivell de la planta baixa se situarà a una
cota que permeti mantenir l’alçada de resguard
necessària per garantir la seguretat dels habitat-
ges, en cas de riuada.

Les alçades de les plantes baixa i pis serà de
2,60 m.

El pendent de la coberta no sobrepassarà el
30%.

1.2 Es rectifica l’errada material detectada
a l’apartat 1.3, antecedents urbanístics, tot subs-
tituint els 11.981,54 m2 adjudicats a la zona in-
dustrial (clau 6.a) per 11.805,70 m2, en coherèn-
cia amb el quadre comparatiu de superfícies de
l’apartat 2.

—2 Indicar a l’Ajuntament que, en compli-
ment de l’informe de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, s’haurà de tramitar el projecte d’urbanit-
zació del sector, adjuntant-hi un topogràfic amb
escala de detall, en què quedin reflectits, tant en
planta com en alçat, les seves ubicacions respecte
el riu Llobregat i s’haurà d’obtenir l’autoritza-
ció prèvia de les obres, per part de l’Agència
Catalana de l’Aigua. També, en el projecte cor-
responent, s’haurà d’incloure un annex hidro-
lògic amb el comportament hidràulic del tram
en qüestió per a un cabal Q 500 anys, en què es
garanteixi a partir de quina cota cal edificar els
nous habitatges compresos dintre d’aquesta
modificació, amb un resguard prou important,
per tal que estiguin fora de qualsevol riuada que
s’hi pugui esdevenir, prenent com a referència
el cabal esmentat i la manca d’afeccions a ter-
cers.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 01/2905
Modificació puntual de les Normes subsidiàri-
es de planejament 1/2001 del barri del Serrat, 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  la modificació
puntual de les Normes subsidiàries de planeja-
ment 1/2001 del barri del Serrat, de Calldetenes,
promoguda i tramesa per l’Ajuntament, amb el
benentès que, pel que fa a l’alineació de la con-
fluència dels carrers del Serrat i Països Catalans
definida en els plànols de detall d’aquest docu-
ment, aquests plànols no són de caràcter norma-
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tiu, ja que l’alineació esmentada no és objecte
d’aquest expedient.

—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 posen fi
a la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada, de conformitat amb el que preveuen
els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, davant el conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC. El recurs s’entendrà
desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi
dictat i notificat la resolució expressa i queda-
rà aleshores oberta la via contenciosa adminis-
trativa.

Barcelona, 27 de febrer de 2002

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(02.042.063)

EDICTE
de 28 de febrer de 2002, sobre acords de la Co-
missió d’Urbanisme de Barcelona referents als
municipis de Viladecavalls, Tagamanent i Sant
Quirze de Besora.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 12 de desembre de 2001, va adop-
tar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 01/1133
Modificació puntual del Pla general d’ordena-
ció al sector Casal Familiar i carrer Llobregat,
de Viladecavalls

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
Casal Familiar i carrer Llobregat, de Vilade-
cavalls, 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 Cata-
lunya en matèria urbanística.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Vilade-
cavalls.

Exp.: 90/278
Normes subsidiàries de planejament de Taga-
manent

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

—1 Aprovar definitivament les Normes sub-
sidiàries de planejament de Tagamanent, pro-
mogudes i trameses per l’Ajuntament, amb la
incorporació d’ofici de les prescripcions se-
güents:

1.1 S’incorpora el nou enllaç que preveu
l’estudi informatiu de la Direcció General de
Carreteres, de 10 de desembre de 2001, de mi-
llores del traçat de la carretera N-152, PK 39+500
al 44+700 i PK 45+100 al 51+000.

1.2 Se suprimeix l’article 36.e) de la norma-
tiva urbanística referent als usos de restauració
i hotelers en sòls d’equipaments.

—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 Taga-
manent.

Exp.: 96/1208
Pla especial de millora urbana de la Unitat d’ac-
tuació núm. 8, can Guixà, de Sant Quirze de
Besora

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
millora urbana de la Unitat d’actuació núm. 8,
can Guixà, de Sant Quirze de Besora, promo-
gut per Nego-40, SL, i tramès per l’Ajuntament.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promo-
tor i als propietaris afectats.

Contra els acords anteriors, que no posen fi
a la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada, de conformitat amb el que preveuen
els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, davant el conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte al DOGC. El recurs s’entendrà desesti-
mat si passen tres mesos sense que s’hagi dictat
i notificat la resolució expressa i quedarà ales-
hores oberta la via contenciosa administrativa.

Barcelona, 28 de febrer de 2002

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(02.056.105)

EDICTE
de 6 de març de 2002, sobre una resolució adop-
tada pel conseller de Política Territorial i Obres
Públiques en matèria d’urbanisme referent al
municipi de Cerdanyola del Vallès.

El conseller de Política Territorial i Obres Pú-
bliques, de conformitat amb el que disposa el
Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s’aprova la refosa dels textos legals vigents a
Catalunya en matèria urbanística, ha resolt l’as-
sumpte que s’indica a continuació:

Cerdanyola del Vallès
Exp.: 01/3274, 01/3275 i 01/3308 (acumulats)
Recursos potestatius de reposició acumulats in-
terposats per la senyora Rosa Guallar López, que
actua com a presidenta de l’Associació Cerda-
nyola Via Verda, pel senyor Jordi Bayó Bigas, en
representació d’Esquerra Unida i Alternativa, i
pel senyor Rafael Bellido Càrdenas, com a pre-
sident local d’Iniciativa per Catalunya-Verds de
Cerdanyola del Vallès, en relació amb l’aprovació
definitiva de la modificació puntual del Pla ge-
neral metropolità del Centre Direccional de Cer-
danyola del Vallès

Vista la proposta de la Direcció General d’Ur-
banisme i d’acord amb els fonaments que s’hi
exposen, he resolt estimar en part els recursos
potestatius de reposició acumulats interposats
per la senyora Rosa Guallar López, que actua
com a presidenta de l’Associació Cerdanyola
Via Verda, pel senyor Jordi Bayó Bigas, en re-
presentació d’Esquerra Unida i Alternativa, i pel
senyor Rafael Bellido Càrdenas, com a president
local d’Iniciativa per Catalunya-Verds de Cer-
danyola del Vallès, contra la resolució del titu-
lar del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de 19 de novembre de 2001, per
la qual es va aprovar definitivament l’expedient
de modificació puntual del Pla general metro-
polità del Centre Direccional de Cerdanyola del
Vallès, resolució que va ser publicada al DOGC
núm. 3523, de 28.11.2001 i, en conseqüència:

—1 Deixar sense efecte la resolució impugna-
da.

—2 Sotmetre l’expedient aprovat provisional-
ment per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
en data 27 de setembre de 2001 al tràmit de l’ar-
ticle 76 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de
juliol.

—3 Trametre l’expedient a la Comissió d’Ur-
banisme de Barcelona i a la Comissió d’Urba-
nisme de Catalunya, per tal que emetin els res-
pectius informes, amb caràcter previ a l’emissió
per part del titular del Departament de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques de l’informe pre-
ceptiu previst a l’article 76 del Decret legislatiu
1/1990 esmentat.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu, de conformitat amb el que
preveuen l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú, modificada per la Llei 4/1999, i l’article
25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos a comptar des de l’en-
demà de rebre la notificació sens perjudici que
es pugui interposar qualsevol altre recurs que
es consideri procedent.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa
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Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a comp-
tar des de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Barcelona, 6 de març de 2002

ROSER CLARIANA I SELVA

Cap del Servei de Recursos en funcions

(02.064.068)

*

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA

ORDRE
ARP/58/2002, d’1 de març, per la qual s’incre-
menta la quantia dels ajuts que estableix l’Ordre
de 30 de gener de 2002, de convocatòria d’ajuts
per a les confraries de pescadors i les seves fede-
racions per a l’any 2002.

Mitjançant l’Ordre de 30 de gener de 2002, es
varen convocar els ajuts per a les confraries de
pescadors i les seves federacions per a l’any 2002
(DOGC núm. 3570, de 7.2.2002).

El nombre de sol·licituds presentades i la
voluntat de facilitar que es puguin beneficiar
d’aquests ajuts el major nombre de sol·licitants,
fan necessari ampliar la dotació pressupostària
assignada en l’Ordre esmentada.

En conseqüència, en ús de les atribucions que
m’han estat conferides,

ORDENO:

Article únic
S’incrementa en 118.098,88 euros la quantia

dels ajuts per a les confraries de pescadors i les
seves federacions per a l’any 2002, que estableix
l’Ordre de 30 de gener de 2002, l’import màxim
de la qual és de 184.210,21 euros.

L’increment de la quantia dels ajuts que s’es-
tableix serà a càrrec de la partida pressupostà-
ria 1705 D/481170300/7111 dels pressupostos del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Barcelona, 1 de març de 2002

JOSEP GRAU I SERIS

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

(02.058.102)

*

DEPARTAMENT
DE TREBALL

ORDRE
TRE/465/2002, de 28 de febrer, de modificació
de l’Ordre de 14 de gener de 2000 i de convoca-
tòria per a l’any 2002 per a l’obtenció de subven-
cions per a la realització d’accions formatives
adreçades a persones ocupades segons els dife-
rents col·lectius que preveu l’Ordre de 14 de ge-
ner de 2000 (007-Z14).

Vist l’article 6.1 de l’Ordre de 14 de gener
de 2000 (DOGC núm. 3067, de 31.1.2000), per
la qual s’aproven les bases reguladores que
han de regir les subvencions relatives a les ac-
cions de formació ocupacional i afins de ca-
ràcter ocupacional que promou la Direcció
General d’Ocupació del Departament de Tre-
ball, modificada per l’Ordre de 9 d’octubre de
2000 (DOGC núm. 3257, de 22.11.2000) i per
l’Ordre de 10 d’octubre de 2001 (DOGC núm.
3523, de 28.11.2001);

Vist l’article 35.2 de l’Ordre de 14 de gener
de 2000, per la qual s’aproven les bases regula-
dores que han de regir les subvencions relatives
a les accions de formació ocupacional i afins de
caràcter ocupacional que promou la Direcció
General d’Ocupació del Departament de Tre-
ball;

Vistes les directrius sobre ajuts a la formació
98/C i 343/07 (DOCE C343/10, d’11.11.1998);

Vista la Decisió de la Comissió Europea de
22 de desembre de 2000, relativa al règim d’ajuts
a la formació N633/2000 (DOCE C 71/16, de
3.3.2001);

Atès el que disposa el capítol 9 del Decret
legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, en la redacció donada per la Llei 25/
1998, de 31 de desembre, de mesures adminis-
tratives, fiscals i d’adaptació a l’euro (DOGC
núm. 2797, de 31.12.1998), modificada per la Llei
4/2000, de 26 de maig (DOGC núm. 3149, de
29.5.2000), per la Llei 15/2000, de 29 de desem-
bre, (DOGC núm. 3295, de 30.12.2000) i per la
Llei 21/2001, de 28 de desembre (DOGC núm.
3543A, de 31.12.2001);

Atesa la Llei 20/2001, de 28 de desembre, de
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2002
(DOGC núm. 3543A, de 31.12.2001);

Atès que s’ha donat audiència als agents so-
cials representats al Consell de Treball, amb els
informes previs de l’assessoria jurídica i de la
Intervenció Delegada del Departament de Tre-
ball, a proposta de la Direcció General d’Ocu-
pació i en ús de les facultats que em són confe-
rides d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat,

ORDENO:

Article 1
Objecte

Aquesta Ordre té per objecte modificar l’ar-
ticle 35.2 de l’Ordre de 14 de gener de 2000 i
obrir la convocatòria per a l’any 2002 per a la
presentació de sol·licituds per al desenvolupa-
ment d’accions de formació ocupacional de
persones ocupades segons els diferents col·lec-
tius, que preveu l’article 2.1.b) de l’Ordre de 14
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de gener de 2000, per la qual s’aproven les ba-
ses reguladores que han de regir les subvencions
relatives a les accions de formació ocupacional
i afins de caràcter ocupacional que promou la
Direcció General d’Ocupació del Departament
de Treball.

Article 2
Modificació de l’article 35.2 de l’Ordre de 14 de
gener de 2000

L’article 35.2 de l’Ordre de 14 de gener de
2000 queda redactat de la manera següent:

“35.2 A l’atorgament de subvencions per a
accions de formació ocupacional per a persones
ocupades segons els diferents col·lectius li serà
d’aplicació el marc comunitari relatiu a ajuts a
la formació que es determini en la convocatò-
ria corresponent.”

Article 3
Convocatòria per a la presentació de sol·licituds

3.1 S’obre convocatòria per a la presenta-
ció de sol·licituds per al desenvolupament d’ac-
cions de formació ocupacional per a persones
ocupades segons els diferents col·lectius, desen-
volupades per centres col·laboradors que amb
caràcter general facin formació ocupacional
adreçada a persones ocupades de més d’una
empresa i per centres col·laboradors que siguin
empreses l’activitat principal de les quals no sigui
la formació i que adrecin aquesta formació als
seus propis treballadors, d’acord amb el que
s’estableix en aquesta Ordre.

3.2 Les bases reguladores d’aquesta convo-
catòria són les que estableix l’Ordre de 14 de
gener de 2000, per la qual s’aproven les bases
reguladores que han de regir les subvencions
relatives a les accions de formació ocupacional
i afins de caràcter ocupacional que promou la
Direcció General d’Ocupació del Departament
de Treball, modificada per l’Ordre de 9 d’octu-
bre de 2000 i per l’Ordre de 10 d’octubre de 2001.

Article 4
Aplicació pressupostària

4.1 L’atorgament de les subvencions corres-
ponents a aquesta convocatòria es farà a càrrec
de les partides pressupostàries 18.04.470.1805 i
18.04.470.1806 del pressupost de la Generalitat
de Catalunya per a l’any 2002.

4.2 Mitjançant una resolució del conseller
de Treball que es publicarà al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya es determinarà l’im-
port màxim destinat a l’atorgament de les sub-
vencions amb les especificacions establertes a
l’article 92.5.f) del Text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya en la redacció do-
nada per la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de
mesures fiscals i administratives.

4.3 Les resolucions d’atorgament es dicta-
ran, prèvia publicació en el DOGC de l’import
màxim previst a l’apartat anterior, en funció de
l’existència de les disponibilitats pressupostàries
corresponents.

Article 5
Termini de presentació de sol·licituds

5.1 El termini de presentació de sol·licituds
serà d’un mes a comptar des del mateix dia de
la publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

5.2 Els llocs de presentació de sol·licituds
són els indicats a l’article 10.1 de l’Ordre de 14

de gener de 2000, modificada per l’Ordre de 9
d’octubre de 2000.

5.3 D’acord amb l’article 7.2 de l’Ordre de
14 de gener de 2000, quan es tracti de sol·licituds
de centres no inclosos en el cens com a col·la-
boradors, atès que és la primera vegada que
demanen de col·laborar, hauran de sol·licitar una
connexió provisional a les delegacions territo-
rials per tal de poder mecanitzar les dades cor-
responents a la sol·licitud. Un cop introduïdes
les dades corresponents a la sol·licitud, s’hauran
d’imprimir i presentar en els llocs que esmen-
ta l’article 5.2 de la present Ordre.

Article 6
Termini d’execució de les accions

6.1 Les accions objecte d’aquesta convoca-
tòria hauran de finalitzar abans del 31 de desem-
bre de 2002.

6.2 D’acord amb el que disposa l’article 11
de l’Ordre de 14 de gener de 2000, es podrà
autoritzar, amb caràcter excepcional, l’execució
fins al 10 de març de 2003 de les accions forma-
tives convocades en aquesta Ordre, sempre que
s’iniciïn abans de l’1 de desembre de 2002.

6.3 La sol·licitud de subvenció prevista a
l’article 5 d’aquesta Ordre contindrà, si escau,
la sol·licitud justificada d’autorització d’acaba-
ment del termini per executar les accions, com
a màxim, fins al 10 de març de 2003. En cas que
s’autoritzi la realització de les accions en el ter-
mini excepcional esmentat, la presentació de la
documentació justificativa establerta a l’article
37 de l’Ordre de 14 de gener de 2000 es realit-
zarà fins al dia 20 de març de 2003 com a màxim.

Article 7
Publicitat

D’acord amb la regla setena de l’article 94 de
la Llei de finances públiques de Catalunya, quan
les subvencions siguin superiors a 6.000 euros
se’n farà publicitat mitjançant la seva publica-
ció al DOGC, indicant el beneficiari, la quan-
titat concedida, les finalitats de la subvenció i el
crèdit pressupostari al qual s’han imputat. En cas
que no superin els 6.000 euros, la publicitat es
farà mitjançant l’exposició al tauler d’anuncis de
la Direcció General d’Ocupació (c. Sepúlveda,
148-150, Barcelona).

Article 8
Aportacions privades

D’acord amb el que disposa l’article 33 de
l’Ordre de 14 de gener de 2000 per al finança-
ment de les accions de formació ocupacional per
a persones ocupades, serà necessària l’aporta-
ció privada d’una part adequada al cost de l’ac-
ció. Aquesta aportació serà:

a) Per a centres col·laboradors que amb ca-
ràcter general facin formació ocupacional adre-
çada a persones ocupades de més d’una empre-
sa, un percentatge mínim del 48%.

En aquest cas, el percentatge màxim d’alum-
nes d’una mateixa empresa serà necessàriament
del 50%.

b) Per a centres col·laboradors que siguin
empreses l’activitat principal de les quals no sigui
la formació i que adrecin la formació als seus
propis treballadors, els percentatges de cofinan-
çament hauran de respectar les intensitats de-
terminades a la Decisió de la Comissió Europea
de 22 de desembre de 2000, relativa al règim
d’ajuts a la formació N633/2000 (DOCE C 71/
16, de 3.3.2001), sense que en cap cas l’aporta-

ció privada sigui inferior al 48% quan es tracti
de formació genèrica i del 65% quan es tracti de
formació específica.

El centre haurà de justificar el cost total de
l’acció, que inclourà l’import corresponent a
l’aportació privada més l’import de la subven-
ció rebuda; aquesta subvenció no podrà cobrir
els ingressos rebuts pel centre en concepte de
matrícula dels alumnes.

Article 9
Efecte incentivador de la subvenció

D’acord amb les directrius sobre ajuts a la
formació 98/C i 343/07, en els casos de subven-
cions per al desenvolupament de cursos espe-
cífics atorgades a grans empreses, segons la
definició que en fa la Recomanació 96/280/CE
de la Comissió, de 3 d’abril de 1996, sobre la
definició de petites i mitjanes empreses (DOCE
L 107, de 30.4.1996, pàg. 4), aquestes hauran de
certificar l’efecte incentivador de la subvenció
si es troben situades en una zona no assistida.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre produeix efectes des del ma-
teix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 28 de febrer de 2002

LLUÍS FRANCO I SALA

Conseller de Treball

(02.044.043)

*



PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

DECRET
72/2002, de 4 de març, d’encàrrec del despatx del
conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació, senyor Andreu Mas-Colell, des del
dia 11 fins al dia 15 de març de 2002, ambdós
inclosos.

Vist que el conseller d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació, senyor Andreu Mas-
Colell, ha d’absentar-se de Catalunya des del dia
11 fins al dia 15 de març de 2002, ambdós inclo-
sos, cal encarregar el despatx del seu Departa-
ment a un altre conseller;

Atès el que estableix l’article 63.d) de la Llei
3/1982, de 23 de març, del Parlament, del Pre-
sident i del Consell Executiu de la Generalitat;

Atès el que estableix l’article 2 del Decret 12/
2001, de 17 de gener,

DECRETO:

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

Recerca i Societat de la Informació, senyor
Andreu Mas-Colell, des del dia 11 fins al dia 15
de març de 2002, ambdós inclosos, s’encarregarà
del despatx del seu Departament la consellera
d’Ensenyament, senyora Carme-Laura Gil i
Miró.

Barcelona, 4 de març de 2002

ARTUR MAS I GAVARRÓ

Conseller en cap

(02.063.111)

*

DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I RELACIONS
INSTITUCIONALS

RESOLUCIÓ
GRI/464/2002, de 20 de febrer, de convocatòria
de concurs específic de mèrits i capacitats per a
la provisió de tres llocs singulars a la Direcció de
Serveis al Departament de Governació i Rela-
cions Institucionals (convocatòria de provisió
núm. GO/001/02).

Al Departament de Governació i Relacions
Institucionals hi ha vacant un lloc de responsable
de Nòmines i Previsió Social, un lloc de respon-
sable de Selecció i Provisió i un lloc de respon-
sable de Registre a la Direcció de Serveis.

Els esmentats llocs consten a la vigent rela-
ció dels llocs de treball del personal funciona-
ri de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya i la descripció dels llocs de treball que cal
proveir han estat incloses en el manual d’orga-
nització del Departament de Governació i Re-
lacions Institucionals, aprovat en data 5 de fe-
brer de 2002.

En conseqüència, d’acord amb el que esta-
bleix el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de provisió de
llocs de treball i promoció professional dels
funcionaris de l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya, i vist l’informe de la Interven-
ció Delegada,

RESOLC:

—1 Convocar concurs específic de mèrits i ca-
pacitats per a la provisió d’un lloc de responsable
de Nòmines i Previsió Social, d’un lloc de res-
ponsable de Selecció i Provisió i un lloc de res-
ponsable de Registre a la Direcció de Serveis del
Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals (convocatòria de provisió núm. GO/
001/02), que es detalla a l’annex 1 d’aquesta
Resolució.

—2 Aprovar les bases de la convocatòria que
figuren a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

—3 Les sol·licituds s’han de presentar al Re-
gistre general del Departament de Governació
i Relacions Institucionals (Via Laietana, 26,
Barcelona) en el termini de quinze dies hàbils
a comptar de l’endemà de la publicació d’aques-
ta Resolució al DOGC.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, els interessats poden inter-
posar recurs potestatiu de reposició davant la
secretària general del Departament de Gover-
nació i Relacions Institucionals, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva pu-
blicació, o bé recurs contenciós administratiu,
davant els jutjats contenciosos administratius,
en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació.

Barcelona, 20 de febrer de 2002

P. D. (Resolució de 20.1.2000, DOGC de 18.2.2000)

M. ÀNGELS BARBARÀ I FONDEVILA

Secretària general

ANNEX 1

Descripció del lloc de treball

—1 Característiques del lloc de treball
Identificació del lloc: lloc 1.

Nom del lloc: responsable de Nòmines i Pre-
visió Social.

Departament: Governació i Relacions Insti-
tucionals.

Unitat directiva: Direcció de Serveis.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 22.
Complement específic: 5.078,64 euros.
Horari: normal.
Tipus de lloc: singular.
Forma de provisió: concurs específic.

—2 Requisits de participació
Grup: C.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de

Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: administratiu de la

Generalitat de Catalunya.

—3 Coneixement de la llengua catalana
Coneixement oral i escrit de la llengua cata-

lana de nivell C de la Junta Permanent de Ca-
talà, o equivalent.

—4 Contingut funcional
Missió:
Mecanitzar la nòmina i gestionar les ordena-

cions de pagaments extraordinaris del Depar-
tament de Governació i Relacions Institucionals
mitjançant el GIP-SIP i d’acord amb la norma-
tiva establerta i les instruccions del superior
jeràrquic, amb la finalitat que els professionals
que hi estan adscrits percebin les retribucions
correctament i puntualment.

Finalitats/funcions:
a) Informar les incidències relatives als pro-

fessionals del Departament de Governació i
Relacions Institucionals que tinguin repercus-
sió en la nòmina, mitjançant l’aplicació informà-
tica GIP-SIP.

b) Confeccionar tots els pagaments mensuals,
en concepte de dietes i assistències, del perso-
nal del Departament de Governació i Relacions
Institucionals, mitjançant l’aplicació informàtica
DAI.

c) Gestionar tot el que fa referència als rè-
gims de previsió social.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Fer les ocupacions, desocupacions i va-

riacions de tot el que fa referència al perso-
nal.

b) Comprovar les incidències administrati-
ves que tinguin repercussió retributiva: llicèn-
cies sense sou, maternitat, triennis.

c) Aplicar en nòmina les sancions disciplinà-
ries i les retencions judicials.

d) Informar les capçaleres de nòmina.
e) Comprovar el quadrament mensual de la

nòmina.
f) Elaborar els fulls de pagaments per con-

ceptes variables tramitats pel personal de les di-
ferents unitats del departament.

g) Introduir en el sistema informàtic, dietes,
assistències i indemnitzacions.

h) Fer la tramitació de les ordenacions extra-
ordinàries de pagaments al Departament d’Eco-
nomia i Finances.

i) Fer la mecanització del pressupost del ca-
pítol I del Departament.

j) Fer les permutes i transferències correspo-
nents al capítol I.

k) Controlar les altes i baixes per incapaci-
tat temporal i els accidents laborals.
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l) Comprovar els llistats TCs de pagament de
la quota de la Seguretat Social i detectar les pos-
sibles disfuncions.

—5 Altres característiques
Coneixements i/o experiència convenients:
Coneixement sobre seguretat social, nòmines,

gestió de personal i pressupost.
Altres coneixements:
Coneixements d’elaboració i gestió de nòmi-

nes i dietes.
Coneixements de les aplicacions informàti-

ques GIP, DAI, SIP, SELECT, PRESSUPOST.

Descripció del lloc de treball

—1 Característiques del lloc de treball
Identificació del lloc: lloc 2.
Nom del lloc: responsable de Selecció i Pro-

visió.
Departament: Governació i Relacions Insti-

tucionals.
Unitat directiva: Direcció de Serveis.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 20.
Complement específic: 4.595,64 euros.
Horari: normal.
Tipus de lloc: singular.
Forma de provisió: concurs específic.

—2 Requisits de participació
Grup: C.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de

Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: administratiu de la

Generalitat de Catalunya.

—3 Coneixement de la llengua catalana
Coneixement oral i escrit de la llengua cata-

lana de nivell C de la Junta Permanent de Ca-
talà, o equivalent.

—4 Contingut funcional
Missió:
La gestió de les convocatòries de provisió de

llocs de treball del Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals, a fi de proveir els
llocs de treball amb els candidats més adequats,
d’acord amb la normativa vigent.

Finalitats/funcions:
a) Gestionar les convocatòries de provisió de

llocs del Departament de Governació i Rela-
cions Institucionals, destinats a personal fun-
cionari, mitjançant els sistemes de concurs de
mèrits i capacitats i de lliure designació.

b) Seguiment dels concursos de provisió i de
mèrits i capacitats, generals, del personal fun-
cionari.

c) Convocatòries de canvi de destinació del
personal laboral del Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals.

d) Convocatòries d’accés a llocs destinats a
personal laboral del Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Recollir les propostes de convocatòria de

llocs de comandament i singulars de les diferents
unitats directives del Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals, que s’han de pro-
veir mitjançant els sistemes de concurs de mè-
rits i capacitats i de lliure designació.

b) Comprovar que els llocs a convocar siguin
susceptibles de provisió, d’acord amb la norma-
tiva vigent i amb la informació que consta en el
Registre Informàtic de Personal (GIP).

c) Recollir les dades corresponents al contin-
gut funcional i a les característiques dels llocs a
proveir, i introduir el Manual d’Organització de
Llocs departamental (MOL) en l’aplicació in-
formàtica elaborada a aquest efecte.

d) Confeccionar la resolució per la qual s’es-
tableixen la convocatòria i les bases específiques
dels diferents concursos de personal funcionari
i laboral.

e) Tramitar la proposta de convocatòria a la
Intervenció delegada del Departament per tal
que informi de l’existència de crèdit suficient per
convocar els llocs.

f) Tramitar la proposta de convocatòria a la
Direcció General de la Funció Pública perquè
emeti l’informe corresponent en relació amb el
contingut de les bases i a la possibilitat de pro-
visió.

g) Trametre les resolucions de les convoca-
tòries i les seves bases a l’Assessoria Jurídica del
Departament, per a la seva revisió i posterior
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

h) Recollir les sol·licituds de participació i de
renúncia a les convocatòries en els terminis de
presentació establerts en la normativa vigent.

i) Controlar que els participants reuneixin els
requisits indispensables exigits en les bases de
la convocatòria i traslladar la documentació a
la junta de mèrits i capacitats.

j) Seguir el calendari de reunions de les juntes
de mèrits i capacitats, i fer les citacions als seus
membres per a cada reunió.

k) Estendre la corresponent acta de les re-
unions.

l) Elaborar i donar publicitat en els taulers
d’anuncis dels documents on figuren els acords
i les qualificacions de les juntes de mèrits i ca-
pacitats en relació amb les convocatòries.

m) Controlar i fer el seguiment dels concur-
sos de provisió generals i de nou accés de per-
sonal funcionari.

n) Elaborar els certificats de serveis prestats
als efectes de la seva presentació en els diferents
processos selectius.

o) Gestionar les ofertes de treball del Depar-
tament de Governació i Relacions Institucionals
al Servei Català de Col·locació.

—5 Altres característiques
Coneixements i/o experiència convenients:
Coneixements sobre organització, procedi-

ment i règim jurídic de la Generalitat de Cata-
lunya, coneixements sobre planificació, gestió
i administració de personal, coneixements d’in-
formàtica a nivell d’usuari (Word), coneixe-
ments de Data Select.

Altres coneixements:
Coneixements sobre el marc jurídic dels pro-

cessos selectius de l’Administració de la Gene-
ralitat.

Coneixements sobre les fases de desenvolu-
pament del procés selectiu en els concursos
generals i específics.

Descripció del lloc de treball

—1 Característiques del lloc de treball
Identificació del lloc: lloc 3.
Nom del lloc: responsable de Registre.
Departament: Governació i Relacions Insti-

tucionals.
Unitat directiva: Direcció de Serveis.
Localitat: Barcelona.

Nivell: 18 .
Complement específic: 4.439,88 euros.
Horari: normal.
Tipus de lloc: singular.
Forma de provisió: concurs específic.

—2 Requisits de participació
Grup: C/D.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de

Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: cos administratiu i

auxiliar d’Administració de la Generalitat.

—3 Coneixement de la llengua catalana
Coneixement oral i escrit de la llengua cata-

lana de nivell C de la Junta Permanent de Ca-
talà, o equivalent.

—4 Contingut funcional
Missió:
Gestionar, tramitar i controlar el registre d’en-

trada i sortida de la documentació que es genera
al Departament de Governació i Relacions Ins-
titucionals així com la que prové d’altres depar-
taments de la Generalitat, d’altres administra-
cions públiques i la que presenta el ciutadà
personalment o per correu, per tal de donar
compliment a la normativa vigent.

Finalitats/funcions:
a) Registrar d’entrada i sortida la documen-

tació presentada o rebuda al Registre general
mitjançant suport informàtic.

b) Donar d’alta els registres de nova creació.
c) Coordinar els registres de les diverses uni-

tats directives del Departament.
Tasques bàsiques o activitats:
a) Mantenir les taules locals de procedència

i destinació.
b) Crear, modificar o suprimir els codis de

destinació interna o externa.
c) Assessorar i coordinar la creació de nous

registres conjuntament amb el Servei Informàtic.
d) Anul·lar assentaments i fer diligències.
e) Crear els diversos tipus de llistats per a

destinacions internes de les diverses unitats di-
rectives del Departament i externes de les diver-
ses administracions.

f) Comunicar i conduir la documentació re-
gistrada.

g) Respondre el correu electrònic adreçat al
Registre.

h) Controlar els terminis de presentació de
les convocatòries dels concursos públics o con-
vocatòries de la Direcció General de la Funció
Pública.

i) Expedir certificats de presentació de do-
cuments en concursos d’adjudicació de contrac-
tes públics i d’altres que sol·licitin els ciutadans.

j) Gestionar la documentació dins els termi-
nis que fixa la normativa vigent.

k) Assessorar, programar i controlar el segui-
ment de la formació específica dels usuaris del
Registre del Departament.

—5 Altres característiques
Coneixements i/o experiència convenients:
Experiència en treball en equip, coneixe-

ments sobre planificació i organització del tre-
ball, coneixements sobre EXCEL i sobre AC-
CES.

Altres coneixements:
Coneixement global de l’organització de l’Ad-

ministració i circuits administratius, coneixe-
ments d’ofimàtica, en especial pel que fa al pro-
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grama informàtic del registre d’entrada i sortida
de documents (Host), coneixements sobre nor-
mes i procediments sobre el registre de docu-
mentació administrativa.

ANNEX 2

Bases

—1 Llocs de treball
Les característiques i funcions dels llocs de

treball que es convoquen són les que estableix
l’annex 1 d’aquesta convocatòria.

—2 Requisits de participació
2.1 Pot participar en aquesta convocatòria

el personal funcionari al servei de la Generali-
tat de Catalunya que compleixi els requisits i les
condicions que estableix la normativa vigent i,
en concret, els que determina la relació de llocs
de treball, d’acord amb el que consta a l’annex
1 d’aquesta convocatòria, i que es trobin en
qualsevol de les situacions administratives que
preveu la normativa.

També hi pot participar el personal funcionari
no integrat que presti serveis a l’Administració
de la Generalitat i pertanyi a cossos o escales del
grup de titulació que s’exigeix a l’annex 1, sem-
pre que compleixi la resta de requisits.

Així mateix, podran participar-hi els funcio-
naris de la Generalitat de Catalunya que perta-
nyin a cossos, escales o places del grup de titu-
lació en què està classificat el lloc convocat, als
quals no es va exigir la titulació que assenyala
l’article 19 del Decret legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, sempre que la titulació no sigui un
requisit indispensable d’acord amb la relació de
llocs de treball.

2.2 Els funcionaris amb destinació definitiva
hauran d’haver estat un mínim d’un any en llocs
del mateix nivell des del qual es concursa, lle-
vat que el lloc a proveir sigui del mateix depar-
tament, o quan es concursi des d’un lloc de lliure
designació.

2.3 Així mateix, per poder prendre part en
aquesta convocatòria cal posseir els coneixe-
ments orals i escrits de llengua catalana de la
Junta Permanent de Català, o equivalent, amb
el nivell que consti en la descripció de cada un
dels llocs. En el cas que els aspirants no tinguin
el certificat acreditatiu corresponent, la Junta
de Mèrits i Capacitats avaluarà, mitjançant una
prova, aquests coneixements en relació amb el
lloc de treball a proveir, prèviament a l’elabo-
ració de la proposta d’admesos i exclosos pre-
vista en aquesta convocatòria.

Transcorreguts 10 dies a partir de la finalització
del termini de presentació de sol·licituds de par-
ticipació, s’especificaran als taulers d’anuncis de
la seu central del departament que convoca el
dia, l’hora i el lloc de la prova de coneixements
de llengua catalana.

Estan exempts de realitzar la prova de conei-
xements de llengua catalana els aspirants que
hagin participat i obtingut destinació en convo-
catòries anteriors de concurs específic de mèrits
i capacitats o de lliure designació, o de selecció
de personal a l’Administració de la Generalitat
en què hi hagués establerta una prova de cata-
là del mateix nivell o superior exigit en la con-
vocatòria. En aquests supòsits, s’haurà d’adjun-
tar a la sol·licitud de participació la corresponent
acreditació documental.

2.4 Els funcionaris amb discapacitats hi po-
dran participar en igualtat de condicions que la
resta de participants sempre que puguin desen-
volupar les funcions del lloc de treball a proveir.

2.5 No poden participar en la convocatòria
els funcionaris que, com a conseqüència d’expe-
dient disciplinari, es trobin en suspensió d’ocu-
pació, els traslladats de llocs de treball i els des-
tituïts de càrrecs de comandament, mentre durin
els efectes corresponents, sens perjudici que els
destituïts de càrrecs de comandament puguin
participar per a llocs singulars. Tampoc no po-
dran prendre-hi part els funcionaris en situació
diferent de servei actiu que no hagin estat el
temps mínim exigit per reingressar al servei
actiu.

2.6 Els requisits de participació s’han de
complir en la data que finalitzi el termini de pre-
sentació de sol·licituds que estableix el punt 3
d’aquesta Resolució.

—3 Sol·licituds
3.1 Les sol·licituds per prendre part en

aquest concurs s’han de presentar als registres
que figuren a l’apartat 3 de la resolució de con-
vocatòria, o per qualsevol dels mitjans que au-
toritza l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu
comú.

3.2 Les sol·licituds tenen caràcter vinculant
per als concursants i només s’admeten renún-
cies a la participació al concurs quan es presen-
ten dins els 10 dies hàbils següents a la finalit-
zació del termini de presentació de sol·licituds,
llevat que la Junta de Mèrits i Capacitats deci-
deixi acceptar-les, una vegada transcorregut l’es-
mentat termini, per causes degudament justifi-
cades.

3.3 La sol·licitud s’ha de formalitzar segons
el model que figura com a annex de la Resolu-
ció de 4 de desembre de 1997 (DOGC núm.
2546, de 29.12.1997) i s’hi ha d’adjuntar una
declaració dels mèrits i capacitats que s’al·leguin,
així com un certificat, emès per l’òrgan compe-
tent en matèria de personal, acreditatiu dels
requisits de participació i dels mèrits i capaci-
tats al·legats.

També es pot obtenir el model de sol·licitud
a l’adreça d’Internet http://www.gencat.es/admi-
nistacio/index.htm.

3.4 Els funcionaris discapacitats han d’ad-
juntar a la sol·licitud un informe emès per l’equip
oficial de valoració de disminucions de l’Insti-
tut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS), per tal que la Junta de Mèrits i Capa-
citats pugui avaluar que el funcionari pot des-
envolupar de manera suficient i autònoma les
funcions i tasques del lloc de treball convocat.

Així mateix podran demanar l’adaptació del
lloc sol·licitat, sempre que aquesta adaptació no
suposi una modificació exorbitant en el context
de l’organització i no sigui incompatible amb el
contingut del lloc i el servei públic a prestar.

Aquests candidats podran demanar en la
sol·licitud de participació l’adaptació o adequa-
ció de temps i mitjans materials per a la realit-
zació dels corresponents sistemes d’acreditació
de mèrits i capacitats que prevegin les bases.

3.5 Els aspirants han de consignar en la
sol·licitud de participació la denominació i el
codi d’identificació del lloc de treball a què s’op-
ta i, si es vol concursar alhora per més d’un lloc

d’aquesta convocatòria, s’hauran d’indicar les
denominacions i els codis corresponents dels
llocs als quals s’opta per ordre de preferència.

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

—4 Mèrits i capacitats
4.1 Els mèrits i capacitats dels candidats per

ocupar els convocats es valoren fins a 100 punts.
Aquest concurs consta de dues fases, que inclou-
ran la totalitat dels mèrits i capacitats especifi-
cats en aquesta convocatòria, en la valoració dels
quals s’haurà d’obtenir una puntuació mínima
global de 50 punts. La proposta de resolució
recaurà en el candidat que, havent superat
aquesta puntuació mínima, obtingui la millor
valoració.

4.2 En el cas d’empat en el conjunt del con-
curs, cal dirimir-lo atenint-se a la qualificació
total obtinguda en la primera fase d’aquesta
convocatòria. Si persisteix l’empat, es dirimirà
per la major puntuació obtinguda, en primer
lloc, per l’antiguitat, i en segon lloc, per la del
grau personal consolidat.

4.3 Primera fase.
Es valoraran, fins a 75 punts en total, en re-

lació amb el lloc de treball a proveir, d’acord amb
els aspectes següents:

Treball desenvolupat.
Es valorarà, fins a un màxim de 35 punts, el

treball desenvolupat segons l’experiència adqui-
rida, especialment en l’exercici de funcions sem-
blants a les pròpies del lloc convocat, tenint en
compte el contingut tècnic i l’especialització dels
llocs ocupats en relació amb el que es convoca
i les aptituds i habilitats requerides, amb espe-
cial consideració a l’experiència.

Formació i perfeccionament.
a) Per l’assistència i/o aprofitament als cur-

sos de formació i de perfeccionament que ver-
sin sobre matèries relacionades amb les funcions
pròpies del lloc que es convoca, tenint en con-
sideració, especialment, els coneixements que
s’estableixen a l’apartat 5 de l’annex 1, fins a 12
punts.

b) Amb els mateixos criteris es valoraran les
publicacions i la docència impartida pels aspi-
rants, fins a 3 punts.

Grau personal.
El grau personal consolidat, dins l’interval del

grup del lloc convocat, es valorarà fins a un
màxim de 5 punts, d’acord amb la distribució
següent:

Grau consolidat superior al nivell del lloc
convocat: 5 punts.

Grau consolidat igual al nivell del lloc convo-
cat: 3 punts.

Grau consolidat inferior al nivell del lloc con-
vocat: 2 punts.

Antiguitat.
L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó

de 0,9 punts per any complet de serveis, i a raó
de 0,075 punts per mes de serveis, fins a 10 punts
en total.

Es computen els serveis efectius prestats i
reconeguts a l’empara de la Llei 70/1978, de 26
de desembre, i disposicions concordants, tenint
en compte que el temps de serveis prestats si-
multàniament només es computarà una vegada.

Titulacions acadèmiques.
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Les titulacions acadèmiques oficials, quan
siguin rellevants per al lloc de treball a proveir,
es valoren fins a 5 punts, en funció dels conei-
xements requerits, competència i especialitza-
ció per a aquest lloc, tenint en consideració es-
pecialment l’apartat 5 de l’annex 1.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadè-
miques de nivell inferior que siguin necessàri-
es per assolir-ne altres de nivell superior que es
puguin al·legar com a requisit o com a mèrit.

Coneixements de la llengua catalana.
Pels cursos o certificats de llengua catalana

de la Junta Permanent de Català o equivalent
acreditatius de coneixements del nivell superior
al requerit i/o pels coneixements de llenguatge
especialitzat s’atorguen fins a 5 punts.

4.4 Segona fase.
Els mèrits i capacitats complementaris con-

sistents en altres coneixements, habilitats i/o
aptituds es valoraran fins a 25 punts en total per
tal de garantir la selecció del candidat més idoni,
d’acord amb el contingut funcional del lloc a
proveir.

En cap cas no es valoraran en aquest apartat
els cursos de formació i perfeccionament ni les
titulacions acadèmiques ni coneixements de la
llengua catalana que s’han de valorar en altres
bases d’aquesta convocatòria.

—5 Acreditació de mèrits i capacitats
5.1 El treball desenvolupat, el grau personal

consolidat i l’antiguitat s’acreditaran mitjançant
un certificat emès a aquest efecte per l’òrgan
competent en matèria de personal del departa-
ment o de l’administració pública corresponent,
amb referència a la data de publicació d’aquesta
convocatòria.

5.2 La resta de dades sobre els mèrits i ca-
pacitats referents a formació i perfeccionament,
titulacions acadèmiques i coneixements de llen-
gua catalana s’acreditaran mitjançant la certi-
ficació corresponent de l’òrgan competent, llevat
que consti una còpia del justificant en l’expedi-
ent personal en aquest departament, cosa que
hauran de fer constar els concursants en la seva
sol·licitud de participació.

5.3 Data de referència dels mèrits i capaci-
tats de la primera fase.

La data de referència d’aquests mèrits i ca-
pacitats per a la seva valoració serà la de la pu-
blicació d’aquesta convocatòria al DOGC, i
només es tindran en compte els mèrits al·legats
i justificats dins el termini de presentació de
sol·licituds.

5.4 Per tal d’acreditar els mèrits i capacitats,
els candidats han de resoldre un cas pràctic re-
lacionat amb el contingut funcional del lloc a
proveir, tenint en compte especialment la infor-
mació que consta a l’apartat “Altres coneixe-
ments” del punt 5 de l’annex 1.

—6 Junta de Mèrits i Capacitats
6.1 L’òrgan col·legiat al qual pertoca el des-

envolupament d’aquest procés de provisió d’acord
amb el que preveuen els articles 29 i següents del
Decret 123/1997, de 13 de maig, és la Junta de
Mèrits i Capacitats, que està formada per les
persones següents:

Titulars:
Montserrat Montaña i Herrera, que actuarà

com a presidenta.
Alfred Rodrigo i Díaz, que actuarà com a

vocal.
Alícia Corral i Solà, representant de l’OTPL.

Suplents:
Neus Fumadó i Casals, que actuarà com a

president.
Teresa Borsot i Esparbé, que actuarà com a

vocal.
M. Àngels Alonso i Rodrigo, com a represen-

tant de l’OTPL.
6.2 La Junta de Mèrits i Capacitats podrà

sol·licitar el nomenament d’assessors especia-
listes, els quals actuaran amb veu però sense vot.

6.3 Funcions i actuacions de la Junta de Mè-
rits i Capacitats.

Les funcions i les actuacions de la Junta de
Mèrits i Capacitats se subjectaran al que deter-
minen els articles 38 i següents del Decret 123/
1997, de 13 de maig.

La Junta de Mèrits i Capacitats té la facultat
de convocar personalment els candidats per tal
d’aclarir punts dubtosos dels mèrits i capacitats
o altres aspectes de la documentació aportada
pels interessats quan ho consideri convenient.

En general, les actuacions de la Junta de Mè-
rits i Capacitats que requereixin notificació als
aspirants es faran públiques en els taulers
d’anuncis del Departament de Governació i
Relacions Institucionals, a l’adreça indicada al
punt 3 d’aquesta convocatòria.

6.4 Transcorreguts els terminis previstos de
presentació de sol·licituds i de renúncies, la Junta
de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta d’as-
pirants admesos i exclosos, amb indicació dels
motius d’exclusió.

6.5 En el mateix moment de l’exposició es-
mentada a l’apartat anterior, la Junta de Mèrits
i Capacitats anunciarà la realització de les tèc-
niques d’acreditació de mèrits i capacitats i in-
dicarà amb una antelació mínima de 5 dies la
data, l’hora i el lloc i, si escau, les condicions
d’execució.

6.6 Realitzada la valoració dels mèrits i les
capacitats previstos segons els sistemes d’acre-
ditació que s’han establert, la Junta de Mèrits
i Capacitats elaborarà la proposta provisional
de resolució del concurs, la qual serà exposada
a fi i efecte que els interessats puguin formular,
en el termini de deu dies, les observacions o
reclamacions que considerin pertinents.

6.7 La Junta de Mèrits i Capacitats elabo-
rarà la proposta definitiva de resolució del con-
curs, que elevarà a l’òrgan convocant per tal que,
si escau, l’aprovi i elabori la resolució definiti-
va del concurs.

6.8 Règim d’impugnacions.
Contra els actes definitius o de tràmit de la

Junta de Mèrits i Capacitats, si aquests últims
decideixen directament o indirectament el fons
de l’assumpte, determinen la impossibilitat de
continuar el procediment, produeixen indefen-
sió o perjudici irreparable als drets i interessos
legítims, els interessats poden interposar recurs
d’alçada davant la secretària general del Depar-
tament de Governació i Relacions Institucionals,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la seva exposició pública, d’acord amb els
articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.

—7 Resolució de la convocatòria
7.1 En el termini màxim d’un mes, que es

podrà prorrogar per un altre mes, a comptar de
l’endemà de la finalitazació del termini de pre-

sentació de sol·licituds, es resoldrà la convoca-
tòria. La resolució es publicarà al DOGC.

7.2 La destinació adjudicada és irrenun-
ciable, llevat que s’hagi obtingut una altra des-
tinació definitiva mitjançant convocatòria pú-
blica realitzada en el mateix període de temps,
per incapacitat sobrevinguda, pel fet de passar
a una situació diferent a la d’actiu o per causes
excepcionals degudament justificades i apre-
ciades per l’òrgan convocant.

—8 Cessament i presa de possessió
8.1 Abans de la presa de possessió, l’inte-

ressat ha d’acreditar que té reconeguda la com-
patibilitat respecte al nou lloc de treball o ma-
nifestar fefaentment que no està inclòs en cap
dels motius d’incompatibilitats que preveu la
normativa.

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

8.2 El termini per a la presa de possessió en
la nova destinació serà de dos dies hàbils si no
implica canvi de localitat de residència del fun-
cionari, o de 15 dies si comporta canvi de loca-
litat de residència, el qual s’haurà d’acreditar
documentalment. Excepcionalment, el termini
per a la presa de possessió es podrà prorrogar,
si el funcionari canvia de localitat de residència,
per resolució del secretari general del departa-
ment on ha d’anar destinat el funcionari, com
a màxim per 15 dies més, quan concorrin circum-
stàncies degudament motivades.

Aquest termini es computarà a partir de l’en-
demà del cessament, el qual s’haurà d’efectuar
dins els tres dies hàbils següents al de la publi-
cació de la resolució del concurs al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya. Quan l’esmen-
tada resolució comporti el reingrés al servei
actiu, el termini de presa de possessió s’haurà
de comptar des de la data de publicació de la
resolució del concurs al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

A l’efecte de còmput de terminis de presa de
possessió, es consideren la mateixa localitat els
municipis els nuclis urbans dels quals estiguin
units sense solució de continuïtat per raons ur-
banístiques o similars i que disposin de serveis
de transports urbans col·lectius comuns.

8.3 La resolució de nomenament compor-
tarà, si escau, el cessament en el lloc anterior.

El termini del cessament es pot prorrogar fins
a un màxim de tres mesos, sempre que aques-
ta pròrroga sigui indispensable i motivada per
les necessitats del servei.

8.4 Les diligències de cessament i presa de
possessió dels funcionaris que accedeixin a un
lloc de treball s’hauran de comunicar al Registre
general de personal dins els tres dies hàbils se-
güents a la seva formalització mitjançant els
sistemes informàtics establerts.

(02.038.115)

EDICTE
de 13 de febrer de 2002, pel qual es notifica als
possibles interessats l’ampliació del recurs con-
tenciós administratiu núm. 856/99.
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Mitjançant aquest Edicte, la Secretaria d’Ad-
ministració i Funció Pública del Departament
de Governació i Relacions Institucionals fa saber
que la senyora Maria Rojo Lucero, que en el seu
dia va interposar el recurs contenciós administra-
tiu núm. 856/99 davant la Secció Quarta de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya contra la Re-
solució d’11 de juny de 1999, de convocatòria del
procés selectiu per a l’accés a l’escala superior
d’administració general del cos superior d’ad-
ministració de la Generalitat (núm. de registre
de la convocatòria 017/98), ha ampliat el recurs
esmentat a la Resolució de 19 de març de 2001,
de nomenament dels funcionaris de l’escala
esmentada.

Es fa públic en compliment del que disposen
els articles 48, 49 i 50 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en relació amb l’article 59 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, a l’efecte que ser-
veixi de citació als possibles interessats, els quals
podran comparèixer, si així ho creuen conve-
nient, davant la Secció Quarta de la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini de nou
dies a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte.

Barcelona, 13 de febrer de 2002

JOSEP-RAMON MORERA I BALADA

Secretari d’Administració i Funció Pública

(02.031.066)

EDICTE
de 13 de febrer de 2002, pel qual es notifica als
possibles interessats l’ampliació del recurs con-
tenciós administratiu núm. 284/2001.

Mitjançant aquest Edicte, la Secretaria d’Ad-
ministració i Funció Pública del Departament
de Governació i Relacions Institucionals fa saber
que el senyor Jordi Bassedas Ballús en nom i
representació de les senyores Carme Coll Font
i Rosa M. Aubesart Martínez i del senyor Joa-
quim Carreras Barnés, que en el seu dia va in-
terposar el recurs contenciós administratiu
núm. 284/2001 davant la Secció Quarta de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, contra l’Acord de
26 d’octubre de 2000 del tribunal qualificador
del procés selectiu per a l’accés al cos de titulats
superiors de la Generalitat de Catalunya, arxi-
vers (núm. de registre de la convocatòria 024/
98), que feia públics els resultats de la fase de
concurs, de la fase d’oposició i la del concurs
oposició corresponents a l’esmentat procés se-
lectiu, i contra la Resolució de 2 de gener de
2001, de nomenament de funcionaris de l’esmen-
tat cos, ha ampliat l’esmentat recurs a la Reso-
lució de 30 de març de 2001 d’aquesta Secretaria
que desestima expressament el recurs d’alçada
interposat pels recurrents contra l’esmentat
Acord de 26 d’octubre de 2000.

Es fa públic en compliment del que disposen
els articles 48, 49 i 50 de la Llei 29/1998, de 13

de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en relació amb l’article 59 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, a l’efecte que ser-
veixi de citació als possibles interessats, els quals
podran comparèixer, si així ho creuen conve-
nient, davant la Secció Quarta de la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de 9 dies
a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte.

Barcelona, 13 de febrer de 2002

JOSEP-RAMON MORERA I BALADA

Secretari d’Administració i Funció Pública

(02.031.067)

*

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

RESOLUCIÓ
PTO/442/2002, de 22 de febrer, de cessament del
senyor Bernat Mascaró Mascaró com a cap del
Negociat Tècnic d’Explotació del Servei Terri-
torial de Carreteres de Girona de la Direcció
General de Carreteres.

Atès que per Resolució del secretari general
del Departament de 16 de juny de 1999 (DOGC
núm. 9657, de 15.7.1999) es va nomenar el se-
nyor Bernat Mascaró Mascaró cap del Negociat
de Conservació i Explotació III de la Secció de
Conservació de la Delegació Territorial de Gi-
rona de la Direcció General de Carreteres;

Atès que per Resolució del secretari general
del Departament de 12 de setembre de 2000
(DOGC núm. 3226, de 15.9.2000), s’adapta el
nomenament del senyor Bernat Mascaró Mas-
caró, que passa de cap del Negociat de Conser-
vació i Explotació III de la Secció de Conserva-
ció de la Delegació Territorial de Girona a cap
del Negociat Tècnic d’Explotació del Servei
Territorial de Carreteres de Girona de la Direc-
ció General de Carreteres;

Atès que la Resolució de 25 de gener de 2002
de la Direcció General de la Funció Pública
declara el senyor Bernat Mascaró Mascaró en
la situació administrativa d’excedència volun-
tària per incompatibilitats;

Atès el que disposa l’article 1 de l’Ordre de
4 d’agost de 1998, de delegació de funcions del
conseller de Política Territorial i Obres Públi-
ques en el secretari general,

RESOLC:

El senyor Bernat Mascaró Mascaró cessa, per
excedència voluntària per incompatibilitats, com
a cap del Negociat Tècnic d’Explotació del Ser-
vei Territorial de Carreteres de Girona de la
Direcció General de Carreteres, amb efectes del
dia 7 de gener de 2002.

Barcelona, 22 de febrer de 2002

P. D. (Orden de 4.8.1998, DOGC núm. 2714 de
31.8.1998)

JOSEP ARQUÉS I SURIÑACH

Secretari general

(02.036.094)

*



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3592 – 11.3.2002 4485

DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT

RESOLUCIÓ
MAB/466/2002, de 21 de febrer, de cessament del
senyor Joan del Peso Díaz com a subdirector
general de Boscos de la Direcció General de Pa-
trimoni Natural i del Medi Físic.

Atesa la Resolució de 29 de desembre de
1995, de nomenament del senyor Joan del Peso
Díaz com a subdirector general de Boscos
(DOGC núm. 2159, de 25.1.1996);

Atès el que estableix l’article 99 del Decret
123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Re-
glament general de provisió de llocs de treball
i promoció professional dels funcionaris de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix la
normativa vigent,

RESOLC:

El senyor Joan del Peso Díaz cessa com a
subdirector general de Boscos de la Direcció
General de Patrimoni Natural i del Medi Físic
del Departament de Medi Ambient, amb efectes
des del dia 28 de febrer de 2002.

Barcelona, 21 de febrer de 2002

RAMON ESPADALER I PARCERISAS

Conseller de Medi Ambient

(02.053.039)

*

DEPARTAMENT
D’INTERIOR

RESOLUCIÓ
INT/463/2002, de 4 de març, per la qual es resol
el concurs oposició per a la provisió de llocs de
treball de les unitats de policia científica de la ca-
tegoria de caporal del cos de mossos d’esquadra.

Atesa la Resolució de 30 de març de 2001, per
la qual es convoca concurs oposició per a la pro-
visió de llocs de treball de les unitats de policia
científica de la categoria de caporal del cos de
mossos d’esquadra (DOGC núm. 3362, de
4.4.2001);

Vista la proposta de mèrits realitzada per la
comissió de valoració, formada segons la base
8.1 del concurs esmentat;

Atès el que estableixen la Llei 10/1994, d’11
de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos
d’esquadra, i el Decret 111/1996, de 2 d’abril, pel
qual s’aprova el Reglament de provisió de llocs
de treball del cos de mossos d’esquadra, modi-
ficat pel Decret 7/1999, de 26 de gener;

En ús de les atribucions que em confereix l’ar-
ticle 12 del Decret 111/1996, de 2 d’abril, pel qual
s’aprova el Reglament de provisió de llocs de
treball del cos de mossos d’esquadra,

RESOLC:

Article 1
Els funcionaris del cos de mossos d’esquadra

el número de DNI dels quals figura a l’annex
d’aquesta Resolució es destinen als llocs de tre-
ball que s’hi indiquen, d’acord amb la base 10
de la convocatòria.

Article 2
Els funcionaris als quals es refereix l’article

1 d’aquesta Resolució cessaran en el lloc que
ocupen actualment i prendran possessió del lloc
a què són destinats, d’acord amb el que preveu
la base 11 de la convocatòria del concurs.

Article 3
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la

via administrativa, es pot interposar, potestativa-
ment, recurs de reposició davant el conseller
d’Interior, en el termini d’un mes, a comptar de
l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’ar-
ticle 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modifi-
cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé,
recurs contenciós administratiu d’acord amb
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa, en el termini de 2 mesos a comptar
de l’endemà de la seva publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona
o, potestativament, el corresponent al lloc del
seu domicili d’acord amb el que estableixen els
articles 8.2 i 14 de l’esmentada Llei.

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

Barcelona, 4 de març de 2002

XAVIER POMÉS I ABELLA

Conseller d’Interior

ANNEX

ND= nivell de destinació; C. esp.= complement específic anual; H= horari (E=especial).

DNI Nom del lloc ND C. esp. Localitat H
39347903 Unitat Regional Policia Científica .................... 16 14736 Manresa E
39871694 Unitat Regional Policia Científica .................... 16 14736 Lleida E
46339861 Unitat Regional Policia Científica .................... 16 14736 La Seu d’Urgell E
46541068 Unitat Regional Policia Científica .................... 16 14736 La Seu d’Urgell E
46573129 Unitat Regional Policia Científica .................... 16 14736 Manresa E

(02.060.061)



PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

TURISME JUVENIL DE CATALUNYA, SA

ANUNCI
pel qual es fa pública la concurrència d’ofertes
per a la contractació dels serveis de fabricació,
subministrament i transport de mobiliari per a les
sales, habitacions i menjadors de la Xarxa d’Al-
bergs de Catalunya.

Objecte: realització dels serveis de fabricació,
subministrament i transport de mobiliari per a
les sales, habitacions i menjadors de la Xarxa
d’Albergs de Catalunya.

Documentació: les empreses interessades poden
consultar els plecs de condicions que regeixen
la present contractació a la seu de Turisme Ju-
venil de Catalunya, SA (c. Rocafort, 116-122,
08015 Barcelona), de dilluns a divendres, de 9
a 14 i de 15 a 18 hores.

Procediment i forma d’adjudicació: procediment
obert. Concurrència pública.

Presentació d’ofertes: fins al dia 27 de març de
2002, a les 14 hores a l’adreça abans esmenta-
da, amb la documentació detallada als plecs de
condicions que regeixen la present concurrèn-
cia.

Despeses de l’anunci: el cost de l’anunci anirà a
càrrec de l’adjudicatari.

Obertura de les ofertes: la realitzarà la Mesa de
Contractació en acte públic, en el lloc, dia i hora
que es determini en el moment de recollir la do-
cumentació.

Barcelona, 4 de març de 2002

BENET MAIMÍ I POU

Director gerent

(02.066.042)

*

DEPARTAMENT
DE SANITAT
I SEGURETAT SOCIAL

INSTITUT
D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

EDICTE
de 19 de febrer de 2002, d’adjudicació d’un con-
curs públic.

El conseller delegat de l’Institut d’Assistència
Sanitària (IAS), de Girona, fa pública la següent
adjudicació.

Exp. núm.: SE 03/01.

Objecte: servei d’activitats quirúrgiques, assis-
tència continuada, hospitalització, i activitat am-
bulatòria, pel Servei d’Urologia de l’Hospital
Santa Caterina, de Girona.

Procediment: concurs públic.

Adjudicatari: Institut d’Urologia de Girona, SL.

Import d’adjudicació: 66.111,33 euros (IVA inclòs).

Salt, 19 de febrer de 2002

MARTÍ MASFERRER MASCORT

Conseller delegat

(02.064.159)

INSTITUT DE DIAGNÒSTIC
PER LA IMATGE

ANUNCI
pel qual es fa pública l’adjudicació del subminis-
trament de material per a Radiofarmàcia.

En referència a l’anunci de licitació publicat
al DOGC número 3536, pàgina 19300, del dia
18 de desembre de 2001, es fa públic, per a co-
neixement general i d’acord amb el que preveu
l’article 93 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes de les administracions públi-
ques, que l’Institut de Diagnòstic per la Imat-
ge ha realitzat el proppassat 20 de febrer d’en-
guany la següent adjudicació.

Expedient 2001/13. Subministrament de ma-
terial per a Radiofarmàcia, amb destinació al
centre de l’I.D.I. - Lleida, unitat de Medicina
Nuclear, ubicat a l’Hospital Arnau de Vilanova

Empresa Lot Import

Amersham Health, SA 01 21.876,84 euros
02 40.801,65 euros
03 14.536,97 euros

Total 77.215,46 euros

Schering España, SA 02 12.325,31 euros
03 564,94 euros

Total 12.890,25 euros

Tyco Healthcare, SL 02 1.592,68 euros
03 420,71 euros

Total 2.013,39 euros

Bristol-Myers, SA 02 901,16 euros

Total 901,16 euros

Total adjudicació 93.020,26 euros

L’Hospitalet de Llobregat, 22 de febrer de 2002

CARLES CASABAYÓ I QUERALTÓ

Gerent

(02.064.157)

*

4486 CONCURSOS I ANUNCIS DOGC 3592 – 11.3.2002



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3592 – 11.3.2002 4487

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

RESOLUCIÓ
PTO/467/2002, de 19 de febrer, per la qual se sot-
met a informació pública la relació dels béns i els
drets afectats per l’execució de les obres del pro-
jecte N-B-9696, del terme municipal de Balsareny.

Aprovat el projecte N-B-9696, “Millora ge-
neral. Nova carretera. Eix del Llobregat. Tram:
Sallent - Berguedà Sud. Carretera C-16 (antiga
C-1411), PK 41,0 al 54,0. Tram: Sallent - Bal-
sareny - Navàs - Puig-reig”, del terme munici-
pal de Balsareny, en data 9 gener de 2001, i atès
que l’aprovació de l’Administració porta implí-
cita la declaració d’utilitat pública i la necessi-
tat d’ocupació;

Atès que en data 17 d’abril de 2001 el Con-
sell Executiu de la Generalitat de Catalunya va
aprovar l’ocupació urgent dels béns i els drets
afectats d’expropiació;

D’acord amb el que estableixen els articles
17.2 i 18 de la Llei d’expropiació forçosa de 16
de desembre de 1954, rebuda la relació concreta
i individualitzada dels béns i els drets afectats,
s’obrirà un període d’informació pública durant
el termini de 20 dies per tal que els titulars dels
béns i els drets afectats puguin al·legar tot el que
considerin oportú a l’únic efecte d’esmenar
possibles errors en la relació;

Per tal de donar compliment als preceptes es-
mentats,

RESOLC:

Que se sotmeti a informació pública la rela-
ció, que es publica a l’annex d’aquesta Resolu-
ció, dels béns i els drets afectats per l’execució
del projecte N-B-9696, “Millora general. Nova
carretera. Eix del Llobregat. Tram: Sallent - Ber-
guedà Sud. Carretera C-16 (antiga C-1411), PK
41,0 al 54,0. Tram: Sallent - Balsareny - Navàs
- Puig-reig”, del terme municipal de Balsareny,
als efectes del que preveu l’article 19.2 de la Llei
d’expropiació forçosa de 16 de desembre de
1954.

Es publica d’acord amb l’article 59.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en relació amb els titulars
de finques desconeguts o de domicili ignorat.
Tots els interessats i els titulars de drets reals o
d’interessos econòmics sobre els béns afectats
poden presentar al·legacions davant aquest De-
partament durant el termini de 20 dies a comptar
de la publicació d’aquesta Resolució, per tal
d’esmenar, si s’escau, totes les possibles errades
o omissions en la relació dels béns i els drets
afectats o dels seus titulars.

Barcelona, 19 de febrer de 2002

P.D. (Resolució de 4.8.1998, DOGC de 31.8.1998)

ALBERT ABULÍ I NÚÑEZ

Cap del Gabinet de Gestió de Projectes
i Expropiacions

TERME MUNICIPAL DE BALSARENY

Expropiació

Núm. de finca: 1.
Núm. de polígon: 10.

Núm. de parcel·la: 11.
Núm. de subparcel·la: 1, 2.
Nom del titular afectat: Xavier Caldero Sader-
ra.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 20.921.
Servitud de pas subterrània, en m2: 200.
Ocupació temporal, en m2: 1.127.

Núm. de finca: 2.
Núm. de polígon: 10.
Núm. de parcel·la: 13.
Núm. de subparcel·la: 27, 26.
Nom del titular afectat: Xavier Caldero Sader-
ra.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 11.166.
Servitud de pas subterrània, en m2: 150.
Ocupació temporal, en m2: 407.

Núm. de finca: 3.
Núm. de polígon: 10.
Núm. de parcel·la: 11.
Núm. de subparcel·la: 11, 7, 5.
Nom del titular afectat: Xavier Caldero Sader-
ra.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 4.598.

Núm. de finca: 4.
Núm. de polígon: 10.
Núm. de parcel·la: 8.
Núm. de subparcel·la: 10, 9, 11, 2.
Nom del titular afectat: Xavier Caldero Sader-
ra.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 7.860.
Servitud de pas subterrània, en m2: 38.
Ocupació temporal, en m2: 780.

Núm. de finca: 5.
Núm. de polígon: 10.
Núm. de parcel·la: 9.
Núm. de subparcel·la: 2.
Nom del titular afectat: Xavier Caldero Sader-
ra.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 1.997.

Núm. de finca: 45.
Núm. de polígon: 9.
Núm. de parcel·la: 37
Núm. de subparcel·la: 2.
Nom del titular afectat: Joan Vila Marsinyach.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 220.

Núm. de finca: 47.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 61.
Nom del titular afectat: Joan Vila Marsinyach.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 253.

Núm. de finca: 48.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 59.
Núm. de subparcel·la: 2.
Nom del titular afectat: Joan Farrés Crespiera.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 5.143.
Servitud de pas subterrània, en m2: 364.
Ocupació temporal, en m2: 1.074.

Núm. de finca: 49.
Núm. de polígon: 9.
Núm. de parcel·la: 36.
Núm. de subparcel·la: 1, 2.

Nom del titular afectat: Joan Farrés Crespiera.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 528.

Núm. de finca: 50.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 69.
Núm. de subparcel·la: 1.
Nom del titular afectat: Ajuntament de Bal-
sareny.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 101.

Núm. de finca: 51.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 70.
Nom del titular afectat: Maria Puig Sanjaume.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 20.
Servitud de pas subterrània, en m2: 13.
Ocupació temporal, en m2: 51.

Núm. de finca: 52.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 60.
Núm. de subparcel·la: 1, 2.
Nom del titular afectat: Ajuntament de Bal-
sareny.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 5.690.
Servitud de pas subterrània, en m2: 93.
Ocupació temporal, en m2: 265.

Núm. de finca: 53.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 38.
Núm. de subparcel·la: 1, 2.
Nom del titular afectat: Salvador Busquets Ca-
sals.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 401.

Núm. de finca: 54.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 36.
Nom del titular afectat: Juan Mas Suades.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 3.105.
Servitud de pas subterrània, en m2: 223.
Ocupació temporal, en m2: 658.

Núm. de finca: 55.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 37.
Núm. de subparcel·la: 1, 2.
Nom del titular afectat: Queralt Bacardit Demon.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 3.559.

Núm. de finca: 56.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 35.
Núm. de subparcel·la: 1, 2.
Nom del titular afectat: Teresa Casas Bartumeus.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 2.128.
Servitud de pas subterrània, en m2: 91.
Ocupació temporal, en m2: 274.

Núm. de finca: 57.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 34.
Núm. de subparcel·la: 1, 2, 3.
Nom del titular afectat: Angelina Pujol Massa-
na.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 2.868.
Servitud de pas subterrània, en m2: 112.
Ocupació temporal, en m2: 327.
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Núm. de finca: 58.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 23.
Núm. de subparcel·la: 1, 2, 4.
Nom del titular afectat: Juan Font Penina.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 6.045.
Servitud de pas subterrània, en m2: 243.
Ocupació temporal, en m2: 797.

Núm. de finca: 59.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 22.
Núm. de subparcel·la: 9, 7, 11, 12, 10.
Nom del titular afectat: Isabel Fàbregas Gonfans.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 1.328.
Servitud de pas subterrània, en m2: 196.
Ocupació temporal, en m2: 605.

Núm. de finca: 60.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 21.
Núm. de subparcel·la: 1, 2, 3, 4.
Nom del titular afectat: María Casaldàliga Sala.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 10.328.
Servitud de pas subterrània, en m2: 339.
Ocupació temporal, en m2: 1.011.

Núm. de finca: 61.
Núm. de polígon: 7.
Núm. de parcel·la: 24.
Nom del titular afectat: Maria Casaldàliga Sala.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 183.

Núm. de finca: 62.
Núm. de polígon: 7.
Núm. de parcel·la: 23.
Nom del titular afectat: Maria Casaldàliga Sala.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 30.
Servitud de pas subterrània, en m2: 443.
Ocupació temporal, en m2: 148.

Núm. de finca: 63.
Núm. de polígon: 7.
Núm. de parcel·la: 84.
Nom del titular afectat: Maria Casaldàliga Sala.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 2.464
Servitud de pas subterrània, en m2: 144.
Ocupació temporal, en m2: 391.

Núm. de finca: 64.
Núm. de polígon: 7.
Núm. de parcel·la: 55.
Nom del titular afectat: Maria Casaldàliga Sala.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 2.128.
Servitud de pas subterrània, en m2: 41.
Ocupació temporal, en m2: 104.

Núm. de finca: 65.
Núm. de polígon: 7.
Núm. de parcel·la: 88.
Nom del titular afectat: Maria Casaldàliga Sala.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 3.458.
Servitud de pas subterrània, en m2: 240.
Ocupació temporal, en m2: 418.

Núm. de finca: 66.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 20.
Núm. de subparcel·la: 4, 3.
Nom del titular afectat: Immobiliària Balsarenyesa.

Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 923.
Servitud de pas subterrània, en m2: 370.
Ocupació temporal, en m2: 1.055.

Núm. de finca: 67.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 65.
Nom del titular afectat: Maria Casaldàliga Sala.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 2.870.
Servitud de pas subterrània, en m2: 310.
Ocupació temporal, en m2: 780.

Núm. de finca: 68.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 19.
Núm. de subparcel·la: 1, 2, 3.
Nom del titular afectat: José Rodoreda Cassades-
ús.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 8.452.
Servitud de pas subterrània, en m2: 664.
Ocupació temporal, en m2: 1.661.

Núm. de finca: 69.
Núm. de polígon: 7.
Núm. de parcel·la: 22.
Núm. de subparcel·la: 10.
Nom del titular afectat: Catalana de Embutidos.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 67.
Servitud de pas subterrània, en m2: 134.
Ocupació temporal, en m2: 415.

Núm. de finca: 70.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 77.
Nom del titular afectat: José Rodoreda Cassades-
ús.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 1.640.
Servitud de pas subterrània, en m2: 93.
Ocupació temporal, en m2: 275.

Núm. de finca: 71.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 5.
Núm. de subparcel·la: 29, 30, 24, 25, 26, 15, 14,
1, 10, 9, 8.
Nom del titular afectat: Comunitat de la Seu de
Manresa.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 7.141.

Núm. de finca: 72.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 74.
Núm. de subparcel·la: 27, 28, 26, 25, 22, 20, 15,
18, 17, 9, 8, 6, 5, 3, 1, 21.
Nom del titular afectat: Comunitat de la Seu de
Manresa.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 16.436.
Servitud de pas subterrània, en m2: 1.446.
Ocupació temporal, en m2: 5.789.

Núm. de finca: 73.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 15.
Núm. de subparcel·la: 1, 2, 3, 4.
Nom del titular afectat: Comunitat de la Seu de
Manresa.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 1.418.
Servitud de pas subterrània, en m2: 186.
Ocupació temporal, en m2: 741.

Núm. de finca: 74.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 4.
Núm. de subparcel·la: 9, 10.
Nom del titular afectat: Comunitat de la Seu de
Manresa.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 194.

Núm. de finca: 75.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 2.
Núm. de subparcel·la: 1, 2, 3, 4.
Nom del titular afectat: Comunitat de la Seu de
Manresa.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 424.
Servitud de pas subterrània, en m2: 44.
Ocupació temporal, en m2: 506.

Núm. de finca: 76.
Núm. de polígon: 6.
Núm. de parcel·la: 1.
Núm. de subparcel·la: 3, 4, 2.
Nom del titular afectat: Comunitat de la Seu de
Manresa.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 3.528.
Servitud de pas subterrània, en m2: 492.
Ocupació temporal, en m2: 2.067.

(02.038.001)

RESOLUCIÓ
PTO/468/2002, de 19 de febrer, per la qual se
sotmet a informació pública la relació dels béns
i els drets afectats per l’execució de les obres del
projecte M-B-99072, del terme municipal de
Castellbell i el Vilar.

Aprovat el projecte M-B-99072, “Millora
local. Millora de nus. Millora dels accessos a
Castellbell i el Vilar des de la C-55. Carretera
C-55, PK 18,000. Tram: Castellbell i el Vilar”, del
terme municipal de Castellbell i el Vilar, en data
20 de desembre de 2001, i atès que l’aprovació
de l’Administració porta implícita la declaració
d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels
béns i els drets afectats;

En aplicació del que estableix la Llei 7/1993,
de 30 de setembre, de carreteres, i els altres pre-
ceptes d’aplicació general;

Atès que, de conformitat amb el que estableix
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, correspon
al Govern de la Generalitat l’adopció de l’acord
d’ocupació urgent, amb l’obertura prèvia, d’acord
amb el que disposa l’article 56 del Reglament
d’expropiació forçosa, d’un període d’informa-
ció pública per un termini de 15 dies per tal que
els titulars dels béns i els drets afectats puguin al·-
legar tot el que considerin oportú;

Per tal de donar compliment als preceptes
esmentats,

RESOLC:

Que se sotmeti a informació pública la rela-
ció, que es publica a l’annex d’aquesta Resolu-
ció, dels béns i els drets afectats per l’execució
de les obres del projecte M-B-99072, “Millora
local. Millora de nus. Millora dels accessos a
Castellbell i el Vilar des de la C-55. Carretera
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C-55, PK 18,000. Tram: Castellbell i el Vilar”, del
terme municipal de Castellbell i el Vilar, als efec-
tes que preveu l’article 56 del Reglament d’ex-
propiació forçosa, en relació amb l’article 52 de
la Llei d’expropiació forçosa.

Es publica d’acord amb l’article 59.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en relació amb els titulars
de finques desconeguts o de domicili ignorat.

Tots els interessats i els titulars de drets reals
o d’interessos econòmics sobre els béns afectats
poden presentar al·legacions davant aquest De-
partament durant un termini de 15 dies a comp-
tar de la publicació d’aquesta Resolució per tal
d’esmenar, si s’escau, totes les possibles errades
o omissions en la relació dels béns i els drets
afectats o dels seus titulars.

Barcelona, 19 de febrer de 2002

P. D. (Resolució de 4.8.1998, DOGC de 31.8.1998)

ALBERT ABULÍ I NÚÑEZ

Cap del Gabinet de Gestió de Projectes
i Expropiacions

ANNEX

Expropiació

TERME MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR

Núm. de finca: 1.
Núm. de polígon: 3.
Núm. de parcel·la: 7.
Nom del titular afectat: Paserpro.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 416.
Servitud de pas aèria, en m2: 3.141.

Núm. de finca: 2.
Núm. de polígon: 3.
Núm. de parcel·la: 9.
Nom del titular afectat: Paserpro.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 957.
Servitud de pas aèria, en m2: 660.
Ocupació temporal, en m2: 16.

Núm. de finca: 3.
Núm. de polígon: 3.
Núm. de parcel·la: 10.
Nom del titular afectat: Paserpro.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 1.670.
Servitud de pas aèria, en m2: 1.482.
Ocupació temporal, en m2: 243.

Núm. de finca: 4.
Núm. de polígon: 4.
Núm. de parcel·la: 54.
Nom del titular afectat: Paserpro.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 512.
Servitud de pas aèria, en m2: 201.

Núm. de finca: 5.
Núm. de polígon: 4.
Núm. de parcel·la: 55.
Nom del titular afectat: Paserpro.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 470.

Núm. de finca: 6.
Núm. de polígon: 4.

Núm. de parcel·la: 48.
Nom del titular afectat: Paserpro.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 4.380.
Servitud de pas aèria, en m2: 1.053.
Ocupació temporal, en m2: 117.

Núm. de finca: 7.
Núm. de polígon: 4.
Núm. de parcel·la: 52.
Nom del titular afectat: Paserpro.
Naturalesa del bé: rústic.
Servitud de pas aèria, en m2: 103.
Ocupació temporal, en m2: 205.

Núm. de finca: 8.
Núm. de polígon: 4.
Núm. de parcel·la: 53.
Nom del titular afectat: Paserpro.
Naturalesa del bé: rústic.
Servitud de pas aèria, en m2: 332.

Núm. de finca: 9.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 120.
Nom del titular afectat: Paserpro.
Naturalesa del bé: rústic.
Servitud de pas aèria, en m2: 1.046.

Núm. de finca: 10.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 121.
Nom del titular afectat: Paserpro.
Naturalesa del bé: rústic.
Servitud de pas aèria, en m2: 893.
Ocupació temporal, en m2: 83.

Núm. de finca: 11.
Núm. de polígon: 3.
Núm. de parcel·la: 8.
Nom del titular afectat: Paserpro.
Naturalesa del bé: rústic.
Servitud de pas aèria, en m2: 1.441.

Núm. de finca: 12.
Núm. de polígon: 3.
Núm. de parcel·la: 5.
Nom del titular afectat: José María Juncadella
Salisachs.
Naturalesa del bé: rústic.
Servitud de pas aèria, en m2: 70.

Núm. de finca: 13.
Núm. de polígon: 3.
Núm. de parcel·la: 6.
Nom del titular afectat: Miguel Coca Blanquez.
Naturalesa del bé: rústic.
Servitud de pas aèria, en m2: 1.571.

(02.044.011)

RESOLUCIÓ
PTO/469/2002, de 20 de febrer, per la qual se sot-
met a informació pública la relació dels béns i els
drets afectats per l’execució de les obres del pro-
jecte A-T-99255, dels termes municipals de Santa
Bàrbara, la Galera i Mas de Barberans.

Aprovat el projecte A-T-99255, “Millora ge-
neral. Condicionament camí. Tram: Santa Bàr-
bara-Mas de Barberans”, dels termes municipals
de Santa Bàrbara, la Galera i Mas de Barberans,
en data 10 de gener de 2002, i atès que l’apro-
vació de l’Administració porta implícita la de-
claració d’utilitat pública i la necessitat d’ocu-
pació dels béns i els drets afectats;

En aplicació del que estableix la Llei 7/1993,
de 30 de setembre, de carreteres, i els altres pre-
ceptes d’aplicació general;

Atès que, de conformitat amb el que estableix
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, correspon
al Govern de la Generalitat l’adopció de l’acord
d’urgent ocupació, amb l’obertura prèvia,
d’acord amb el que disposa l’article 56 del Re-
glament d’expropiació forçosa, d’un període
d’informació pública per un termini de 15 dies
per tal que els titulars dels béns i els drets afectats
puguin al·legar tot el que considerin oportú;

Per tal de donar compliment als preceptes es-
mentats,

RESOLC:

Que se sotmeti a informació pública la rela-
ció, que es publica a l’annex d’aquesta Resolu-
ció, dels béns i els drets afectats per l’execució
de les obres del projecte A-T-99255, “Millora ge-
neral. Condicionament camí. Tram: Santa Bàr-
bara-Mas de Barberans”, dels termes municipals
de Santa Bàrbara, la Galera, Mas de Barberans,
als efectes que preveu l’article 56 del Reglament
d’expropiació forçosa, en relació amb l’article
52 de la Llei d’expropiació forçosa.

Es publica d’acord amb l’article 59.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en relació amb els titulars
de finques desconeguts o de domicili ignorat.

Tots els interessats i els titulars de drets reals
o d’interessos econòmics sobre els béns afectats
poden presentar al·legacions davant aquest De-
partament, durant un termini de 15 dies a comp-
tar de la publicació, per tal d’esmenar, si s’escau,
totes les possibles errades o omissions en la re-
lació dels béns i els drets afectats o dels seus ti-
tulars.

Barcelona, 20 de febrer de 2002

P. D. (Resolució de 4.8.1998, DOGC de 31.8.1998)

ALBERT ABULÍ I NÚÑEZ

Cap del Gabinet de Gestió de Projectes
i Expropiacions

ANNEX

Expropiació

TERME MUNICIPAL DE SANTA BÀRBARA

Núm. de finca: 1.
Núm. de polígon: 20.
Núm. de parcel·la: 22.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: M. Dolores Gimeno Cid.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 405.
Servitud de pas aèria, en m2: 348.
Ocupació temporal, en m2: 706.

Núm. de finca: 2.
Núm. de polígon: 20.
Núm. de parcel·la: 24.
Nom del titular afectat: Rodolfe Roé Roé.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 21.
Servitud de pas aèria, en m2: 108.
Ocupació temporal, en m2: 181.
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Núm. de finca: 3.
Núm. de polígon: 20.
Núm. de parcel·la: 112.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Nuria Curto Bueno.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 25.
Servitud de pas aèria, en m2: 98.
Ocupació temporal, en m2: 196.

Núm. de finca: 4.
Núm. de polígon: 20.
Núm. de parcel·la: 110.
Nom del titular afectat: Nuria Curto Bueno.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 1.
Servitud de pas aèria, en m2: 60.
Ocupació temporal, en m2: 119.

Núm. de finca: 5.
Núm. de polígon: 20.
Núm. de parcel·la: 26.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Juana Pons Gómez.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 1.
Servitud de pas aèria, en m2: 88.
Ocupació temporal, en m2: 185.

Núm. de finca: 6.
Núm. de polígon: 20.
Núm. de parcel·la: 87.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: José María Martí Mon-
llau.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 7.
Servitud de pas aèria, en m2: 82.
Ocupació temporal, en m2: 120.

Núm. de finca: 7.
Núm. de polígon: 20.
Núm. de parcel·la: 27.
Núm. de subparcel·la: a, b, c.
Nom del titular afectat: Enriqueta Llombart
Puell.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 7.
Servitud de pas aèria, en m2: 50.
Ocupació temporal, en m2: 73.

Núm. de finca: 8.
Núm. de polígon: 20.
Núm. de parcel·la: 28.
Núm. de subparcel·la: a, b, c.
Nom del titular afectat: Carlos Caballé Royo.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 1.
Servitud de pas aèria, en m2: 89.
Ocupació temporal, en m2: 177.

Núm. de finca: 9.
Núm. de polígon: 20.
Núm. de parcel·la: 30.
Nom del titular afectat: Agustín Blas Rafael.
Naturalesa del bé: rústic.
Servitud de pas aèria, en m2: 37.
Ocupació temporal, en m2: 66.

Núm. de finca: 10.
Núm. de polígon: 20.
Núm. de parcel·la: 29.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: José Hilario Pastor Llom-
bart.
Naturalesa del bé: rústic.
Servitud de pas aèria, en m2: 37.
Ocupació temporal, en m2: 83.

Núm. de finca: 11.
Núm. de polígon: 20.
Núm. de parcel·la: 33.
Nom del titular afectat: Cinta Rosa Caballé Su-
birats.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 7.
Servitud de pas aèria, en m2: 81.
Ocupació temporal, en m2: 150.

Núm. de finca: 12.
Núm. de polígon: 20.
Núm. de parcel·la: 31.
Nom del titular afectat: Maria Lleixà Ferré.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 81.
Servitud de pas aèria, en m2: 297.
Ocupació temporal, en m2: 593.

Núm. de finca: 13.
Núm. de polígon: 20.
Núm. de parcel·la: 32.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Juan José Llasat Bala-
guè.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 35.
Servitud de pas aèria, en m2: 209.
Ocupació temporal, en m2: 418.

Núm. de finca: 14.
Núm. de polígon: 20.
Núm. de parcel·la: 21.
Núm. de subparcel·la: a, b, c.
Nom del titular afectat: Francisco Arasa Queral.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 1.
Servitud de pas aèria, en m2: 8.
Ocupació temporal, en m2: 22.

Núm. de finca: 15.
Núm. de polígon: 13.
Núm. de parcel·la: 19.
Núm. de subparcel·la: a, b, c.
Nom del titular afectat: Abelardo Fava Casado.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 5.

Núm. de finca: 16.
Núm. de polígon: 13.
Núm. de parcel·la: 33.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Juan Gimeno Fort.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 21.

Núm. de finca: 17.
Núm. de polígon: 13.
Núm. de parcel·la: 34.
Núm. de subparcel·la: a, b, c, d.
Nom del titular afectat: Manuel Pla Adell.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 72.

TERME MUNICIPAL DE SANTA BÀRBARA

Núm. de finca: 18.
Núm. de polígon: 13.
Núm. de parcel·la: 35.
Nom del titular afectat: Josefa Caballé Ferré.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 585.

Núm. de finca: 19.
Núm. de polígon: 13.
Núm. de parcel·la: 37.
Nom del titular afectat: Enriqueta Llombart

Puell.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 566.

Núm. de finca: 20.
Núm. de polígon: 13.
Núm. de parcel·la: 169.
Nom del titular afectat: Agustín Blas Rafael.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 21.

Núm. de finca: 21.
Núm. de polígon: 13.
Núm. de parcel·la: 40.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Ramón Guillen García.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 47.

Núm. de finca: 22.
Núm. de polígon: 13.
Núm. de parcel·la: 118.
Nom del titular afectat: Francisco Bonfill Giné.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 72.

Núm. de finca: 23
Núm. de polígon: 13.
Núm. de parcel·la: 41.
Nom del titular afectat: Juan José Llasat Bala-
gue.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 356.

Núm. de finca: 24.
Núm. de polígon: 15.
Núm. de parcel·la: 133.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Manuel Rios Pujol.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 31.

Núm. de finca: 25.
Núm. de polígon: 15.
Núm. de parcel·la: 132.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: José Lleixà Royo.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 761.

Núm. de finca: 26.
Núm. de polígon: 15.
Núm. de parcel·la: 131.
Nom del titular afectat: Evaristo Martí Fabregat.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 698.

Núm. de finca: 27.
Núm. de polígon: 18.
Núm. de parcel·la: 1.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Ajuntament de Santa
Bàrbara.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 17.
Servitud de pas aèria, en m2: 74.
Ocupació temporal, en m2: 138.

Núm. de finca: 28.
Núm. de polígon: 18.
Núm. de parcel·la: 2.
Nom del titular afectat: Ajuntament de Santa
Bàrbara.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 3.
Servitud de pas aèria, en m2: 52.
Ocupació temporal, en m2: 104.
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Núm. de finca: 29.
Núm. de polígon: 18.
Núm. de parcel·la: 3.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Agustín Royo Ferré.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 24.
Servitud de pas aèria, en m2: 62.
Ocupació temporal, en m2: 124.

Núm. de finca: 30.
Núm. de polígon: 18.
Núm. de parcel·la: 98.
Nom del titular afectat: Joaquina Cid Aixerch.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 157.
Servitud de pas aèria, en m2: 129.
Ocupació temporal, en m2: 258.

Núm. de finca: 31.
Núm. de polígon: 18.
Núm. de parcel·la: 5.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Josefa Arasa Cabanes.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 208.
Servitud de pas aèria, en m2: 110.
Ocupació temporal, en m2: 216.

Núm. de finca: 32.
Núm. de polígon: 18.
Núm. de parcel·la: 6.
Núm. de subparcel·la: a, b, c.
Nom del titular afectat: M. Mercedes Queral Cid.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 58.
Servitud de pas aèria, en m2: 127.
Ocupació temporal, en m2: 254.

Núm. de finca: 33.
Núm. de polígon: 18.
Núm. de parcel·la: 7.
Núm. de subparcel·la: a, b, c, d, e.
Nom del titular afectat: José Lleixà Royo.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 115.
Servitud de pas aèria, en m2: 573.
Ocupació temporal, en m2: 1.134.

Núm. de finca: 34.
Núm. de polígon: 18.
Núm. de parcel·la: 8.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: “Masia Gil” Explotaci-
ons Agrícoles, SL.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 736.
Servitud de pas aèria, en m2: 568.
Ocupació temporal, en m2: 1.126.

Núm. de finca: 35.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 52.
Núm. de subparcel·la: a, b, c.
Nom del titular afectat: “Masia Gil” Explotaci-
ons Agrícoles, SL.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 21.

Núm. de finca: 36.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 51.
Nom del titular afectat: “Masia Gil” Explotaci-
ons Agrícoles, SL.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 35.

Núm. de finca: 37.
Núm. de polígon: 16.

Núm. de parcel·la: 50.
Núm. de subparcel·la: a, b, c, d, f, g, h.
Nom del titular afectat: “Masia Gil” Explotaci-
ons Agrícoles, SL.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 2.385.

Núm. de finca: 38.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 49.
Nom del titular afectat: Pilar Solà Pagà.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 6.

Núm. de finca: 39.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 48.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: M. Teresa Andreu Arasa.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 313.

Núm. de finca: 40.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 80.
Nom del titular afectat: José María Cuadrad
Jardi.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 56.

Núm. de finca: 41.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 47.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: José Roig Cid.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 32.

Núm. de finca: 42.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 46.
Nom del titular afectat: José Roig Cid.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 929.

Núm. de finca: 43.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 45.
Nom del titular afectat: José María Gil Puyo.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 12.

Núm. de finca: 45.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 91.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Núm. del titular afectat: Ajuntament de Santa
Bàrbara.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 475.

Núm. de finca: 46.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 98.
Núm. del titular afectat: Ajuntament de Santa
Bàrbara.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 353.

Núm. de finca: 47.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 42.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Núm. del titular afectat: Fco. Javier Curto Bo-
nancia.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 118.

Núm. de finca: 48.
Núm. de polígon: 16.

Núm. de parcel·la: 85.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Núm. del titular afectat: Teresa Solà Aixalà.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 92.

Núm. de finca: 49.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 39.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Núm. del titular afectat: Abelino Curto Bonan-
cia.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 7.

Núm. de finca: 51.
Núm. de polígon: 17.
Núm. de parcel·la: 39.
Nom del titular afectat: “Masia Gil” Explotaci-
ons Agrícoles, SL.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 45.
Servitud de pas aèria, en m2: 13.
Ocupació temporal, en m2: 27.

Núm. de finca: 52.
Núm. de polígon: 17.
Núm. de parcel·la: 35
Nom del titular afectat: Pilar Solà Pagà.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 157.

Núm. de finca: 53.
Núm. de polígon: 17.
Núm. de parcel·la: 49.
Nom del titular afectat: Ángeles Solà Pagà.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 40.

Núm. de finca: 54.
Núm. de polígon: 17.
Núm. de parcel·la: 33.
Nom del titular afectat: “Masia Gil” Explotaci-
ons Agrícoles, SL.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 244.

Núm. de finca: 55.
Núm. de polígon: 17.
Núm. de parcel·la: 32.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Teresa Cid Curto.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 448.

Núm. de finca: 56.
Núm. de polígon: 17.
Núm. de parcel·la: 31.
Nom del titular afectat: José Miró Gimeno.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 812.

Núm. de finca: 57.
Núm. de polígon: 17.
Núm. de parcel·la: 30.
Nom del titular afectat: José Miró Gimeno.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 194.

Núm. de finca: 59.
Núm. de polígon: 17.
Núm. de parcel·la: 59.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Ricardo Gallego Castillo.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 180.

Núm. de finca: 62.
Núm. de polígon: 16.
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Núm. de parcel·la: 22.
Nom del titular afectat: Francisco Arasa Queral.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 33.

Núm. de finca: 63.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 92.
Nom del titular afectat: Francisco Arasa Queral.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 828.

Núm. de finca: 64.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 78.
Núm. de subparcel·la: a, b, c, d.
Nom del titular afectat: Ángel Miguel Sorribes
Beltri.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 4.447.

Núm. de finca: 65.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 21.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: José María García Pa-
nisello.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 880.

Núm. de finca: 66.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 72.
Nom del titular afectat: Pla Faus, SL.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 95.

Núm. de finca: 67.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 20.
Nom del titular afectat: Pla Faus, SL.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 356.

Núm. de finca: 68.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 19.
Nom del titular afectat: Pla Faus, SL.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 336.

Núm. de finca: 69.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 15.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Pla Faus, SL.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 519.

Núm. de finca: 70.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 8.
Nom del titular afectat: M. Cinta Monllau Ac-
censi.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 35.

Núm. de finca: 71.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 9.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Carmen Gumbau Uso.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 21.

Núm. de finca: 72.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 2.
Núm. de subparcel·la: a, b.

Nom del titular afectat: Carmen Gumbau Uso.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 269.

Núm. de finca: 73.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 1.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Montserrat Valldepérez
Hierro.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 173.

Núm. de finca: 75.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 121.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Pla Faus, SL.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 96.

Núm. de finca: 76.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 138.
Nom del titular afectat: Pla Faus, SL.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 831.

Núm. de finca: 77.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 123.
Nom del titular afectat: Pla Faus, SL.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 522.

Núm. de finca: 78.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 124.
Nom del titular afectat: Álvaro Cid Castellà.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 1.702.

Núm. de finca: 79.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 128.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Lucrecia Rodríguez Roé.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 1.611.

Núm. de finca: 80.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 145.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Josefa Chavarria Espuny.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 33.

Núm. de finca: 203.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 136.
Nom del titular afectat: “Masia Gil” Explotaci-
ons Agrícoles, SL.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 8.
Servitud de pas aèria, en m2: 157.
Ocupació temporal, en m2: 311.

TERME MUNICIPAL DE MAS DE BARBERANS

Núm. de finca: 83.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 147.
Nom del titular afectat: Montserrat Martí Roe.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 7.

Núm. de finca: 84.
Núm. de polígon: 12.

Núm. de parcel·la: 148.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Montserrat Martí Roe.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 84.

Núm. de finca: 85.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 149.
Núm. de subparcel·la: a, b, c.
Nom del titular afectat: Francisco Rodríguez
Muñoz.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 842.

Núm. de finca: 86.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 151.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Miguel Cerda Duatis.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 878.

Núm. de finca: 87.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 152.
Nom del titular afectat: Cinta Ferreres Llasat.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 511.

Núm. de finca: 88.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 153.
Nom del titular afectat: Evaristo Panisello Vall-
depérez.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 91.

Núm. de finca: 89.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 154.
Nom del titular afectat: Juan Casado Lleixá.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 52.

Núm. de finca: 91.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 155.
Nom del titular afectat: Agustín Botella Botella.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 21.

Núm. de finca: 92.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 165.
Nom del titular afectat: Eleuterio Miralles Gon-
zalbo.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 120.

Núm. de finca: 93.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 166.
Nom del titular afectat: Eleuterio Miralles Gon-
zalbo.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 53.

Núm. de finca: 94.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 167.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Rosa Maria Cherta Chi-
pre.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 360.

Núm. de finca: 95.
Núm. de polígon: 12.
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Núm. de parcel·la: 168.
Núm. de subparcel·la: a, b, c.
Nom del titular afectat: Rosa Gisbert Baiges.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 17.

Núm. de finca: 96.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 169.
Nom del titular afectat: Maria Cinta Miró Bor-
ràs.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 364.

Núm. de finca: 97.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 1.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Secundina Subirats Acis-
clo.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 283.

Núm. de finca: 98.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 2.
Nom del titular afectat: Emilia Arasa Curto.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 204.

Núm. de finca: 99.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 3.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Ana Cid Arasa.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 692.

Núm. de finca: 100.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 4.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: José Cid Sans.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 2.045.

Núm. de finca: 101.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 5.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Francisca Rodríguez
Aixalà.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 452.

Núm. de finca: 102.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 172.
Nom del titular afectat: Enriqueta Llombart
Caballé.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 1.734.

Núm. de finca: 103.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 6.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: José Llombart Caballé.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 14.

Núm. de finca: 104.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 10.
Núm. de subparcel·la: a, b, c.
Nom del titular afectat: Ernesto Ventura Martí.

Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 2.045.

Núm. de finca: 105.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 11.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Esther Rosiñol Martí.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 1.295.

Núm. de finca: 106.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 12.
Nom del titular afectat: Francisca Ventura Ven-
tura.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 21.

Núm. de finca: 107.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 13.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Cinta Muria Sabaté.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 62.

Núm. de finca: 108.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 23.
Núm. de subparcel·la: a, b, c, d.
Nom del titular afectat: Cecilia Rodríguez Fono-
llosa.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 418.

Núm. de finca: 109.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 30.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Montserrat Accensi Gas.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 715.

Núm. de finca: 110.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 31.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: José Rue Bonavida.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 882.

Núm. de finca: 111.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 33.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Cinta Cid Montserrat.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 57.

Núm. de finca: 112.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 34.
Núm. de subparcel·la: a, b,
Nom del titular afectat: Maria Cinta Chavarria
Mercé.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 275.

Núm. de finca: 113.
Núm. de polígon: 14.
Núm. de parcel·la: 10.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Álvaro Valldepérez Arasa.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 896.

Núm. de finca: 114.
Núm. de polígon: 14.
Núm. de parcel·la: 9.
Núm. de subparcel·la: a, b, c.
Nom del titular afectat: Agència Catalana de
l’Aigua.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 680.

Núm. de finca: 115.
Núm. de polígon: 13.
Núm. de parcel·la: 15.
Nom del titular afectat: Agència Catalana de
l’Aigua
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 231.

Núm. de finca: 117.
Núm. de polígon: 13.
Núm. de parcel·la: 18.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Agència Catalana de
l’Aigua.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 718.
Ocupació temporal, en m2: 876.

Núm. de finca: 118.
Núm. de polígon: 13.
Núm. de parcel·la: 13.
Núm. de subparcel·la: a, b, c.
Nom del titular afectat: Dolores Lleixà Subirats.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 565.
Ocupació temporal, en m2: 1.062.

Núm. de finca: 119.
Núm. de polígon: 13.
Núm. de parcel·la: 8.
Núm. de subparcel·la: a, b, c.
Nom del titular afectat: Francisco Lleixà Lleixà.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 211.
Ocupació temporal, en m2: 672.

Núm. de finca: 120.
Núm. de polígon: 13.
Núm. de parcel·la: 7.
Nom del titular afectat: Raimundo Lleixà Llei-
xà.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 651.
Ocupació temporal, en m2: 342.

Núm. de finca: 121.
Núm. de polígon: 13.
Núm. de parcel·la: 1.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Víctor Lleixà Lleixà.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 421.
Ocupació temporal, en m2: 1.932.

Núm. de finca: 122.
Núm. de polígon: 31.
Núm. de parcel·la: 69.
Nom del titular afectat: Cinta Cid Montserrat.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 28.

Núm. de finca: 123.
Núm. de polígon: 31.
Núm. de parcel·la: 68.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Manuel Codorniu Aixen-
dri.
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Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 841.

Núm. de finca: 124.
Núm. de polígon: 31.
Núm. de parcel·la: 64.
Nom del titular afectat: M. Rosa Girona Gui-
merà.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 109.

Núm. de finca: 125.
Núm. de polígon: 31.
Núm. de parcel·la: 63.
Nom del titular afectat: Soledad Casanova Ca-
sanova.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 298.

Núm. de finca: 129.
Núm. de polígon: 31.
Núm. de parcel·la: 52.
Nom del titular afectat: Ángel Franch Franch.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 104.

Núm. de finca: 130.
Núm. de polígon: 31.
Núm. de parcel·la: 51.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Montserrat Franch Franch.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 112.

Núm. de finca: 131.
Núm. de polígon: 31.
Núm. de parcel·la: 50.
Nom del titular afectat: Cinta Franch Franch.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 528.

Núm. de finca: 132.
Núm. de polígon: 31.
Núm. de parcel·la: 46.
Nom del titular afectat: Josefa Lleixà Lleixà.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 106.

Núm. de finca: 133.
Núm. de polígon: 31.
Núm. de parcel·la: 45.
Nom del titular afectat: Teresa Armengol Pla.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 180.
Ocupació temporal, en m2: 108.

Núm. de finca: 134.
Núm. de polígon: 31.
Núm. de parcel·la: 22.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Pablo Lleixà Martí.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 430.
Servitud de pas aèria, en m2: 814.
Ocupació temporal, en m2: 60.

Núm. de finca: 135.
Núm. de polígon: 31.
Núm. de parcel·la: 21.
Nom del titular afectat: Erondina Sebastià Lleixà.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 1.490.
Servitud de pas aèria, en m2: 717.

Núm. de finca: 136.
Núm. de polígon: 31.
Núm. de parcel·la: 20.
Nom del titular afectat: Carmen Reig Exposito.

Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 85.
Servitud de pas aèria, en m2: 1.016.

Núm. de finca: 137.
Núm. de polígon: 31.
Núm. de parcel·la: 17.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Antonio Roselló Mui-
llan.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 234.
Servitud de pas aèria, en m2: 68.

Núm. de finca: 138.
Núm. de polígon: 31.
Núm. de parcel·la: 11.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Secundina Subirats Acis-
clo.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 84.
Núm. de finca: 139.
Núm. de polígon: 31.
Núm. de parcel·la: 10.
Nom del titular afectat: Carmen Bonfill Lleixà.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 22.

Núm. de finca: 142.
Núm. de polígon: 31.
Núm. de parcel·la: 5.
Nom del titular afectat: Manuel Guimerà Llei-
xà.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 8.

Núm. de finca: 143.
Núm. de polígon: 30.
Núm. de parcel·la: 105.
Nom del titular afectat: Cinta Cid Montserrat.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 370.

Núm. de finca: 146.
Núm. de polígon: 30.
Núm. de parcel·la: 99.
Nom del titular afectat: Carmen Solé Subirats.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 323.

Núm. de finca: 147.
Núm. de polígon: 30.
Núm. de parcel·la: 98.
Nom del titular afectat: José Rubert Barceló.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 835.

Núm. de finca: 148.
Núm. de polígon: 30.
Núm. de parcel·la: 86.
Nom del titular afectat: José Subirats Subirats.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 588.

Núm. de finca: 149.
Núm. de polígon: 30.
Núm. de parcel·la: 85.
Nom del titular afectat: Maria Cinta Subirats
Sànchez.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 109.

Núm. de finca: 151.
Núm. de polígon: 30.
Núm. de parcel·la: 81.
Núm. de subparcel·la: a, b.

Nom del titular afectat: José Mestre Gisbert.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 139.

Núm. de finca: 152.
Núm. de polígon: 30.
Núm. de parcel·la: 82.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Erundina Sebastià Lleixà.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 21.

Núm. de finca: 153.
Núm. de polígon: 30.
Núm. de parcel·la: 83.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Juan José Codorniu
Roselló.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 791.
Servitud de pas aèria, en m2: 648.
Ocupació temporal, en m2: 1.158.

Núm. de finca: 154.
Núm. de polígon: 30.
Núm. de parcel·la: 66.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Teresa Guimerà Cher-
ta.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 301.
Servitud de pas aèria, en m2: 962.
Ocupació temporal, en m2: 180.

Núm. de finca: 157.
Núm. de polígon: 26.
Núm. de parcel·la: 31.
Nom del titular afectat: Comunitat del Toll.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 60.

Núm. de finca: 158.
Núm. de polígon: 26.
Núm. de parcel·la: 30.
Nom del titular afectat: Comunitat del Toll.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 208.

Núm. de finca: 159.
Núm. de polígon: 26.
Núm. de parcel·la: 29.
Nom del titular afectat: Alejandro Subirats Llei-
xà.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 187.

Núm. de finca: 167.
Núm. de polígon: 26.
Núm. de parcel·la: 32.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Josefa Colomé Ferré.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 722.
Servitud de pas aèria, en m2: 174.
Ocupació temporal, en m2: 717.

Núm. de finca: 168.
Núm. de polígon: 26.
Núm. de parcel·la: 95.
Nom del titular afectat: Antonio Sànchez Llei-
xà.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 508.

Núm. de finca: 169.
Núm. de polígon: 26.
Núm. de parcel·la: 97.
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Nom del titular afectat: Jaime Subirats Subirats.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 54.

Núm. de finca: 170.
Núm. de polígon: 26.
Núm. de parcel·la: 98.
Nom del titular afectat: Romualdo Adell Llei-
xà.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 59.

Núm. de finca: 171.
Núm. de polígon: 26.
Núm. de parcel·la: 138.
Nom del titular afectat: José María Armengol
Rillo.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 90.

Núm. de finca: 172.
Núm. de polígon: 26.
Núm. de parcel·la: 100.
Nom del titular afectat: Pedro Altès Lleixà.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 475.

Núm. de finca: 173.
Núm. de polígon: 26.
Núm. de parcel·la: 101.
Nom del titular afectat: Juana Barberà Lleixà.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 523.

Núm. de finca: 174.
Núm. de polígon: 26.
Núm. de parcel·la: 42.
Nom del titular afectat: Genaro Lleixà Cid.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 974.

Núm. de finca: 175.
Núm. de polígon: 25.
Núm. de parcel·la: 57.
Nom del titular afectat: Joaquín Lleixà Mestre.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 227.

Núm. de finca: 176.
Núm. de polígon: 25.
Núm. de parcel·la: 56.
Nom del titular afectat: Juan Bel Subirats.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 132.

Núm. de finca: 204.
Núm. de polígon: 30.
Núm. de parcel·la: 68.
Nom del titular afectat: Juan Valentín Altès
Royo.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 1.
Servitud de pas aèria, en m2: 174.

TERME MUNICIPAL DE LA GALERA

Núm. de finca: 177.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 13.
Nom del titular afectat: Víctor Pastor Romeu.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 130.

Núm. de finca: 178.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 15.
Núm. de subparcel·la: a, b.

Nom del titular afectat: M. Teresa Cid Cañigue-
ral.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 48.

Núm. de finca: 179.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 16
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Virginia Ascensi Cid.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 36.

Núm. de finca: 180.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 6
Nom del titular afectat: Daniel Lluis Castellvi.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 9.

Núm. de finca: 181.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 5.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Daniel Bel Cid.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 37.

Núm. de finca: 182.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 3.
Nom del titular afectat: Gemma Cabanes Caba-
nes.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 34.

Núm. de finca: 183.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 2.
Nom del titular afectat: Francisco Caballé Roe.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 148.

Núm. de finca: 184.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 1.
Nom del titular afectat: Agustín Roe Pla.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 51.

Núm. de finca: 185.
Núm. de polígon: 12.
Núm. de parcel·la: 7.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Daniel Lluis Castellví.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 69.

Núm. de finca: 189.
Núm. de polígon: 11
Núm. de parcel·la: 4.
Nom del titular afectat: Evaristo Panisello Vall-
depérez.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 27.

Núm. de finca: 190.
Núm. de polígon: 11.
Núm. de parcel·la: 5.
Nom del titular afectat: Manuela Botella Chavar-
ra.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 20.

Núm. de finca: 191.
Núm. de polígon: 11.
Núm. de parcel·la: 12.
Núm. de subparcel·la: a, b.

Nom del titular afectat: Agustín Botella Botella.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 39.

Núm. de finca: 192.
Núm. de polígon: 11.
Núm. de parcel·la: 14.
Nom del titular afectat: Eleuterio Miralles Gon-
zalbo.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 11.

Núm. de finca: 193.
Núm. de polígon: 11.
Núm. de parcel·la: 13.
Nom del titular afectat: Rosa M. Cherta Chipre.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 5.

Núm. de finca: 194.
Núm. de polígon: 11.
Núm. de parcel·la: 15.
Nom del titular afectat: José Baiges Curto.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 200.

Núm. de finca: 195.
Núm. de polígon: 11.
Núm. de parcel·la: 16.
Nom del titular afectat: José Baiges Roselló.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 21.

Núm. de finca: 197.
Núm. de polígon: 9.
Núm. de parcel·la: 7.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Ester Rosiñol Martí.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 7.

Núm. de finca: 198.
Núm. de polígon: 9.
Núm. de parcel·la: 6.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Daniel Bel Cid.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 64.

Núm. de finca: 199.
Núm. de polígon: 9.
Núm. de parcel·la: 5.
Nom del titular afectat: Jaime Lleixà Subirats.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 97.

Núm. de finca: 200.
Núm. de polígon: 9.
Núm. de parcel·la: 4.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Emilia Arasa Curto.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 12.

Núm. de finca: 201.
Núm. de polígon: 9.
Núm. de parcel·la: 72.
Nom del titular afectat: Jaime Lleixà Subirats.
Naturalesa del bé: rústic.
Superfície a expropiar, en m2: 90.

(02.049.073)

EDICTE
de 20 de febrer de 2002, pel qual es dóna publi-
citat a la Resolució que assenyala dies per a la
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redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les fin-
ques afectades d’expropiació per l’execució del
projecte A-G-99232, dels termes municipals de
Corçà, Parlavà, Ultramort i Verges.

Atès que s’ha publicat la relació dels béns i
els drets afectats per l’execució del projecte A-
G-99232, “Millora general. Condicionament de
la carretera C-252, PK 2,760 al PK 11,615 de la
C-252. Tram: Corçà - Verges”, dels termes mu-
nicipals de Corçà, Parlavà, Ultramort i Verges,
al DOGC núm. 3523, de 28.11.2001, i al Diari de
Girona de 27 de novembre de 2001, d’acord amb
el que estableix l’article 56 del Reglament de 26
d’abril de 1957 de la Llei d’expropiació forço-
sa de 16 de desembre de 1954, i declarada la
urgència en l’ocupació per l’Acord del Govern
de la Generalitat de 5 de febrer de 2002, el De-
partament de Política Territorial i Obres Públi-
ques ha resolt, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 52, conseqüència 2, de la Llei esmentada,
assenyalar els dies 11 i 12 de març de 2002 a
Corçà, el 14 de març de 2002 a Parlavà, el 18 i
19 de març de 2002 a Ultramort, i el 20 de març
de 2002 a Verges per procedir a la redacció de
les actes prèvies a l’ocupació dels béns i els drets
que s’expropien.

Aquest assenyalament es notificarà individual-
ment als interessats convocats, que són els que
consten a la relació exposada al tauler d’anuncis
de l’alcaldia corresponent i en aquest Departa-
ment (av. Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa,
08029 Barcelona).

Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i
els drets afectats, personalment o representats
per una persona degudament autoritzada, apor-
tant els documents acreditatius de la seva titu-
laritat i l’últim rebut de la contribució que cor-
respon al bé afectat, i poden fer-se acompanyar,
pel seu compte, de perits o notari.

El lloc de reunió són les dependències de
l’Ajuntament de Corçà, Parlavà, Ultramort i
Verges. Tot seguit els assistents es traslladaran,
si escau, als terrenys afectats per tal de proce-
dir a la redacció de les actes.

Barcelona, 20 de febrer de 2002

XAVIER BERGA I VAYREDA

Cap del Servei d’Expropiacions

(02.049.074)

ANUNCI
pel qual es fan públics expedients de sol·licitud
d’autorització de llicència d’obres presentats
davant la Comissió d’Urbanisme 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 de llicència d’obres en sòl no urbanit-
zable que es detallen a continuació estaran ex-
posats al públic per un termini de 20 dies al local
de la Comissió d’Urbanisme de Girona (c. Cris-
tòfol Grober, 2, 17071 Girona) perquè en el
termini esmentat, comptat des de l’endemà de
la publicació d’aquest Anunci al DOGC, totes
les persones interessades puguin examinar-los

i presentar al Registre les al·legacions que con-
siderin oportunes:

Exp.: 56/02
Sol·licitud d’autorització per a la reforma i

canvi d’ús d’una pallissa al Pla de la Cidera, que
promou Pere Molist Pla, al terme municipal de
la Vall d’en Bas.

Exp.: 67/02
Sol·licitud d’autorització per a la modificació

del projecte de construcció d’una nau industrial,
que promou Frillemena, SA, al terme munici-
pal de Sant Gregori.

Exp.: 76/02
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la 119
del polígon 2, que promou Dolors Costa Parals,
al terme municipal de Forallac.

Exp.: 77/02
Sol·licitud d’autorització per a la legalització

d’una activitat d’emmagatzematge i distribució
de gas butà i propà a la parcel·la 76 del polígon
7, que promou Gas Albertí, SA, al terme mu-
nicipal de Forallac.

Exp.: 78/02
Sol·licitud d’autorització per a la reforma i

ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat a
Beget, que promou Kaigutdelcel, SL, al terme
municipal de Camprodon.

Exp.: 91/02
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un habitatge unifamiliar aïllat a Pujals dels Pa-
gesos, que promou Maria dels Àngels Canadell
Mir, al terme municipal de Cornellà del Terri.

Exp.: 100/02
Sol·licitud d’autorització per a la instal·lació

de l’activitat de recuperació, reparació i fabri-
cació de paletes de fusta i pedra artificial, que
promou Ecolignor, SL, al terme municipal de
Maià de Montcal.

Exp.: 101/02
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

de tres habitatges en una unitat tipològica al
Camp de Baix del Pont, que promou Avet Blau,
SL, al terme municipal de Guils de Cerdanya.

Exp.: 102/02
Sol·licitud d’autorització per a la reforma de

la masia mas Aymerich situada al barri Bell-lloc,
17, que promou Construcció i Restauració Con-
gost, SL, al terme municipal de Santa Cristina
d’Aro.

Exp.: 103/02
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la 145
del polígon 14, que promou Elena Abella Fon-
tacaba, al terme municipal de Peralada.

Exp.: 110/02
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un habitatge unifamiliar a la carretera de
Cereja, que promou Josep Blanqué Bragulat, al
terme municipal de Llívia.

Exp.: 111/02
Sol·licitud d’autorització per a la legalització

d’una activitat de turisme rural al mas Duran,
que promou Concepció Gayà Ferrer, al terme
municipal de la Pera.

Exp.: 112/02
Sol·licitud d’autorització per a la instal·lació

d’una àrea de lleure al camí Baix de Sant Tomàs,
que promou Parque Residencia Catalunya, SA,
al terme municipal de Torroella de Fluvià.

Exp.: 113/02
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un camp de golf pitch & put a Vilacolum, que
promou Josep Ayats Trilla, al terme municipal
de Torroella de Fluvià.

Exp.: 114/02
Sol·licitud d’autorització per a la instal·lació

de l’activitat de fabricació de productes de ce-
ràmica al paratge Salt del Matxo, que promou
Ceràmiques Salt del Matxo, SCP, al terme mu-
nicipal de Porqueres.

Exp.: 115/02
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un habitatge a la finca can Vieta, que promou
Joaquim Prats Vieta, al terme municipal de
Maçanet de la Selva.

Exp.: 116/02
Sol·licitud d’autorització per a l’ampliació

d’una cabana per destinar-la a habitatge a cal
Pellicer, que promou Josep Picola Pous, al ter-
me municipal de Ribes de Freser.

Exp.: 125/02
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’una piscina a la finca situada al carrer de les
Brugueres, 16, que promou Francesc Aymerich
Costa, al terme municipal de la Cellera de Ter.

Exp.: 126/02
Sol·licitud d’autorització per a la rehabilitació

del molí de can Roquer, que promou Hendrik
Luutz Zuidema, al terme municipal de Rabós.

Exp.: 127/02
Sol·licitud d’autorització per a la instal·lació

d’una activitat extractiva a la finca les Artigues,
que promou Explotaciones Calcita, SL, al ter-
me municipal de Susqueda.

Exp.: 143/02
Sol·licitud d’autorització per a la reforma i

ampliació d’una edificació existent a ca l’Ale-
many, que promou Narcís Alemany Vila, al ter-
me municipal d’Ultramort.

Exp.: 144/02
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un habitatge unifamiliar aïllat, que promou
Guillaume Bofill, al terme municipal de Navata.

Exp.: 153/02
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un porxo al mas Marcó, que promou Antonio
Acero Sallán, al terme municipal de la Bisbal
d’Empordà.

Exp.: 154/02
Sol·licitud d’autorització per a l’ampliació

d’un habitatge situat a can Serrallonga, que
promou Esteve Bosch Franch, al terme muni-
cipal de Camós.

Exp.: 156/02
Sol·licitud d’autorització per a l’adequació

d’un magatzem per a habitatge, que promou
Patrici Teixidor Garriga, al terme municipal de
Bàscara.

Exp.: 157/02
Sol·licitud d’autorització per a la instal·lació

d’un taller de torner al mas Saneios, que promou
Joaquim Bosch Prunella, al terme municipal de
Cabanes.
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Exp.: 158/02
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un cementiri municipal, que promou l’Ajun-
tament de Masarac, al terme municipal de Masa-
rac.

Exp.: 159/02
Sol·licitud d’autorització per a la construcció

d’un dipòsit d’aigua potable al paratge Puig de
Sant Pere, que promou l’Ajuntament d’Alba-
nyà, al terme municipal d’Albanyà.

Exp.: 160/02
Sol·licitud d’autorització per a la instal·lació

d’un servei de dipòsits i subministrament de gas,
que promou Cepsa Elf Gas, SA, al terme mu-
nicipal de Vila-sacra.

Girona, 26 de febrer de 2002

GLÒRIA PONS I SAEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Girona

(02.053.038)

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

ANUNCI
pel qual se sol·licita la declaració d’ocupació
urgent dels béns i drets afectats pel Programa de
promoció pública d’habitatges del Grup Sant
Cosme del terme municipal del Prat de Llobregat.

El Cap del Gabinet de Gestió de Projectes i
Expropiacions del Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, en data 21 de febrer de 2002, ha resolt:

—1 Aprovar la relació concreta i individualit-
zada dels béns i drets afectats per l’execució del
Programa de promoció pública d’habitatges del
Grup Sant Cosme del Prat de Llobregat, aprovat
per la Comissió de Programació per a la Promo-
ció Pública d’Habitatges en sessió de data 3 de
juliol de 1998, i que es relacionen a continuació.

—2 Sol·licitar al Govern de la Generalitat de
Catalunya, a l’empara del que disposa l’article
52 de la Llei d’expropiació forçosa, la declara-
ció d’ocupació urgent dels béns i drets esmen-
tats.

—3 Sotmetre l’expedient a informació pública
durant un termini de vint (20) dies amb citació
personal als titulars afectats.

De conformitat amb allò que preveu l’article
56 del Reglament d’expropiació forçosa, l’expe-
dient es pot consultar a les oficines d’ADIGSA,
empresa pública (c. Diputació, 92, 6a planta,
Barcelona), a fi i efecte que s’hi puguin formular
les al·legacions pertinents i aportar les proves
que es considerin oportunes.

Barcelona, 22 de febrer de 2002

ALBERT ABULÍ I NÚÑEZ

Cap del Gabinet de Gestió
de Projectes i Expropiacions

ANNEX

Relació dels béns i drets afectats per l’execució
del Programa de promoció pública d’habitatges
del Grup Sant Cosme del Prat de Llobregat

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Faustina Carmona Heredia.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 410, porta 4, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: propietat i usdefruit.
Titulars: Juan, Casto i Dolores Pérez Carmona.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 410, porta 4, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: nua propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 410,
porta 4, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Manuela Salguero Jiménez.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 410, porta 5, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: usdefruit.
Titulars: Casto, Francisco, María, Antonio, José,
Dolores, Francisca, Jesús, Jaime Miguel i Ma-
nuela Pérez Salguero; Casto, Juan i Dolores
Pérez Carmona, i Manuela Pérez Levante.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 410, porta 5, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: nua propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 410,
porta 5, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Manuela Salguero Jiménez.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 410, porta 6, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: usdefruit.
Titulars: Casto, Francisco, María, Antonio, José,
Dolores, Francisca, Jesús, Jaime Miguel i Ma-
nuela Pérez Salguero; Casto, Juan i Dolores
Pérez Carmona, i Manuela Pérez Levante.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 410, porta 6, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: nua propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 410,
porta 6, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titulars: Juan Ramón Jiménez Jiménez i Fran-
cisca Pérez Salguero.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 410, porta 7, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 410,
porta 7, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Rafael Vargas Navarro.

Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 416, porta 7, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 416,
porta 7, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Rafael Navarro Jiménez.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 417, porta 3, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 417,
porta 3, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Antonio Santos Navarro.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 417, porta 4, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 417,
porta 4, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Juan Ramón Santos Navarro.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 417, porta 5, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 417,
porta 5, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: José Santos Navarro.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 417, porta 6, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 417,
porta 6, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Carmen Vargas Pérez.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 417, porta 7, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 417,
porta 7, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
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Dret afectat: propietat.
Titular: Milagros Santos Navarro.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 417, porta 8, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 417,
porta 8, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Eduardo Expósito Lozano i Carmen
Flores Fernández.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 417, porta 9, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 417,
porta 9, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Juan Antonio Cano Rodríguez i Ana
Fernández Paredes.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 418, porta 2, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 418,
porta 2, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Carlos Saavedra Vargas.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 418, porta 3, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 418,
porta 3, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Ángeles Paredes Silva.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 418, porta 6, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 418,
porta 6, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Francisco Fernández Paredes.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 418, porta 7, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 418,
porta 7, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat

de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Rosa Flores Hernández.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 418, porta 8, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 418,
porta 8, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Ángel Navarro Fernández.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 418, porta 9, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 418,
porta 9, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titulars: Castro García Pérez i Trinidad Gabarre
Giménez.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 419, porta 1, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 419,
porta 1, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Rafael García Echepares.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 419, porta 2, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 419,
porta 2, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Manuel García Pérez i Lila Cortés Ji-
ménez.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 419, porta 3, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 419,
porta 3, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Antonio Miguel Fernández Moreno.

Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 419, porta 5, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 419,
porta 5, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Maria Pérez Salguero.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 419, porta 6, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 419,
porta 6, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Esperanza García Pérez.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 419, porta 8, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 419,
porta 8, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Juan Miguel Vargas Saavedra.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 420, porta 8, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 420,
porta 8, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: A. Manuel Vargas Navarro.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 424, porta 6, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 424,
porta 6, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Natalia Vargas Saavedra.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 426, porta 1, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 426,
porta 1, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
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Dret afectat: propietat.
Titular: Antonio Vargas Navarro.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 426, porta 2, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 426,
porta 2, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.
Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: José Vargas Fernández.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 426, porta 3, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 426,
porta 3, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Manuel Vargas Navarro.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 426, porta 4, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 426,
porta 4, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titulars: Antonio Vargas Fernández i Josefa
Porcel Poyatos.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 426, porta 5, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 426,
porta 5, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Camelia Navarro Jiménez.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 426, porta 6, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 426,
porta 6, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Remedios Vargas Pérez.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 426, porta 7, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 426,
porta 7, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: M. Carmen Vargas Navarro.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 426, porta 9, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 426,
porta 9, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Teresa Vargas Vargas.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 426, porta 12,
el Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 426,
porta 12, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Maria Jiménez Heredia.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 429, porta 1, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 429,
porta 1, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: José Bibian Jiménez.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 429, porta 3, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 429,
porta 3, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titulars: Rafael Bibian Jiménez i Milagros Ba-
londa Jiménez.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 429, porta 4, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 429,
porta 4, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Carmen Navarro Fernández.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 429, porta 8, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 429,
porta 8, el Prat de Llobregat.

Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Manuel Cortés Heredia i Josefa Car-
mona Heredia.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 430, porta 5, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 430,
porta 5, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Isabel Cortés Heredia i Antonio Her-
nández Carmona.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 430, porta 8, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 430,
porta 8, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Maria Heredia Molina.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 430, porta 9, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 430,
porta 9, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Agustín Carbonell Jiménez i Leonor
Amaya Flores.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 431, porta 2, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 431,
porta 2, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Maria Paredes Navarro.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 431, porta 5, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 431,
porta 5, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Catalina Batista Fernández.
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Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 431, porta 6, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 431,
porta 6, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Juan Ortega Hernández i Rosa Car-
mona Heredia.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 432, porta 3, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 432,
porta 3, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Jaime Amaya Batista i Juana Carbonell
Hernández.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 432, porta 4, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 432,
porta 4, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Juan Martínez Hernández.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 432, porta 6, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 432,
porta 6, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Francisco Delgado Chacón i Rosario
Perea Torres.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 432, porta 7, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 432,
porta 7, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Josefa Heredia Molina.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 433, porta 1, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 433,
porta 1, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Diego Jiménez Jiménez i Salud Campos
López.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 433, porta 3, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 433,
porta 3, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Antonio Chacot Morte i Juana Flores
Hernández.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 433, porta 5, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 433,
porta 5, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Francisco Martínez Hernández i Maria
Bautista Carmona.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 437, porta 7, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 437,
porta 7, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Juan Giménez Arenas i Pilar Giménez
Amaya.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 437, porta 8, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 437,
porta 8, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Diego Casañas Jiménez i Elena Moli-
na Navarro.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 437, porta 9, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 437,
porta 9, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Soledad Cortés Giménez.

Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 438, porta 4, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 438,
porta 4, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Alfonso Rojas Tejada i Hortensia Gi-
ménez Muñoz.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 438, porta 6, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 438,
porta 6, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Emilia Vargas Carbonell
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 438, porta 7, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 438,
porta 7, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Enrique Malla Cano i Maria Cano Cano.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 438, porta 8, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 438,
porta 8, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Antonio Muñoz García.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 438, porta 11,
el Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 438,
porta 11, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Hermelinda González Cuesta.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 439, porta 10,
el Prat de Llobregat.
Dret afectat: arrendament.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 439,
porta 10, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.
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Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Carlos Fuster Gil i Marta Rodríguez
Saavedra.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 416, porta 6, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 416,
porta 6, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Purificación Fernández.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 402, porta 10,
el Prat de Llobregat.
Dret afectat: Ocupant sense títol.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 402,
porta 10, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Antonio Fernández Fernández i Carmen
Pérez.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 405, porta 12,
el Prat de Llobregat.
Dret afectat: Ocupant sense títol.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 405,
porta 12, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Matilde Fernández Cortés.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 406, porta 10,
el Prat de Llobregat.
Dret afectat: Ocupant sense títol.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 406,
porta 10, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Josefa Carboner Flores.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 437, porta 10,
el Prat de Llobregat.
Dret afectat: Ocupant sense títol.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 437,
porta 10, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titulars: Mauricio Arenas Carbonell i Enrica
Serrano Torres.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 433, porta 8, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: propietat.

Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 433,
porta 8, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

Titular registral: Institut Català del Sòl.
Adreça: c. Còrsega, 289, Barcelona.
Dret afectat: propietat.
Titular: Antonio Amaya Gabarri.
Adreça: Grup Sant Cosme, bloc 433, porta 9, el
Prat de Llobregat.
Dret afectat: propietat.
Habitatge afectat: Grup Sant Cosme, bloc 433,
porta 9, el Prat de Llobregat.
Dades registrals: Registre de la Propietat del Prat
de Llobregat, tom 972, llibre 332, foli 1, finca
24321-N.

(02.052.130)

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA

ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.

—1 Entitat adjudicadora: Gestió d’Infraestruc-
tures, SA, empresa pública de la Generalitat de
Catalunya.

—2 Objecte: a) Descripció: assistència tècnica
per a la redacció de l’estudi informatiu i la ge-
otècnia de perllongament de la línia 4 de l’FMB.
Tram: La Pau - Sagrera i connexió dels tallers
del triangle ferroviari amb L4 i L9. Clau: EI-TM-
02407.

d) Termini de redacció: 4 mesos.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació: 78.000,00 eu-
ros, IVA del 16% inclòs.

—5 Garanties
S’exigirà una garantia provisional equivalent

al 2% de l’import de licitació.

—6 Obtenció de documentació i informació:
el plec de bases del concurs, el contracte tipus
i el plec de prescripcions tècniques particulars
quedaran exposats durant el termini de presen-
tació de les ofertes, entre les 9 hores i les 13 hores
dels dies laborables a les oficines de:

a) Entitat: Gestió d’Infraestructures, SA.
b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 20-30, 2a

planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08029.
d) Telèfon: 93.444.44.44.
e) Fax: 93.430.01.24.

—7 Requisits específics del licitador
a) —.
b) Se sol·licitaran els mitjans d’acreditació de

la solvència econòmica, financera i tècnica pre-
vistos en els articles 16 i 19 del Text refós de la
Llei de contractes de les administracions públi-
ques en els termes que figuren en el plec de
bases.

—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit: 20 de març de 2002 a les 13

hores.

b) Documentació a presentar: la que exigeix
el plec de bases.

c) Lloc de presentació: a l’adreça indicada en
el punt 6.

d) El licitador estarà obligat a mantenir la
seva oferta durant 4 mesos, comptats a partir de
la data d’obertura de les ofertes.

e) No s’admetran ofertes variants.
No s’admetran les proposicions presentades

per correu d’acord amb el que preveu el plec de
bases.

—9 Obertura de les ofertes
Tindrà lloc en l’adreça indicada en el punt 6

a les 10 hores del dia 21 de març de 2002.

—10 —.

—11 Les despeses de l’anunci seran a càrrec
de l’adjudicatari del contracte.

Barcelona, 6 de març de 2002

PILAR MATESANZ SÁNCHEZ

Cap d’Auditoria Interna

(02.066.046)

*
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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA

EDICTE
de 19 de febrer de 2002, pel qual es notifica la
resolució d’un expedient d’ajut (núm. 33 00119
1999).

La Direcció General de Desenvolupament
Rural ha dictat resolució en l’expedient les dades
del qual figuren a l’annex d’aquest Edicte. S’ha
intentat fer-ne la notificació, però no s’ha pogut
dur a terme.

En conseqüència, d’acord amb el que preve-
uen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), es
comunica a la persona interessada que, per tal
de poder tenir coneixement del contingut íntegre
de la resolució que s’esmenta, pot comparèixer
a les dependències de la Direcció General de
Desenvolupament Rural (Gran Via de les Corts
Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona), dins el
termini d’un mes comptat des de l’endemà de
la publicació d’aquest Edicte al DOGC.

Contra aquesta resolució, la persona interes-
sada pot interposar el tipus de recurs que s’es-
pecifica a l’annex d’aquest Edicte.

Barcelona, 19 de febrer de 2002

FRANCESC XAVIER BALLABRIGA I CASES

Director general de Desenvolupament Rural

ANNEX

Núm. d’expedient: 33 00119 1999, d’ajut per a un
pla de millora.
Interessat: Fruits Ilerda, 2010, SL.
Acte administratiu que es notifica: resolució de
data 27 de novembre de 2001.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada
davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca.

(02.037.008)

EDICTE
de 21 de febrer de 2002, pel qual es notifica la
resolució d’un expedient sancionador (núm. CA
30/00).

La Direcció General d’Indústries i Qualitat
Agroalimentària ha dictat resolució en l’expe-
dient sancionador les dades del qual figuren a
l’annex d’aquest Edicte. S’ha intentat fer-ne la
notificació, però no s’ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d’acord amb el que preve-
uen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu
comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), es comu-
nica a la persona interessada que, per tal de po-
der tenir coneixement del contingut íntegre de
la resolució que s’esmenta, pot comparèixer a les
dependències de la Direcció General d’Indústries
i Qualitat Agroalimentària (Gran Via de les Corts
Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona), dins el
termini d’un mes comptat des de l’endemà de la
publicació d’aquest Edicte al DOGC.

Contra aquesta resolució, la persona interes-
sada pot interposar el tipus de recurs que s’es-
pecifica a l’annex.

Barcelona, 21 de febrer de 2002

ENRIC SEGARRA I TOMÀS-RIVEROLA

Director general d’Indústries i
Qualitat Agroalimentària

ANNEX

Núm. d’expedient: CA 30/00.
Interessat: Embutidos Olivan, SA.
Acte administratiu que es notifica: resolució de
data 4 de desembre de 2001.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada
davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca.

(02.042.015)

REGS DE CATALUNYA, SA

ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.

—1 Entitat adjudicadora: Regs de Catalunya,
SA, empresa pública de la Generalitat de Ca-
talunya.

—2 Objecte:
a) Descripció: execució de les obres del camí

de Bot a Horta de Sant Joan per l’Horta dels
Frares (Terra Alta), 1a fase. Clau: XA-01911.

c) Lloc d’execució: Terra Alta.
d) Termini d’execució: 2 mesos.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació: 190.147,90
euros, IVA del 16% inclòs.

—5 Garanties
S’exigirà una garantia provisional equivalent

al 2% de l’import de licitació.

—6 Obtenció de documentació i informació:
el plec de bases del concurs i el projecte de les
obres quedaran exposats durant el termini de
presentació de les ofertes, entre les 9 hores i les
13 hores dels dies laborables a les oficines de:

a) Entitat: Regs de Catalunya, SA.
b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 20-30, 2a

planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08029.
d) Telèfon: 93.405.31.13.
e) Fax: 93.419.48.71.

—7 Requisits específics del licitador
a) S’exigirà la següent classificació: grup/

subgrup/categoria: G6e.
b) Se sol·licitaran els mitjans d’acreditació de

la solvència econòmica, financera i tècnica pre-
vistos en els articles 16 i 17 del Text refós de la
Llei de contractes de les administracions públi-
ques en els termes que figuren en el plec de
bases.

—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit: 25 de març de 2002 a les 13

hores.
b) Documentació a presentar: la que exigeix

el plec de bases.
c) Lloc de presentació: a l’adreça indicada en

el punt 6.

d) El licitador estarà obligat a mantenir la
seva oferta durant 4 mesos, comptats a partir de
la data d’obertura de les ofertes.

e) Cada concursant podrà presentar una
oferta (l’oferta base) i totes les variants que
estimi oportú, sempre que estiguin adequada-
ment separades i diferenciades.

No s’admetran les proposicions presentades
per correu d’acord amb el que preveu el plec de
bases.

—9 Obertura de les ofertes
Tindrà lloc en l’adreça indicada en el punt 6

a les 9.50 hores del dia 26 de març de 2002.

—10 —.

—11 Les despeses de l’anunci seran a càrrec
de l’adjudicatari del contracte.

Barcelona, 6 de març de 2002

PILAR MATESANZ SÁNCHEZ

Cap d’Auditoria Interna

(02.066.043)

*
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DEPARTAMENT
DE TREBALL

EDICTE
de 8 de febrer de 2002, de notificació de proposta
de suspensió de la prestació de desocupació cor-
responent als expedients LL-469/2001, LL-3/
2002, LL-14/2002, LL-20/2002 i TA-2/2002.

De conformitat amb el que disposen l’article
59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i l’arti-
cle 37 del Reial decret 928/1998, de 14 de maig,
que aprova el Reglament general sobre proce-
diments per a la imposició de sancions per in-
fraccions de l’ordre social i l’extensió d’actes de
liquidació de quotes a la Seguretat Social, es
notifica a les persones que consten a l’annex la
proposta de suspensió de la prestació de deso-
cupació durant un mes perquè no han renovat
la demanda d’ocupació, en els expedients san-
cionadors en matèria d’ocupació, prestacions
d’atur i formació professional ocupacional que
s’hi esmenten.

Els expedients resten a disposició dels inte-
ressats a l’oficina de Treball de la Generalitat
corresponent, durant un termini de quinze dies
a comptar de la publicació d’aquesta notifica-
ció al DOGC, amb l’advertiment que, un cop
transcorregut l’esmentat termini, se’n dictarà la
resolució corresponent.

Lleida, 8 de febrer de 2002

ANNA MIRANDA I TORRES

Delegada territorial de Lleida en funcions

ANNEX

Expedient: LL-469/2001.
Interessat: Eva Gazquez Rey.
Adreça: c. Escultor Corselles, 13, dreta 3-2, 25005
Lleida.

Expedient: LL-3/2002.
Interessat: José Planas Guijarro
Adreça: c. Dr. Combelles, 42-1-2, 25003 Lleida.

Expedient: LL-14/2002.
Interessat: Jorge Ruiz Ríos.
Adreça: c. Travessia del Carme, 14-4, 25007
Lleida.

Expedient: LL-20/2002.
Interessat: J. Carlos Silva Valentin.
Adreça: bl. Juan Carlos, 34-1-1, 215003 Lleida.

Expedient: TA-2/2002.
Interessat: Antonio Bernaus Alonso.
Adreça: c. Mestre Güell, 8-2-1, 25300 Tàrrega.

(02.039.092)

EDICTE
d’11 de febrer de 2002, pel qual es fan públiques
resolucions dictades per la delegada territorial de
Treball de Girona en diversos expedients sanci-
onadors.

D’acord amb el que disposa l’article 59.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, en la redacció que
en fa la Llei 4/1999, es notifica a les persones
indicades a l’annex que la Delegació Territorial

de Treball de Girona ha dictat resolució sobre
la reclamació prèvia a la via judicial que els in-
teressats han interposat en els expedients san-
cionadors corresponents.

Els expedients resten a la Secció de Relaci-
ons Col·lectives i Sancions d’aquesta Delegació
Territorial durant un mes comptat a partir de la
publicació d’aquest Edicte al DOGC perquè
puguin ser comprovats. Alhora, es fa saber als
interessats que contra la Resolució esmentada,
d’acord amb el que disposa l’article 71.5 del
Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de proce-
diment laboral, es pot interposar la demanda
oportuna davant la jurisdicció laboral en el ter-
mini de 30 dies comptadors des de l’endemà de
la publicació d’aquest Edicte al DOGC.

Girona, 11 de febrer de 2002

MONTSERRAT GONZÀLEZ I FALCÓ

Delegada territorial de Girona en funcions

ANNEX

S’estimen les reclamacions prèvies:
25884452/2002. Galian Mata, Antonio; c.

Josep Tarradellas, 14, 17190 Salt.

(02.042.115)

EDICTE
de 13 de febrer de 2002, de notificació d’un acte
administratiu.

El Departament de Treball fa el seguiment de
l’expedient administratiu que es detalla en ex-
tracte a l’annex d’aquest Edicte. Intentada la
notificació de l’acte administratiu que s’hi de-
talla, aquesta no s’ha pogut practicar.

En conseqüència, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener
(BOE núm. 12, de 14.1.1999), es comunica a les
persones interessades que, per tal que puguin
tenir coneixement del contingut íntegre de l’acte
que s’esmenta, i per si hi volen presentar al·-
legacions en la seva defensa, poden comparèi-
xer a les dependències de la Direcció General
de Relacions Laborals, c. Sepúlveda 148-150, 3a
planta, Barcelona 08011, en el termini de deu
dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de
la publicació d’aquest Edicte al DOGC.

Barcelona, 13 de febrer de 2002

JOSEP MONTANÉ I BERTRAN

Cap del Servei de Relacions Col·lectives

ANNEX

Expedient: 79/0035/01, d’extensió del Conveni
col·lectiu de les empreses d’exhibició cinema-
togràfica de la província de Barcelona amb vi-
gència des de l’1.1.2001 al 31.12.2002, a les em-
preses d’exhibició cinematogràfica de les pro-
víncies de Tarragona, Girona i Lleida.

Associació interessada: Gremi provincial d’em-
presaris de cine de Tarragona.
Acte administratiu que es notifica: requeriment
a les parts i convocatòria a totes les associacions
patronals que consten en el sector d’extensió del
conveni i als sindicats més representatius del
mateix sector per tal que, en base a la represen-
tativitat que tinguin, es constitueixin en Comissió
paritària i, en cas que aquesta no es constitueixi,
igualment emeti un informe sobre l’extensió del
Conveni col·lectiu instat.

(02.049.126)

EDICTE
de 13 de febrer de 2002, de notificació d’un acte
administratiu.

El Departament de Treball fa el seguiment de
l’expedient administratiu que es detalla en ex-
tracte a l’annex d’aquest Edicte. Intentada la
notificació de l’acte administratiu que s’hi de-
talla, aquesta no s’ha pogut practicar.

En conseqüència, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener
(BOE núm. 12, de 14.1.1999), es comunica a les
persones interessades que, per tal que puguin
tenir coneixement del contingut íntegre de l’acte
que s’esmenta, i per si hi volen presentar al·-
legacions en la seva defensa, poden comparèi-
xer a les dependències de la Direcció General
de Relacions Laborals, c. Sepúlveda 148-150, 3a
planta, Barcelona 08011, en el termini de deu
dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de
la publicació d’aquest Edicte al DOGC.

Barcelona, 13 de febrer de 2002

JOSEP MONTANÉ I BERTRAN

Cap del Servei de Relacions Col·lectives

ANNEX

Expedient: 79/0037/01, d’extensió del Conveni
col·lectiu de les perruqueries de senyora de la
província de Barcelona amb vigència des de
l’1.1.1998 al 31.12.2001, a les perruqueries de
senyora de les províncies de Tarragona, Girona
i Lleida.

Associació interessada: Gremi artesà local de
perruqueries de senyora de Cornellà.

Acte administratiu que es notifica: requeriment
a les parts i convocatòria a totes les associacions
patronals que consten en el sector d’extensió del
conveni esmentat i als sindicats més represen-
tatius del mateix sector per tal que, en base a la
representativitat que tinguin, es constitueixin en
Comissió paritària i, en cas que aquesta no es
constitueixi, igualment emeti un informe sobre
l’extensió del conveni col·lectiu instat.

(02.049.132)

EDICTE
de 13 de febrer de 2002, de notificació d’un acte
administratiu.
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El Departament de Treball fa el seguiment de
l’expedient administratiu que es detalla en ex-
tracte a l’annex d’aquest Edicte. Intentada la
notificació de l’acte administratiu que s’hi de-
talla, aquesta no s’ha pogut practicar.

En conseqüència, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener
(BOE núm. 12, de 14.1.1999), es comunica a les
persones interessades que, per tal que puguin
tenir coneixement del contingut íntegre de l’acte
que s’esmenta, i per si hi volen presentar al·-
legacions en la seva defensa, poden comparèi-
xer a les dependències de la Direcció General
de Relacions Laborals, c. Sepúlveda 148-150, 3a
planta, Barcelona 08011, en el termini de deu
dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de
la publicació d’aquest Edicte al DOGC.

Barcelona, 13 de febrer de 2002

JOSEP MONTANÉ I BERTRAN

Cap del Servei de Relacions Col·lectives

ANNEX

Expedient: 79/0035/01, d’extensió del Conveni
col·lectiu de les empreses d’exhibició cinema-
togràfica de la província de Barcelona amb vi-
gència des de l’1.1.2001 al 31.12.2002, a les em-
preses d’exhibició cinematogràfica de les pro-
víncies de Tarragona, Girona i Lleida.
Associació interessada: Associació professional
de la petita i mitjana empresa de cinema de la
província.
Acte administratiu que es notifica: requeriment
a les parts i convocatòria a totes les associacions
patronals que consten en el sector d’extensió del
conveni i als sindicats més representatius del
mateix sector per tal que, en base a la represen-
tativitat que tinguin, es constitueixin en Comissió
paritària i, en cas que aquesta no es constitueixi,
igualment emeti un informe sobre l’extensió del
Conveni col·lectiu instat.

(02.049.127)

EDICTE
de 13 de febrer de 2002, de notificació d’un acte
administratiu.

El Departament de Treball fa el seguiment de
l’expedient administratiu que es detalla en ex-
tracte a l’annex d’aquest Edicte. Intentada la
notificació de l’acte administratiu que s’hi de-
talla, aquesta no s’ha pogut practicar.

En conseqüència, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener
(BOE núm. 12, de 14.1.1999), es comunica a les
persones interessades que, per tal que puguin
tenir coneixement del contingut íntegre de l’acte
que s’esmenta, i per si hi volen presentar al·-
legacions en la seva defensa, poden comparèi-
xer a les dependències de la Direcció General

de Relacions Laborals, c. Sepúlveda 148-150, 3a
planta, Barcelona 08011, en el termini de deu
dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de
la publicació d’aquest Edicte al DOGC.

Barcelona, 13 de febrer de 2002

JOSEP MONTANÉ I BERTRAN

Cap del servei de Relacions Col·lectives

ANNEX

Expedient: 79/0037/01, d’extensió del Conveni
col·lectiu de les perruqueries de senyora de la
província de Barcelona amb vigència des de
l’1.1.1998 al 31.12.2001, a les perruqueries de
senyora de les províncies de Tarragona, Girona
i Lleida.
Associació interessada: Associació de perruque-
ries d’Osona.
Acte administratiu que es notifica: requeriment
a les parts i convocatòria a totes les associacions
patronals que consten en el sector d’extensió del
conveni i als sindicats més representatius del
mateix sector per tal que, en base a la represen-
tativitat que tinguin, es constitueixin en Comissió
paritària i, en cas que aquesta no es constitueixi,
igualment emeti un informe sobre l’extensió del
Conveni col·lectiu instat.

(02.049.128)

EDICTE
de 13 de febrer de 2002, de notificació d’un acte
administratiu.

El Departament de Treball fa el seguiment de
l’expedient administratiu que es detalla en ex-
tracte a l’annex d’aquest Edicte. Intentada la
notificació de l’acte administratiu que s’hi de-
talla, aquesta no s’ha pogut practicar.

En conseqüència, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener
(BOE núm. 12, de 14.1.1999), es comunica a les
persones interessades que, per tal que puguin
tenir coneixement del contingut íntegre de l’acte
que s’esmenta, i per si hi volen presentar al·-
legacions en la seva defensa, poden comparèi-
xer a les dependències de la Direcció General
de Relacions Laborals, c. Sepúlveda 148-150, 3a
planta, Barcelona 08011, en el termini de deu
dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de
la publicació d’aquest Edicte al DOGC.

Barcelona, 13 de febrer de 2002

JOSEP MONTANÉ I BERTRAN

Cap del Servei de Relacions Col·lectives

ANNEX

Expedient: 79/0035/01, d’extensió del Conveni
col·lectiu de les empreses d’exhibició cinema-
togràfica de la província de Barcelona amb vi-
gència des de l’1.1.2001 al 31.12.2002, a les em-
preses d’exhibició cinematogràfica de les pro-
víncies de Tarragona, Girona i Lleida.

Associació interessada: Associació d’empresa-
ris de cinema de la província de Tarragona.

Acte administratiu que es notifica: requeriment
a les parts i convocatòria a totes les associacions
patronals que consten en el sector d’extensió del
conveni i als sindicats més representatius del
mateix sector per tal que, en base a la represen-
tativitat que tinguin, es constitueixin en Comissió
paritària i, en cas que aquesta no es constitueixi,
igualment emeti un informe sobre l’extensió del
Conveni col·lectiu instat.

(02.049.129)

EDICTE
de 18 de febrer de 2002, de notificació d’un acte
administratiu.

El Departament de Treball fa el seguiment de
l’expedient administratiu que es detalla en ex-
tracte a l’annex d’aquest Edicte. Intentada la
notificació de l’acte administratiu que s’hi de-
talla, aquesta no s’ha pogut practicar.

En conseqüència, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener
(BOE núm. 12, de 14.1.1999), es comunica a les
persones interessades que, per tal que puguin
tenir coneixement del contingut íntegre de l’acte
que s’esmenta, i per si hi volen presentar al·-
legacions en la seva defensa, poden comparèi-
xer a les dependències de la Direcció General
de Relacions Laborals, c. Sepúlveda 148-150, 3a
planta, Barcelona 08011, en el termini de deu
dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de
la publicació d’aquest Edicte al DOGC.

Barcelona, 18 de febrer de 2002

JOSEP MONTANÉ I BERTRAN

Cap del Servei de Relacions Col·lectives

ANNEX

Expedient: 79/0037/01, d’extensió del Conveni
col·lectiu de les perruqueries de senyora de la
província de Barcelona amb vigència des de
l’1.1.1998 al 31.12.2001, a les perruqueries de
enyora de les províncies de Tarragona, Girona
i Lleida.
Associació interessada: Associació Comarcal de
Perruqueries mixtes de l’Hospitalet de Llo-
bregat.
Acte administratiu que es notifica: requeriment
a les parts i convocatòria a totes les associacions
patronals que consten en el sector d’extensió del
conveni i als sindicats més representatius del
mateix sector per tal que, en base a la represen-
tativitat que tinguin, es constitueixin en Comissió
paritària i, en cas que aquesta no es constitueixi,
igualment emeti un informe sobre l’extensió del
Conveni col·lectiu instat.

(02.049.130)

*
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DEPARTAMENT
D’INDÚSTRIA,
COMERÇ I TURISME

EDICTE
de 30 de gener de 2002, de notificació d’un acte
administratiu.

La Delegació Territorial del Departament
d’Indústria, Comerç i Turisme de Lleida ha dic-
tat resolució en l’expedient administratiu que es
detalla en extracte a l’annex d’aquest Edicte. In-
tentada la seva notificació, aquesta no s’ha pogut
practicar.

En conseqüència, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener
(BOE núm. 12, de 14.1.1999), es comunica a la
persona interessada que, per tal que pugui
tenir coneixement del contingut íntegre de l’acte
que s’esmenta, pot comparèixer a les dependèn-
cies de la Delegació Territorial del Departament
d’Indústria, Comerç i Turisme de Lleida, avin-
guda del Segre, 7.

Lleida, 30 de gener de 2002

DIVINA ESTEVE I QUINTANA

Delegada territorial de Lleida

ANNEX

Interessada: Gertrude Everdine de Fitjer.
Últim domicili conegut: carrer Rufo, 72, de Sant
Feliu de Guíxols.
Expedient: estructura subterrània núm. RB-23-
Bis.
Acte administratiu: Resolució de 6 de novembre
de 2001 de la Delegació Territorial del Depar-
tament d’Indústria, Comerç i Turisme de Lleida
de la Generalitat de Catalunya, per la qual es de-
clara l’acabament de l’expedient de sol·licitud
d’autorització de reconeixement previ d’una es-
tructura subterrània i se’n cancel·la la inscrip-
ció en el llibre registre.
Recurs que es pot interposar: d’alçada, davant la
Direcció General d’Energia i Mines, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquest Edicte en el DOGC.

(02.030.088)

EDICTE
de 6 de febrer de 2002, de notificació de resolu-
cions (exp. 43-000094/96, 43-00067/72 i 43-00077/
72).

El Departament d’Indústria, Comerç i Turis-
me ha dictat resolucions en els expedients ad-
ministratius les dades dels quals figuren a l’annex
d’aquest Edicte. Intentada la notificació esca-
ient, aquesta no s’ha pogut practicar.

En conseqüència, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
es comunica a les persones interessades que, per
tal que puguin tenir coneixement del contingut
íntegre dels actes que s’esmenten, i per si hi
volen presentar al·legacions en la seva defensa,
poden comparèixer a les dependències de la

Delegació Territorial d’Indústria, Comerç i
Turisme de Tarragona, c. Pompeu Fabra, 1, dins
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la data de publicació d’aquest Edicte al DOGC.

Tarragona, 6 de febrer de 2002

JAUME FEMENIA I SIGNES

Delegat territorial de Tarragona

ANNEX

Expedient: 43-000094/96.
Persona interessada: Dos Expert, SL.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
recurs ordinari de 10 d’octubre de 2001, del di-
rector general de Consum i Seguretat Industrial.
Recurs que es pot interposar: contenciós ad-
ministratiu davant el Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu de Barcelona en el termini de dos mesos
a comptar de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC.

Expedient: 43-00067/72.
Persona interessada: Bodegas Baix Camp, SL.
Acte administratiu que es notifica: Resolució
d’expedient sancionador de data 13 de desem-
bre de 2001, del delegat territorial d’Indústria,
Comerç i Turisme de Tarragona.
Recurs que es pot interposar: d’alçada davant
el director general de Consum i Seguretat Indus-
trial en el termini d’un mes a comptar de la
publicació d’aquest Edicte al DOGC.

Expedient: 43-00077/72.
Persona interessada: Carmen Montes Alcázar.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
l’expedient sancionador de data 23 de gener de
2002, del delegat territorial d’Indústria, Comerç
i Turisme de Tarragona.
Recurs que es pot interposar: d’alçada davant el
director general de Consum i Seguretat Indus-
trial en el termini d’un mes a comptar de la
publicació d’aquest Edicte al DOGC.

(02.037.054)

EDICTE
de 20 de febrer de 2002, de notificació d’una re-
solució de caducitat de drets miners.

En compliment del que disposa l’article 59.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú (BOE núm. 285,
de 27.11.1992), es publica la Resolució expres-
sada a l’annex.

L’expedient administratiu es troba a disposi-
ció dels interessats a les dependències de la
Direcció General d’Energia i Mines, avinguda
Diagonal, 514, 2a planta, de Barcelona, per al
seu coneixement i als efectes oportuns. Contra
aquesta Resolució, que exhaureix la via admi-
nistrativa, es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant la Direcció General d’Energia
i Mines, en el termini d’un mes comptador a
partir de l’endemà de la seva publicació, o bé
interposar directament recurs contenciós admi-
nistratiu davant el Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya en el termini de dos mesos
comptadors a partir de l’endemà de la seva
publicació. Si es decideix interposar recurs de
reposició no es podrà interposar recurs conten-

ciós administratiu fins que el primer s’hagi re-
solt o se n’hagi produït la desestimació presump-
ta.

Barcelona, 20 de febrer de 2002

XAVIER SORT I VIDAL

Subdirector general de Mines

ANNEX

Interessat: José Ribot Ester.
Últim domicili conegut: carretera N-260, km. 181,
17539 Isòvol.
Expedient de caducitat: SGM/CAD-014/01.
Acte administratiu: Resolució de 14 de novem-
bre de 2001, del director general d’Energia i
Mines, del Departament d’Indústria, Comerç i
Turisme de la Generalitat de Catalunya, per la
qual es declara la caducitat de l’autorització
d’explotació del recurs de la secció A), anome-
nada Els Trossos, amb número 90133, del regis-
tre miner de Lleida.
Motiu: article 106.e) del Reial decret 2857/1978,
de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
general per al règim de la mineria (BOE núm.
295, d’11.12.1978, i núm. 296, de 12.12.1978).

(02.030.103)

ANUNCI
d’informació pública sobre la sol·licitud d’auto-
rització administrativa i aprovació del projecte
per al subministrament i la distribució de gas
propà al terme municipal de Puigcerdà (exp.
50954/2000-G).

D’acord amb el que preveuen l’article 73 i les
disposicions transitòries 2 i 8 de la Llei 34/1998,
de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, i l’ar-
ticle 20 del Decret 2913/1973, de 26 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament general del ser-
vei públic de gasos combustibles, se sotmet
a informació pública la sol·licitud de reconeixe-
ment d’utilitat pública, autorització administra-
tiva i aprovació del projecte per al subministra-
ment i la distribució de gas propà al terme
municipal de Puigcerdà, a la parcel·la del c. Palau
s/n, a Age, les característiques del qual es deta-
llen a continuació:

Peticionari: Repsol Butano, SA, amb domicili
a Barcelona, c. Tarragona, 149.

Expedient: 50954/2000-G.

Objecte: obtenir l’autorització administrativa i
l’aprovació del projecte per al subministrament
i la distribució de gas propà per a usos domès-
tics i comercials al terme municipal de Puigcerdà,
a la parcel·la del carrer Palau, s/n, a Age.

Característiques: el centre d’emmagatzematge
consta d’un dipòsit de GLP soterrat de 4 m3 de
capacitat total; la xarxa de distribució tindrà una
longitud aproximada de 88 m, amb canonada de
coure enterrada de 15/18 mm. La pressió de
sortida serà d’1,7 bar.

Pressupost: 3.409,64 euros.

Es publica perquè totes aquelles persones o
entitats que es considerin afectades puguin exa-
minar el projecte de la instal·lació a la Delega-
ció Territorial d’Indústria, Comerç i Turisme de
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Girona (c. Migdia 50-52, Girona) i formular-hi
per triplicat les reclamacions que creguin opor-
tunes en el termini de 20 dies comptats a partir
de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci.

Girona, 28 de gener de 2002

JOSEP CORTADELLAS I GRATACÒS

Delegat territorial de Girona

(02.028.083)

ANUNCI
d’informació pública sobre la sol·licitud d’auto-
rització administrativa i aprovació del projecte
per al subministrament i la distribució de gas
propà al terme municipal de Puigcerdà (exp. 32/
2001-G).

D’acord amb el que preveuen l’article 73 i
les disposicions transitòries 2 i 8 de la Llei 34/
1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs;
i l’article 20 del Decret 2913/1973, de 26 d’oc-
tubre, pel qual s’aprova el Reglament general
del servei públic de gasos combustibles, se
sotmet a informació pública la sol·licitud de re-
coneixement d’utilitat pública, autorització ad-
ministrativa i aprovació del projecte per al sub-
ministrament i la distribució de gas propà al
terme municipal de Puigcerdà, conjunt residen-
cial del c. Bourg Madame, les característiques
del qual es detallen a continuació.

Peticionari: Repsol Butano, SA, amb domicili
a Barcelona, c. Tarragona, 149.

Expedient: 32/2001-G.

Objecte: obtenir l’autorització administrativa i
l’aprovació del projecte per al subministrament
i la distribució de gas propà per a usos domès-
tics i comercials al terme municipal de Puigcerdà,
al conjunt residencial del c. Bourg Madame.

Característiques: el centre d’emmagatzematge
consta d’un dipòsit de GLP de 4 m3 de capaci-
tat total i la xarxa de distribució tindrà una lon-
gitud aproximada de 35 m, amb canonada de
coure de diàmetre 15/18 mm. La pressió de sor-
tida serà d’1,7 bar.

Pressupost: 3.886,06 euros.

Es publica perquè totes aquelles persones o
entitats que es considerin afectades puguin exa-
minar el projecte de la instal·lació a la Delega-
ció Territorial d’Indústria, Comerç i Turisme de
Girona (c. Migdia, 50-52, Girona) i formular-hi,
per triplicat, les reclamacions que creguin opor-
tunes en el termini de 20 dies comptats des de
l’endemà de la publicació d’aquest Anunci.

Girona, 28 de gener de 2002

JOSEP CORTADELLAS I GRATACÒS

Delegat territorial de Girona

(02.028.081)

ANUNCI
d’informació pública sobre l’autorització admi-
nistrativa, la declaració d’utilitat pública i l’apro-
vació del projecte de les instal·lacions de distri-
bució de gas natural per estendre la xarxa fins a
Guissona i subministrar la Corporació Alimen-

tària de Guissona (expedient: DICT25-00043727/
01).

D’acord amb el que preveuen el Reglament
general del servei públic de gasos combustibles;
la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hi-
drocarburs; els articles 17 de la Llei d’expropi-
ació forçosa i 56 del seu Reglament, se sotmet
a informació pública el projecte de les instal·-
lacions de gas natural que es detalla a continu-
ació.

Peticionari: Gas Natural SDG, SA, amb domicili
social a Barcelona, avinguda Portal de l’Àngel,
20-22.

Objecte: obtenir l’autorització administrativa, la
declaració d’utilitat pública i l’aprovació del
projecte de les instal·lacions de distribució de gas
natural per estendre la xarxa fins a Guissona i
subministrar la Corporació Alimentària de Guis-
sona.

La declaració d’utilitat pública portarà implí-
cita, d’acord amb l’article 105 de la Llei 34/1998,
de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, en tot
cas, la necessitat d’ocupació dels béns o d’adqui-
sició dels drets afectats, i implicarà l’ocupació
urgent als efectes de l’article 52 de la Llei d’ex-
propiació forçosa, de 16 de desembre de 1954.

Termes municipals afectats: Cervera, Tarroja de
Segarra, Torrefeta i Florejacs i Guissona.

Característiques principals de la instal·lació

Conducció principal (APA):
Origen: estació reguladora existent (03-11) al

terme municipal de Cervera.
Traçat: a l’inici anirà paral·lel al gasoducte

existent de diàmetre nominal de 12”, posterior-
ment prendrà la direcció nord per travessar l’au-
tovia N-II fins a la carretera de Cervera a Guis-
sona i seguirà en paral·lel fins a Guissona.

Longitud: 13.977 m.
Diàmetre: 8 polzades.
Pressió: 16 bar.
Material: acer API-5L Gr B o equivalent.

Xarxa de distribució (APA):
Origen: partirà de la conducció principal quan

aquesta arriba a l’avinguda de Tàrrega, al ter-
me municipal de Guissona.

Traçat: creuarà la carretera L-311 i anirà en
paral·lel a l’avinguda de Tàrrega; finalitzarà en
un armari regulador.

Longitud: 138 i 10 m.
Diàmetre: 3 i 2 polzades.
Material: acer API-5L Gr B.

Xarxa de distribució fins a la Corporació Ali-
mentària de Guissona, SA:

Origen: partirà de la conducció principal, en
el tram que discorre paral·lel a la carretera L-
313.

Traçat: creuarà la carretera L-313 i continu-
arà per la vora d’un camí fins arribar als vials
consolidats de la zona industrial, on és la indús-
tria.

Longitud: 839 m.
Diàmetre: 4 polzades.
Material: acer API-5L Gr B.

Sistema de protecció catòdica:
Les canalitzacions d’acer del projecte es pro-

tegiran mitjançant un sistema de protecció
catòdica amb injecció de corrent procedent de
l’EPC que s’instal·larà a l’interior de l’estació de
regulació i mesura.

Sistema de comunicacions:
D’acord amb el que preveu la disposició ad-

dicional 19 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del
sector d’hidrocarburs, el projecte preveu, al llarg
de la canalització de gas natural i dins de la
mateixa rasa, la instal·lació del suport físic buit
que contindrà el sistema de telecontrol.

Pressupost total: 1.678.016,45 euros (279.198.445
pessetes).

Afectacions derivades del projecte
a) La imposició de servitud perpètua de pas

a la franja de 3 m per a pressions màximes de
servei iguals o inferiors a 16 bar, dins de la qual
anirà soterrada la canalització o canonada, jun-
tament amb els accessoris, els elements auxili-
ars i la senyalització que calgui, tot això tan aviat
soterrat com a la vista.

Els límits de la franja esmentada quedaran
definits a 1,5 m, respectivament, a cada banda
de l’eix del traçat del conducte.

Aquesta franja s’utilitzarà per instal·lar la
canalització, fer-ne la renovació i la vigilància i
el manteniment; per això, es disposarà a la franja
esmentada de l’accés lliure del personal i dels
elements i mitjans necessaris, amb el pagament
dels danys que s’ocasionin en cada cas.

Els límits d’aquesta franja quedaran dins dels
de l’ocupació temporal.

b) La servitud d’ocupació temporal durant
el període d’execució de les obres ocuparà una
franja o pista d’on es farà desaparèixer tota
mena d’obstacle, l’amplada màxima de la qual
serà la que s’indica als plànols parcel·laris, amb
el pagament dels danys que s’ocasionin en cada
cas.

c) La prohibició de fer treballs de llaurada,
cava o d’altres de semblants a una profunditat
superior als 50 cm en la franja a què fa referència
l’apartat a).

d) La prohibició de plantar arbres o arbus-
tos de tija alta i de fer cap moviment de terres
a la franja a què fa referència l’apartat a).

No es permetrà aixecar edificacions o cons-
truccions de cap mena, encara que tinguin ca-
ràcter provisional o temporal, ni fer cap acte que
pugui danyar o pertorbar el bon funcionament,
la vigilància, la conservació, les reparacions i les
substitucions necessàries, si calen, de la canalit-
zació i de les instal·lacions auxiliars a les distàn-
cies inferiors a 1,5 m mesurades a cada costat de
l’eix de la canalització instal·lada.

Tot el que s’ha indicat en els apartats anteriors
no serà d’aplicació en els béns de domini públic.

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 els seus elements annexos, ar-
maris per a la instal·lació de la protecció catòdica
i la instal·lació dels conjunts de vàlvules de línia
i derivació, inclosa la construcció del tancament
i les tanques de protecció en la totalitat dels
perímetres per protegir les instal·lacions d’ele-
ments estranys o d’intrusos.

Es fa públic per a coneixement general i es-
pecialment dels propietaris i titulars de béns i
drets afectats per aquest projecte, la relació dels
quals s’inclou a l’annex d’aquest Anunci, i també
per a les persones que són titulars de drets re-
als o d’interessos econòmics sobre els béns afec-
tats i han estat omeses, per tal que puguin exa-
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minar l’expedient on consten les característiques
tècniques i les afeccions derivades del projecte,
a la Delegació Territorial d’Indústria, Comerç
i Turisme, av. del Segre, 7, de Lleida, i presen-
tar-hi els escrits d’al·legacions en el termini de
vint dies a partir de la publicació d’aquest Anun-
ci.

Lleida, 7 de febrer de 2002

DIVINA ESTEVE I QUINTANA

Delegada territorial de Lleida

ANNEX

Llista concreta i individualitzada dels béns i els
drets afectats

Abreviatures utilitzades
Dades cadastrals: FN=finca número; TD=ti-

tular i domicili; PO=polígon; PA=parcel·la;
N=naturalesa.

Afecció
OT=ocupació temporal; OD=ocupació de

domini; SP=servitud de pas, en m2; SA=servitud
d’accés; Er=erm; Cm=camí; Ts=terreny de secà;
Bb=bosc baix; Ctra=carretera; R=riu; Se=sè-
quia; Am=ametllers; To=torrent.

TERME MUNICIPAL DE CERVERA

Conducció principal

FN=L-CR-1; TD=Josep Bargues Ibars,
av. Duran i Sampere, 7, Cervera; OT=545,36;
SP=240,31; PO=2; PA=26; N=Ts.

FN=L-CR-4; TD=Generalitat de Catalunya,
rambla d’Aragó, 4, Lleida; N=Er.

FN=L-CR-5; TD=Generalitat de Catalunya,
rambla d’Aragó, 4, Lleida; N=Ctra.

FN=L-CR-6; TD=Generalitat de Catalunya,
rambla d’Aragó, 4, Lleida; N=Er.

FN=L-CR-7; TD=Josep Bargues Ibars, av.
Duran i Sampere, 7, Cervera; OT=96,38;
SP=48,70; PO=2; PA=83; N=Ts.

FN=L-CR-8; TD=Basilia Boquet Estela, c.
Mare Güell, 4, Cervera; OT=974,51; SP=415,18;
PO=2; PA=27; N=Ts.

FN=L-CR-11; TD=Generalitat de Catalunya,
rambla d’Aragó, 4, Lleida; N=Ctra.

FN=L-CR-13; TD=Ajuntament de Cervera,
av. Catalunya, 8, Cervera; N=Pista.

FN=L-CR-14; TD=Magín Pellicer Tasies, c.
les Pondes, 1, Cervera; OT=1.969,71; SP=844,46;
PO=3; PA=133; N=Ts.

FN=L-CR-15; TD=Antonio Pereta Cor-
rellana, c. M. Barbasan, 9, Saragossa; OT=640,18;
SP=270,55; PO=3; PA=67; N=Ts.

FN=L-CR-16; TD=M. Fom. Dem. Ctres.
Lleida, pl. Sant Joan, 22, Lleida; N=Bb, Ctra.

FN=L-CR-17; TD=Francisco Molins Orobitg,
c. Sant Francesc, 21, Cervera; OT=583,78;
SP=256,61; PO=3; PA=149; N=Ts.

FN=L-CR-18; TD=Francisco Molins Orobitg,
c. Sant Francesc, 21, Cervera; OT=159,97;
SP=59,56; PO=3; PA=128; N=Bb.

FN=L-CR-20; TD=Ajuntament de Cervera,
av. Catalunya, 8, Cervera; N=Cm.

FN=L-CR-22; TD=Ramon Ramos Beltran,
c. Castell, 1, les Olugues; OT=560,92; SP=238,51;
PO=3; PA=125; N=Ts.

FN=L-CR-23; TD=Javier Pomedon Fama, pl.
Major, 6, Cervera; OT=9,99, 929,69; SP=10,89,
1.010,19; PO=1; PA=85; N=Cm, Ts.

FN=L-CR-26; TD=Antonio Boquet To-
mas, av. Catalunya, 34, Cervera; OT=152,67;
SP=198,70; PO=1; PA=81; N=Ts.

FN=L-CR-27; TD=Antonio Boquet To-
mas, av. Catalunya, 34, Cervera; OT=247,19;
SP=268,36; PO=3; PA=65; N=Ts.

FN=L-CR-29; TD=Antonio Boquet To-
mas, av. Catalunya, 34, Cervera; OT=365,07;
SP=328,59; PO=3; PA=64; N=Ts.

FN=L-CR-31; TD=Ajuntament de Cervera,
av. Catalunya, 8, Cervera; N=Cm.

FN=L-CR-33; TD=Maria Jonge Tamuella, c.
Burgos, 12, Cervera; OT=487,75; SP=244,93;
PO=3; PA=61; N=Ts.

FN=L-CR-37; TD=Maria Jonge Tamuella, c.
Burgos, 12, Cervera; OT=308,98; SP=131,73;
PO=3; PA=60; N=Ts.

FN=L-CR-38; TD=Maria Jonge Tamuella, c.
Burgos, 12, Cervera; OT=254; SP=92,89; PO=3;
PA=59; N=Ts.

FN=L-CR-40; TD=Maria Jonge Tamuella, c.
Burgos, 12, Cervera; OT=453,81; SP=546,76;
PO=1; PA=58; N=Ts.

FN=L-CR-43; TD=Miquel Torné Riera, av.
Catalunya, 74, Cervera; OT=4,11, 2,93, 1.406,91;
SP=6,97, 5,49, 748,80; PO=1, PA=49; N=Cm, Er,
Ts.

FN=L-CR-46; TD=Antonio Boquet To-
mas, av. Catalunya, 34, Cervera; OT=505,10;
SP=240,77; PO=1; PA=47; N=Ts.

FN=L-CR-48; TD=Antonio Boquet To-
mas, av. Catalunya, 34, Cervera; OT=304,64;
SP=147,93; PO=1; PA=36; N=Ts.

FN=L-CR-49; TD=Ajuntament de Cervera,
av. Catalunya, 8, Cervera; N=Cm.

FN=L-CR-51; TD=Antonio Boquet To-
mas, av. Catalunya, 34, Cervera; OT=369,68;
SP=161,02; PO=1; PA=33; N=Ts.

FN=L-CR-52; TD=Montserrat Gabarró Por-
redon, c. Montoliu, 2, Cervera; OT=1.690,12;
SP=744,83; PO=1; PA=32; N=Ts.

FN=L-CR-55; TD=Francesc Sendra Cap-
devila, c. Verge Montserrat, 4, Cervera;
OT=1.217,85; SP=518,98; PO=1; PA=24; N=Ts.

FN=L-CR-57; TD=Goma SR, c. Santa Anna,
15, Cervera; OT=474,18; SP=213,69; PO=1;
PA=22; N=Ts.

FN=L-CR-60; TD=Antonio Felip Bonjoch,
c. Alsines, 3, Cervera; OT=837,01; SP=382,74;
PO=1; PA=25; N=Ts.

FN=L-CR-61; TD=Ramon Aldoma Bonjoch,
c. la Plaça, 2, Castellnou d’Oluges; OT=60,48;
PO=1; PA=26; N=Ts.

TERME MUNICIPAL DE TARROJA DE SEGARRA

Conducció principal

FN=L-JT-2; TD=Antonio Felip Bonjoch, c.
Alsines, 3, Cervera; OT=330,69; SP=143,53;
N=Ts.

FN=L-JT-4; TD=Angel Baró Camats, pl. del
Rei, 7, Torrefeta; OT=252,92; SP=96,77; PO=1;
PA=380; N=Ts.

FN=L-JT-5; TD=Josep Vilardosa Coma, av.
Agramunt, 27, Cervera; OT=172,77; SP=85,88;
PO=1; PA=366; N=Ts.

FN=L-JT-8; TD=Ramon Sisquellas Rose-
lló, c. General Güell, 4, Cervera; OT=1.148,96;
SP=588,51; PO=1; PA=367; N=Ts.

FN=L-JT-9; TD=Montserrat Mallorquí Pa-
drol, c. Santa Paula, 8, Cervera; OT=223,99;
PO=1; PA=368; N=Ts.

FN=L-JT-10; TD=Ajuntament de Tarroja de

Segarra, ctra. Guissona, s/n, Tarroja de Segarra;
N=Cm.

FN=L-JT-11; TD=Ramon Sisquella Rose-
lló, c. General Güell, 4, Cervera; OT=992,52;
SP=420,58; PO=1; N=Ts.

FN=L-JT-12; TD=Salvador Farré Profitós, c.
Berlin, 78, Barcelona; OT=582,70; SP=249,39;
PO=1; PA=361; N=Ts.

FN=L-JT-14; TD=Maria Vila Duarri, c. Molí,
10, Tarroja de Segarra; OT=954,04; SP=402,99;
PO=1; PA=360; N=Ts.

FN=L-JT-16; TD=Josep Llenes Vila, c. Ama-
ral, s/n, Tarroja de Segarra; OT=633,01;
SP=276,91; PO=1; PA=357; N=Ts.

FN=L-JT-18; TD=Agustí Vila Batalla, c. Forn,
12, Tarroja de Segarra; OT=536,74; SP=216,56;
PO=1; PA=356; N=Ts.

FN=L-JT-21; TD=Agustí Vila Batalla, c. Forn,
12, Tarroja de Segarra; OT=1.067,71; SP=464,24;
PO=1; PA=355; N=Ts.

FN=L-JT-24; TD=Ajuntament de Tarroja de
Segarra, ctra. Guissona, s/n, Tarroja de Segarra;
N=Cm.

FN=L-JT-25; TD=Joan Puig Fornells, c. Ma-
jor, 35, Cervera; OT=421,88; SP=183,21; PO=1;
PA=308; N=Ts.

FN=L-JT-28; TD=Magí Castella Cucurrull,
c. Raval, 31, Tarroja de Segarra; OT=670,60;
SP=287,29; PO=1; PA=306; N=Ts.

FN=L-JT-29; TD=Joan Puig Fornells,
c. Major, 35, Cervera; OT=540,83; SP=231,81;
PO=1; PA=304; N=Ts.

FN=L-JT-34; TD=Jaume Manant Vila,
c. Carretera, 1, Tarroja de Segarra; OT=886,74;
SP=379,04; PO=1; PA=300; N=Ts.

FN=L-JT-37; TD=Ma. Dolors Felip Puig, c.
Nova, 34, Cervera; OD=6,39; OT=23,57, 703,94;
SP=11, 292; SA=43,31; PO=1; PA=299; N=Cm, Ts.

FN=L-JT-39; TD=Magí Castella Cucurrull,
c. Raval, 31, Tarroja de Segarra; OD=22,98;
OT=1.049,98; SP=269,50; PO=1; PA=297; N=Ts.

FN=L-JT-41; TD=Alexandre Camps Ca-
ma, ctra. de Guissona, s/n, Tarroja de Segarra;
OT=1.345,04; SP=576,53; PO=1; PA=231; N=Ts.

FN=L-JT-45; TD=Vicenç Torres Ortiz, c. J.
Pane, 44, Tarroja de Segarra; OT=374,12;
SP=153,79; PO=1; PA=229; N=Ts.

FN=L-JT-48; TD=Ramon Carulla Bata-
lla, c. Gol, 9, Tarroja de Segarra; OT=282,47;
SP=119,45; PO=2; PA=227; N=Ts.

FN=L-JT-50; TD=Armando Verdes Franque-
sa, c. Horno, 13, Tarroja de Segarra;
OT=478,448; SP=203,02; PO=1; PA=225; N=Ts.

FN=L-JT-52; TD=Jaume Gassó Nadal, c. Gol,
1, Tarroja de Segarra; OT=470,49; SP=243,77;
PO=1; PA=223; N=Ts.

FN=L-JT-53; TD=Andreu Armengol Ta-
chet, c. Baix, 21, Tarroja de Segarra; OT=5,11;
SP=1,46; PO=1; PA=203; N=Ts.

FN=L-JT-54; TD=Andreu Armengol Tachet,
c. Baix, 21, Tarroja de Segarra; OT=725,31;
SP=307,93; PO=1; PA=221; N=Ts.

FN=L-JT-55; TD=Ajuntament de Tarroja de
Segarra, ctra. Guissona, s/n, Tarroja de Segarra;
N=Cm.

FN=L-JT-59; TD=Andreu Armengol Tachet,
c. Baix, 21, Tarroja de Segarra; OT=5,65; PO=1;
PA=221; N=Am.

FN=L-JT-60; TD=Joan Puig Fornells, c. Ma-
jor, 35, Cervera; OT=806,48; SP=363,94; PO=1;
PA=220; N=Ts.

FN=L-JT-62; TD=Ajuntament de Tarroja de
Segarra, ctra. Guissona, s/n, Tarroja de Segarra;
N=Cm.
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FN=L-JT-63; TD=Joan Puig Fornells, c. Ma-
jor, 35, Cervera; OT=128,71; SP=64,14; PO=1;
PA=216; N=Ts.

FN=L-JT-66; TD=Jaume Llenes Torra, c.
Baix, 29, Tarroja de Segarra; OT=63,29, 1.299,38;
SP=0,52, 574,01; PO=1; PA=218; N=Bb, Ts.

FN=L-JT-69; TD=Josep Segura Llovet, c.
Molí, Tarroja de Segarra; OT=190,91, 99,83,
335,47; SP=35,40, 235,07; PO=1; PA=210; N=Bb,
Cm, Ts.

FN=L-JT-70; TD=Jaume Secanell Tomas, c.
Raval, 23, Tarroja de Segarra; OT=70,33, 12,11;
SP=74,96; PO=1; PA=211; N=Bb, Ts.

FN=L-JT-72; TD=Josep Segura Llovet, c.
Molí, s/n, Tarroja de Segarra; OT=226,87, 119,35,
252,01; SP=90,54, 136,62; PO=1; PA=208; N=Bb,
Cm, Ts.

FN=L-JT-76; TD=Magdalena Biosca Giralt,
c. Baix, 20, Tarroja de Segarra; OT=58,15, 513,92;
SP=28,86, 200,19; PO=1; PA=197; N=Cm, Ts.

FN=L-JT-80; TD=Salvador Farré Profitós, c.
Berlín, 78, Barcelona; OT=748,06; SP=317,39;
PO=1; PA=196; N=Am.

FN=L-JT-82; TD=Josefa Biosca Camats, c. J.
Plane, 38, Tarroja de Segarra; OT=1.335,44;
SP=577,70; PO=1; PA=182; N=Ts.

FN=L-JT-83; TD=Jaume Gassó Nadal, c. Gol,
1, Tarroja de Segarra; OT=3,30; PO=1; PA=193;
N=Bb.

FN=L-JT-88; TD=Josep Vilaró Vilaró,
c. Forn, 1, Tarroja de Segarra; OT=338,99;
SP=149,32; PO=1; PA=184; N=Ts.

FN=L-JT-90; TD=Ajuntament de Tarroja de
Segarra, ctra. Guissona, s/n, Tarroja de Segarra;
N=Cm.

FN=L-JT-93; TD=Ma. Cristina Roca Mari-
mon, trav. de Dalt, 100, 5-1, Barcelona;
OT=552,86; SP=250,97; PO=1; PA=164; N=Ts.

FN=L-JT-95; TD=Jaume Gassó Nadal, c. Gol,
1, Tarroja de Segarra; OT=308,42; SP=107,91;
PO=1; PA=157; N=Am.

FN=L-JT-96; TD=Magí Castella Cucurrull,
c. Raval, 31, Tarroja de Segarra; OT=373,99;
SP=211,39; PO=1; PA=154; N=Ts.

FN=L-JT-97; TD=Maria Vila Duarri, c. Molí,
10, Tarroja de Segarra; OT=28,70, 1.216,00;
SP=12,28, 483,05; PO=1; PA=153; N=Cm, Ts.

FN=L-JT-100; TD=Teresa Dalmases Guitar,
c. Sant Pelegrí, s/n, Tarroja de Segarra;
OT=411,11; SP=176,64; PO=1; PA=110; N=Ts.

FN=L-JT-102; TD=Josep Castellana Sangra,
c. Sant Pelegrí, 82, 1, Tàrrega; OT=28,81,
1.578,48; SP=12,32, 677,87; PO=1; PA=111;
N=Cm, Ts.

FN=L-JT-104; TD=Josep Llenes Lloses, c. la
Font, 5, Tarroja de Segarra; OT=100,40;
SP=53,94; PO=1; PA=103; N=Ts.

FN=L-JT-106; TD=Junta d’Aigües de Ca-
talunya, Via Laietana, 33, Barcelona; OT=91,44;
SP=40,22; N=R.

FN=L-JT-107; TD=Josep Llenes Lloses, c. la
Font, 5, Tarroja de Segarra; OT=762,94;
SP=317,47; PO=1; PA=70; N=Ts.

FN=L-JT-109; TD=Generalitat de Catalunya,
rambla d’Aragó, 4, Lleida; N=Ctra.

FN=L-JT-111; TD=Josep Llenes Lloses, c. la
Font, 5, Tarroja de Segarra; OT=25,29, 507,93;
SP=10,82, 220,27; PO=1; PA=68; N=Cm, Ts.

FN=L-JT-114; TD=Joan Condal Badia, c. J.
Pane, 34, Tarroja de Segarra; OT=1.501,50;
SP=646,78; PO=1; PA=40; N=Ts.

FN=L-JT-117; TD=Josefa Biosca Camats, c.
J. Pane, 38, Tarroja de Segarra; OT=1.403,43;
SP=599,52; PO=1; PA=15; N=Ts.

FN=L-JT-122; TD=Rafael Sola Castellana, pl.
Església, s/n, Tarroja de Segarra; OT=6,73,
906,61; SP=391,94; PO=1; PA=24; N=Se, Ts.

FN=L-JT-125; TD=Ajuntament de Tarroja de
Segarra, ctra. Guissona, s/n, Tarroja de Segarra;
N=Cm.

FN=L-JT-127; TD=Enrique Rovelló Carlos, c.
Forn, s/n, Tarroja de Segarra; OT=11,96, 1.804,97;
SP=5, 778,92; PO=17; PA=166; N=Se, Ts.

FN=L-JT-132; TD=Magí Castella Cucurull,
c. Raval, 31, Tarroja de Segarra; OT=377,77;
SP=161,66; PO=17; PA=165; N=Ts.

FN=L-JT-134; TD=M. Prats Ferrer, c. Or, 30,
Barcelona; OT=568,10; SP=241,55; PO=17;
PA=140; N=Ts.

FN=L-JT-136; TD=Josep Secanell Foix, av.
Diagonal, 281, ent-2, Barcelona; OT=726,38;
SP=299,55; PO=1; PA=10; N=Ts.

FN=L-JT-137; TD=M. Prats Ferrer, c. Or, 30,
Barcelona; OT=1.835,56; SP=807,38; PO=17;
PA=141; N=Ts.

FN=L-JT-141; TD=Salvador Farré Profitós,
c. Berlin, 78, Barcelona; OT=1.167,96;
SP=502,13; PO=1; PA=1; N=Ts.

FN=L-JT-143; TD=Josefa Biosca Camats, c.
J. Pane, 38, Tarroja de Segarra; OT=794,01;
SP=323,06; PO=1; PA=3; N=Ts.

TERME MUNICIPAL DE TORREFETA I FLOREJACS

Conducció principal

FN=L-RW-1; TD=Ajuntament, afores, s/n,
Torrefeta i Florejacs; N=Cm.

FN=L-RW-5; TD=Jose Llorenç Meja, c. Cas-
tell, 5 (seda), Torrefeta i Florejacs; OD=26,90;
OT=750,83; SP=261,61; PO=17; PA=123; N=Ts.

FN=L-RW-10; TD=Ramona Llanes Vidal, pl.
del Rei, 4, Torrefeta i Florejacs; OT=1.282,94;
SP=570,71; PO=17; PA=110; N=Er.

FN=L-RW-11; TD=Ajuntament, afores, s/n,
Torrefeta i Florejacs; N=Cm.

FN=L-RW-13; TD=Jaime Camats Gene,
pg. Corregidors, 15, Cervera; OT=1.540,84;
SP=638,09; PO=17; PA=97; N=Ts.

FN=L-RW-18; TD=Ramon Castella Far-
ran, c. Sant Antoni, 7, Torrefeta i Florejacs;
OT=418,76, 2.482,35; SP=174,98, 1.054,74;
PO=13; PA=182; N=Am, Ts.

FN=L-RW-19; TD=Ajuntament, afores, s/n,
Torrefeta i Florejacs; N=Cm.

FN=L-RW-27; TD=Montserrat Vilaró Na-
dal, pl. Ramon Folc, 8, Bellpuig; OT=482,59;
SP=222,63; PO=17; PA=67; N=Ts.

FN=L-RW-29; TD=Ajuntament, afores, s/n,
Torrefeta i Florejacs; N=Cm.

FN=L-RW=32; TD=Ramon Antonijuan Roca,
c. de la Font, 3, Guissona; OT=110,35; SP=58,42;
PO=17; PA=64; N=Ts.

FN=L-RW-33; TD=Montserrat Vilaró Na-
dal, pl. Ramon Folch, 8, Bellpuig; OT=114,63;
SP=43,73; PO=17; PA=66; N=Ts.

FN=L-RW-34; TD=Cristina Enaso Bargues,
av. Catalunya, 40, Tàrrega; OT=1.223,09;
SP=513,54; PO=17; PA=65; N=Ts.

FN=L-RW-37; TD=Agència Catalana de l’Ai-
gua, c. Provença, 204, Barcelona; OT=31,04;
SP=14,36; N=To.

FN=L-RW-41; TD=Joan i Josep Sala Mon-
tala, c. Major, 10, Torrefeta i Florejacs; OT=5,66,
319,70; SP=2,44, 139,81; PO=17; PA=38; N=To,
Ts.

FN=L-RW-45; TD=Ramon Antonijuan Ro-
ca, c. de la Font, 3, Guissona; OT=5,70, 1.417,15;
SP=2,44, 621,92; PO=17; PA=36; N=To, Ts.

FN=L-RW-47; TD=Ajuntament, c. Afores, s/
n, Torrefeta i Florejacs; OT=93,79; SP=35,19;
N=Ctra.

FN=L-RW-50; TD=Josep Vila Sirera, c. Major,
s/n, Torrefeta i Florejacs; OT=435,49; SP=184,16;
PO=11; PA=90; N=Ts.

FN=L-RW-52; TD=Josep Antonijuan Rull,
c. Major, s/n, Torrefeta i Florejacs; OT=733,06;
SP=348,04; PO=11; PA=62; N=Ts.

FN=L-RW-56; TD=Ramon Goma Vila,
c. Sant Antoni, s/n, Torrefeta i Florejacs;
OT=1.559,83; SP=655,95; PO=11; PA=65; N=Ts.

FN=L-RW-58; TD=Jaume Pujantell Marti, c.
Sastre, 4, Torrefeta i Florejacs; OT=867,75;
SP=369,43; PO=11; PA=63; N=Ts.

FN=L-RW-62; TD=Cristina Eraso Bargues,
av. Catalunya, 40, Tàrrega; OT=519,02;
SP=208,39; PO=11; PA=64; N=Ts.

FN=L-RW-64; TD=Josep M. Goma Miret,
c. Vuic, s/n, Torrefeta i Florejacs; OT=91,90,
1.051,87; SP=38,91, 599,63; PO=11; PA=42;
N=Bb, Ts.

FN=L-RW-66; TD=Generalitat de Catalunya,
rambla d’Aragó, 4, Lleida; OT=308,15; PO=11;
PA=45; N=Ts.

FN=L-RW-68; TD=Mari C. Puig Rubio, c.
Sant Antoni, s/n, Torrefeta i Florejacs;
OT=237,54; SP=90,14; PO=11; PA=44; N=Ts.

FN=L-RW-69; TD=Josep M. Goma Miret, c.
Vuic, s/n, Torrefeta i Florejacs; OT=532,56;
SP=236,21; PO=11; PA=43; N=Ts.

FN=L-RW-72; TD=Cristina Eraso Bargues,
av. Catalunya, 40, Torrefeta i Florejacs;
OT=708,33; SP=293,95; PO=11; PA=28; N=Ts.

FN=L-RW-74; TD=Ajuntament, c. Afores, s/
n, Torrefeta i Florejacs; N=Cm.

FN=L-RW-75; TD=Merce Sole Novall, c.
Seminari, 4, Torrefeta i Florejacs; OT=240,29;
SP=171,78; PO=11; PA=26; N=Ts.

FN=L-RW-76; TD=Cristina Eraso Bargues,
av. Catalunya, 40, Tàrrega; OT=574,40;
SP=183,77; PO=11; PA=27; N=Ts.

FN=L-RW-77; TD=Roser Gras Ribera, casa
Bassas, Manresa; OT=184,04; SP=86,70; PO=11;
PA=12; N=Ts.

FN=L-RW-79; TD=Lourdes Cases Vilella, c.
Iglesia, 18, Ossó de Sió; OT=618,89; SP=258,88;
PO=11; PA=14; N=Ts.

FN=L-RW-80; TD=Mari C. Puig Ru-
bio, c. Sant Antoni, s/n, Torrefeta i Florejacs;
OT=1.254,41; SP=526,21; PO=11; PA=13; N=Am.

TERME MUNICIPAL DE GUISSONA

Conducció principal

FN=L-GC-3; TD=Ajuntament, pl. Benlloch,
1, Guissona; N=Cm.

FN=L-GC-5; TD=Miquel Castells Escarra, pl.
Bell-pla, 5, Guissona; OT=539,43; SP=280,98;
PO=1; PA=284; N=Ts.

FN=L-GC-6; TD=Miquel Castells Escarra, pl.
Bell-pla, 5, Guissona; OT=916,75; SP=346,84;
PO=1; PA=285; N=Ts.

FN=L-GC-9; TD=Sebastià Bernaus Vila, c.
Dr. Pere Castelló, 7, 2-2, Guissona; OT=671,52;
SP=291,38; PO=1, PA=278; N=Ts.

FN=L-GC-13; TD=Javier Mercadé Fans,
c. Font, 1, Guissona; OT=793,81; SP=341,13;
PO=1; PA=274; N=Ts.

FN=L-GC-18; TD=Xavier Mercadé Cam-
padabal, c. Balmes, 423, Barcelona; OT=570,53;
SP=246,56; PO=1; PA=267; N=Ts.

FN=L-GC-19; TD=Jose Trescents Min-
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got, c. Raval Coma, 12, Guissona; OT=151,98;
SP=109,98; PO=1; PA=266; N=Ts.

FN=L-GC-21; TD=Jose Trescents Mingot,
c. Raval Coma, 12, Guissona; OT=712,15;
SP=231,73; PO=1; PA=265; N=Ts.

FN=L-GC-22; TD=Antonio Sole Freixes, c.
la Font, 5, Guissona; OT=1.176,10; SP=504,44;
PO=1; PA=259; N=Ts.

FN=L-GC-25; TD=Ajuntament, pl. Benlloch,
1, Guissona; N=Cm.

FN=L-GC-28; TD=Alsicor, SA, c. Cavallers,
75, Barcelona; OT=894,47; SP=387,59; PO=1;
PA=250; N=Am.

FN=L-GC-30; TD=Jose Grau Morros, c. Bo-
tigues, 5, Guissona; OT=553,17; SP=235,25;
PO=1; PA=236; N=Ts.

FN=L-GC-33; TD=Ajuntament, pl. Benlloch,
1, Guissona; N=Cm.

FN=L-GC-35, TD=M. Belen Sole Novell, c.
Seminari, 4, Guissona; OT=511,30; SP=217,04;
PO=1; PA=226; N=Ts.

FN=L-GC-38; TD=hereus de Pedro Ro-
ca Segura, c. Font, 16, Guissona; OT=284,98;
SP=122,45; PO=1; PA=310; N=Ts.

FN=L-GC-39; TD=Rosa Morera Padulles, c.
Pirineus, 1, 3-2, Guissona; OT=170,11; SP=82,97;
PO=1; PA=224; N=Ts.

FN=L-GC-42; TD=Ramon Torne Torra-
morell, c. Andorra, 60, Sabadell; OT=809,08;
SP=338,44; PO=1; PA=217; N=Ts.

FN=L-GC-44; TD=Ajuntament, pl. Benlloch,
1, Guissona; N=Cm.

FN=L-GC-48; TD=Coloma Padulles Farres,
c. Bisbal, 30, Guissona; OT=1.551,48; SP=668,83;
PO=1; PA=211; N=Ts.

FN=L-GC-49; TD=Generalitat de Catalunya,
rambla d’Aragó, 4, Lleida; N=Ctra.

FN=L-GC-52; TD=Coloma Padulles Farres,
c. Bisbal, 30, Guissona; OT=526,59; SP=221,87;
PO=1; PA=209; N=Ts.

FN=L-GC-53; TD=Polígon IS, SL, av. Gene-
ralitat, 1, Guissona; OT=737,04; SP=319,33;
PO=1; PA=206; N=Ts.

FN=L-GC-59; TD=Leonor Torrents Golano,
La Morana, Guissona; OT=457,20; SP=164,80;
PO=1; PA=198; N=Ts.

FN=L-GC-60; TD=Antonia Farré Cinca, c.
Notari Fans, 19, Guissona; OT=387,10;
SP=197,20; PO=1; PA=197; N=Ts.

FN=L-GC-63; TD=Ajuntament, pl. Benlloch,
1, Guissona; N=Cm.

FN=L-GC-66; TD=Polígon IS, SL, av. Gene-
ralitat, 1, Guissona; OT=46,74, 640,38; SP=16,51,
285,14; PO=1; PA=186; N=To, Ts.

FN=L-GC-67; TD=Ajuntament, pl. Benlloch,
1, Guissona; N=Cm.

FN=L-GC-68; TD=Ramon Castelló Pu-
jol, granja Tapioles, Guissona; OT=49,95, 8,76,
1.092,68; SP=25,77, 3,82, 403,65; PO=1; PA=178;
N=Cm, Se, Ts.

FN=L-GC-71; TD=Ramon Castelló Pujol,
granja Tapioles, Guissona; OT=9,86, 2.266,89;
SP=3,75, 984,69; PO=1; PA=165; N=Se, Ts.

FN=L-GC-73; TD=Bernardo Ribalta Clotet,
c. Pons, 1, Guissona; OT=512,89; SP=223,80;
PO=1; PA=153; N=Ts.

FN=L-GC-75; TD=Ajuntament, pl. Benlloch,
1, Guissona; N=Cm.

FN=L-GC-76; TD=Jose M. Mir Padulles, c.
J. Costa, 33, Barcelona; OT=183,17; SP=61,89;
PO=1; PA=143; N=Ts.

Xarxa de distribució 1

FN=L-GC-2; TD=Generalitat de Catalunya,
pl. Benlloch, 1, Guissona; N=Ctra.

FN=L-GC-48; TD=Coloma Padulles Farres,
c. Bisbal, 30, Guissona; OT=77,15; SP=26,65;
PO=1; PA=211; N=Ts.

FN=L-GC-50; TD=Jaume Creus Huguet,
av. 11 de setembre, 21, Guissona; OT=603,16;
SP=252,51; PO=1719, PA=6; N=Ts.

FN=L-GC-82; TD=Agustina Salvador Niubo,
c. Verge del Claustre, 9, Guissona; OT=261,48;
SP=118,52; PO=1719; PA=5; N=Ts.

Xarxa de distribució 2 - Connexió ind. Corpo-
ració Alimentària Guissona, SA

FN=L-GC-2; TD=Generalitat de Catalunya,
rambla d’Aragó, 4, Lleida; N=Ctra.

FN=L-GC-73; TD=Bernardo Ribalta Clo-
tet, c. Pons, 1, Guissona; OT=88,01; SP=20,62;
PO=1; PA=153; N=Ts.

FN=L-GC-77; TD=Ajuntament, pl. Benlloch,
1, Guissona; N=Pista.

FN=L-GC-78; TD=Ramon Castelló Pujol, c.
Ferrer i Busquets, 122, Mollerussa; OT=895,69;
SP=609,79; PO=1; PA=145; N=Ts.

FN=L-GC-85; TD=Luis Mateu Sanfeliu (he-
reus), c. Guinguetes, 8, Guissona; OT=647,16;
SP=374,45; PO=1; PA=146; N=Ts.

FN=L-GC-87; TD=Ramon Castelló Pujol, c.
Ferrer i Busquets, 122, Molerussa; OT=458,17;
SP=222,42; PO=1; PA=147; N=Ts.

FN=L-GC-89; TD=Ajuntament, pl. Benlloch,
1, Guissona; N=Cm.

FN=L-GC-90; TD=Emilio Abizanda Gime-
no, c. la Font, 25, Guissona; OT=341,12;
SP=319,69; PO=1; PA=148; N=Ts.

FN=L-GC-95; TD=Jose Trescents Mingot,
av. Generalitat, 32, Guissona; OT=178,45;
SP=191,96; PO=1; PA=149; N=Ts.

FN=L-GC-96; TD=Jose Trescents Mingot, av.
Generalitat, 32, Guissona; OT=21,01; SP=28,95;
N=Ts.

FN=L-GC-98; TD=Ajuntament, pl. Benlloch,
1, Guissona; N=Cm.

FN=L-GC-101; TD=Agropec. Guissona, av.
Verge del Claustre, 32, Guissona; OT=60,57,
127,16; SP=20,99, 80,70; PA=4; N=Cm, Er.

FN=L-GC-104; TD=Ajuntament, pl. Ben-
lloch, 1, Guissona; N=Pista.

(02.038.089)

ANUNCI
d’informació pública sobre la sol·licitud d’auto-
rització administrativa, declaració d’utilitat pú-
blica, aprovació del projecte d’execució i l’estudi
d’impacte ambiental d’una instal·lació elèctrica,
als termes municipals de Torres de Segre, Soses
i Alcarràs (exp. 598/02; ref. A-8922-RL).

Als efectes que preveuen l’article 6 del De-
cret 351/1987, de 23 de novembre, pel qual es de-
terminen els procediments administratius apli-
cables a les instal·lacions elèctriques; el capítol
II del títol VII del Reial decret 1955/2000, d’1
de desembre, pel qual es regulen les activitats
de transport, distribució, comercialització, sub-
ministrament i procediments d’autorització
d’instal·lacions elèctriques; el títol IX de la Llei
54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric;
l’article 3 del Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’ava-
luació d’impacte ambiental, i la Llei 6/2001, de
8 de maig, de modificació del Reial decret legis-
latiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’im-
pacte ambiental, se sotmet a informació pública
la sol·licitud d’autorització administrativa, de-

claració d’utilitat pública, aprovació del projecte
d’execució i l’estudi d’impacte ambiental de la
instal·lació elèctrica que es detalla a continua-
ció:

Peticionari: Fuerzas Eléctricas de Cataluña,
SAU, amb domicili social a l’av. Paral·lel, 51, de
Barcelona.

Exp.: 598/02; ref. A-8922-RL.

Finalitat: subministrar electricitat a la subesta-
ció del tren d’alta velocitat, a ubicar en el terme
municipal d’Alcarràs.

Objecte: autorització administrativa, aprovació
del projecte d’execució i declaració d’utilitat
pública de la instal·lació, que porta implícita la
necessitat d’ocupació urgent dels béns i els drets
afectats, als efectes que preveu l’article 52 de la
Llei d’expropiació forçosa.

Aquest Anunci també té efectes en el proce-
diment de declaració d’impacte ambiental (ar-
ticle 3 del Decret 114/1988).

Característiques: línia elèctrica a 220 kV, deriva-
ció de la línia SE Magraners - SE Mequinensa,
de 17,333 km de llargària.

Origen: suport núm. 79-bis de la línia a 220
kV SE Magraners - SE Mequinensa.

Final: suport núm. 49, pròxim al pòrtic de la
SE Tren Gran Velocitat Alcarràs.

Llargària en metres: 17333.
Tensió: 220 kV.
Nombre i tipus de circuits: dos, senzills.
Potència màxima per circuit: 218 kVA.
Nombre i tipus de conductors: 6, LA-280

d’Al-Ac (HAWK).
Nombre i tipus de cable de terra: 2, Alu-

moweld 7 núm. 8 AWG i OPGW 48.
Disposició dels conductors: hexàgon irregular.
Tipus de suports i materials: tipus I i VT6,

d’acer galvanitzat.
Tipus d’aïlladors i material: composite, goma

silicona.
Nombre de suports d’amarrament: 12.
Nombre de suports d’alineació: 38.

Aquesta infraestructura elèctrica es comple-
tarà amb la construcció d’un centre de seccio-
nament objecte d’un altre expedient, a ubicar
a la rodalia del punt d’entroncament d’aques-
ta línia.

Termes municipals afectats: Torres de Segre,
Soses i Alcarràs.

Pressupost: 3.752.743,32 euros.

Afeccions derivades de la declaració d’utilitat
pública:

a) Servitud de pas aeri d’energia elèctrica,
amb les limitacions que descriu l’article 57 de la
Llei 54/1997, de 27 de novembre, que comprèn
el vol sobre la finca afectada i la imposició d’ocu-
pació definitiva per a l’establiment de suports
fixos per sostenir els cables conductors d’energia
elèctrica.

b) Servitud d’ocupació temporal per dur a
terme les activitats necessàries per a la instal·-
lació de la línia elèctrica i el dipòsit de materi-
als, amb indemnització dels danys i els perjudicis
que es produeixin en cada cas.

c) Dret de pas i servitud d’ocupació temporal
per a la vigilància, la conservació i la reparació
de la línia en una franja de 3 metres, comptats
1,5 i 1,5 a cada costat de l’eix longitudinal, amb
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indemnització dels danys i perjudicis que es
produeixin en cada cas.

d) Manteniment de les distàncies de segure-
tat que estableix el Reglament de línies elèctri-
ques aèries d’alta tensió en relació amb edifica-
cions i construccions futures i la massa d’arbrat.

e) Establiment, amb la indemnització corres-
ponent, d’una zona de tala d’arbrat a amb-
dós costats de la línia, amb l’amplada mínima
que es derivi dels reglaments vigents, i servitud
d’ocupació temporal, amb la indemnització
corresponent, per poder dur a terme les opera-
cions de tala i poda d’arbrat necessàries en la
zona de protecció esmentada.

Es publica per a coneixement general i espe-
cialment dels propietaris i d’altres titulars afec-
tats pel projecte esmentat, la relació dels quals
es detalla al final d’aquest Anunci, així com les
persones que són titulars de drets reals o d’in-
teressos econòmics sobre els béns afectats i han
estat omesos, perquè puguin examinar l’expe-
dient en què consten les característiques i les
afeccions derivades del projecte, a les oficines
de la Delegació Territorial d’Indústria, Comerç
i Turisme de Lleida, av. del Segre, 7, i presentar-
hi, per triplicat, les al·legacions que creguin
oportunes, en un termini de 20 dies a partir de
la publicació d’aquest Anunci.

Lleida, 8 de febrer de 2002

DIVINA ESTEVE QUINTANA

Delegada territorial de Lleida

ANNEX

Llista concreta i individualitzada dels béns i drets
afectats

Abreviatures utilitzades:

FN=finca número; TD=titular i domicili; PO=polí-
gon número; PN=parcel·la número; A=afecció (m2);
SOS=superfície ocupació suports (m2); SOD=superfície
ocupació definitiva (m2); SOT=superfície ocupació tem-
poral (m2); CT=classe de terreny.

FN=1; TD=Carmen Molins Oro, Mateu
Salla, 1, Torres de Segre; PO=18; PN=348;
A=462,44 i un suport; SOS=77,12; SOD=599,99;
SOT=1403,82; CT=fruiters.

FN=2; TD=Teresa Font Culleres, Pau Casals,
15, Torres de Segre; PO=18; PN=343; A=339,12;
SOS=—; SOD=392,99; SOT=94,41; CT=conreu.

FN=2Bis; TD=Purificación Esteve Jornet,
Pere Piñol, 33, Aitona; PO=18; PN=345; A=7,97;
SOS=—; SOD=8,74; SOT=33,69; CT=conreu.

FN=3; TD=Purificación Esteve Jornet, Pere
Piñol, 33, Aitona; PO=18; PN=329; A=194,52 i
un suport; SOS=74,66; SOD=310,04;
SOT=657,49; CT=conreu.

FN=3Bis; TD=José Martí Andreu, Raval de la
Barca, 12, Torres de Segre; PO=18; PN=328;
A=2592,77; SOS=—; SOD=2924,32; SOT=105,77;
CT=conreu.

FN=4; TD=hereus d’Elvira Abella Zarago-
za, (H: Antoni Siurana Zaragoza); PO=18;
PN=320; A=6701,86; SOS=—; SOD=7330,76;
SOT=—; CT=pomeres.

FN=4Bis; TD=Montserrat Quer Guardia,
Ramon Llull, 10, Torres de Segre; PO=18;

PN=319; A=1168,86; SOS=—; SOD=1323,47;
SOT=3,46; CT=conreu.

FN=5; TD=Montserrat Drudes Aguila, Ramon
Llull, 2, Torres de Segre; PO=18; PN=321;
A=964,07 i un suport; SOS=115,95; SOD=1245,49;
SOT=868,31; CT=perers.

FN=5Bis; TD=Joaquin Florensa Miguel, pla-
ça Catalunya, 1, Torres de Segre; PO=18;PN=315;
A=2806,61; SOS=—; SOD=3324,55; SOT=406,43;
CT=blat de moro.

FN=6; TD=Rosa Companys Aguila, Molí, 7,
Torres de Segre; PO=18; PN=117,; A=946,15 i
un suport; SOS=152,34; SOD=1170,29;
SOT=933,01; CT=perers.

FN=7; TD=Generalitat de Catalunya, Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Camp
de Mart, 35, Lleida; PO=18; PN=364;
A=3483,69; SOS=—; SOD=3893,17;
SOT=408,87; CT=xops.

FN=8; TD=Generalitat de Catalunya, Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Camp
de Mart, 35, Lleida; PO=18; PN=9030;
A=1856,76; SOS=—; SOD=2006,76; SOT=—
;CT=xops.

FN=9; TD=Generalitat de Catalunya, Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Camp
de Mart, 35, Lleida; PO=1; PN=577; A=3588,17;
SOS=—; SOD=3907,72; SOT=—; CT=xops,
pedrera i matoll.

FN=10;TD=Generalitat de Catalunya, De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca,
Camp de Mart, 35, Lleida; PO=1; PN=576;
A=54,92; SOS=—; SOD=54,92; SOT=—;
CT=erm.

FN=11;TD=Generalitat de Catalunya, De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca,
Camp de Mart, 35, Lleida; PO=1; PN=579;
A=1181,37; SOS=—; SOD=1330,37; SOT=—;
CT=fruiters.

FN=12;TD=Generalitat de Catalunya, De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca,
Camp de Mart, 35, Lleida; PO=1; PN=575;
A=351,99; SOS=—; SOD=437,50; SOT=75,54;
CT=fruiters.

FN=13;TD=Generalitat de Catalunya, De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca,
Camp de Mart, 35, Lleida; PO=1; PN=532;
A=33,58; SOS=—; SOD=33,58; SOT=172,57;
CT=erm.

FN=14; TD=Santiago Quer Llinàs, Joan
Maragall, s/n, Aitona; PO=1; PN=574; A=382,45
i un suport; SOS=52,34; SOD=491,84;
SOT=407,58; CT=fruiters.

FN=15; TD=Juan Llinàs López, Pere Palau,
81, Aitona; PO=1; PN=572; A=1512,47; SOS=—
; SOD=1807,76; SOT=285,66; CT=fruiters.

FN=16; TD=Amado Agustí Ibars, Pere Pa-
lau, 25, Aitona; PO=1; PN=573; A=677,83;
SOS=—; SOD=677,83; SOT=—; CT=fruiters.

FN=17; TD=Amado Agustí Ibars, Pere Pa-
lau, 25, Aitona; PO=1; PN=571; A=573,51;
SOS=—; SOD=634,49; SOT=—; CT=fruiters.

FN=18; TD=Maria Neus Martí Ramon, av.
Diagonal, 511, Barcelona; PO=1; PN=535;
A=3427,83; SOS=—; SOD=3780,11;SOT=—;
CT=conreu.

FN=19; TD=José Camí Cabrera, Major, 32,
Aitona; PO=1; PN=564; A=1817,40; SOS=—;
SOD=2194,00; SOT=362,82; CT=fruiters.

FN=20; TD=José Esteve Camí, Joan Mara-
gall, s/n, Aitona; PO=1; PN=536; A=68,17;
SOS=—; SOD=68,17; SOT=—; CT=conreu.

FN=21;TD=José Francisco Esteve Llornet,
Nou,31, Massalcoreig; PO=1; PN=537; A=41,23;
SOS=—; SOD=41,23; SOT=—; CT=conreu.

FN=22; TD=Francisco Marsot Calsado, Pere
Piñol, 33, Aitona; PO=1; PN=538; A=—;
SOS=—; SOD=13,01; SOT=116,32; CT=conreu.

FN=23; TD=Pablo Cabases Guiu, Pere Palau,
12, Aitona; PO=1; PN=541; A=67,42; SOS=—
; SOD=67,42; SOT=422,87; CT=conreu.

FN=24; TD=José Font Artigues, Joan XXIII,
3, Aitona; PO=1; PN=562; A=469,85; SOS=—
; SOD=580,9; SOT=177,99; CT=fruiters.

FN=25; TD=Maria Neus Martí Ramon, av.
Diagonal, 511, Barcelona; PO=1; PN=542;
A=1430,35; SOS=—; SOD=1558,69;SOT=—;
CT=conreu.

FN=26; TD=José Font Artigues, Joan XXIII,
3, Aitona; PO=1; PN=544; A=675,43; SOS=—
; SOD=675,43; SOT=—; CT=conreu.

FN=27; TD=Sergio Gómez Morell, El Forn,
108, Aitona; PO=1; PN=545; A=1829,96;
SOS=—; SOD=2123,16; SOT=—; CT=fruiters.

FN=28; TD=Jordi Viladegut Mesalles, Por-
tal, 26, Soses; PO=1; PN=546; A=2143,69;
SOS=—; SOD=2356,25; SOT=—; CT=fruiters.

FN=29; TD=Jordi Viladegut Mesalles, Por-
tal, 26, Soses; PO=1; PN=547; A=753,33;
SOS=—; SOD=836,46; SOT=—; CT=erm.

FN=30; TD=Ajuntament de Soses, pl. Ajun-
tament, 1, Soses; PO=4; PN=234; A=2748,58 i
un suport; SOS=79,43; SOD=3296,9;
SOT=1152,85; CT=erm.

FN=31; TD=José Jaime Guardia Esteve, av.
27 de Gener, Aitona; PO=4; PN=273;
A=4166,54; SOS=—; SOD=4733,63; SOT=—;
CT=fruiters.

FN=32; TD=Ajuntament de Soses, pl. Ajun-
tament, 1, Soses; PO=4; PN=273; A=1169,65 i
un suport; SOS=44,48; SOD=1398,23;
SOT=999,31; CT=erm.

FN=33; TD=José Cabases Palau, Mossèn
Jacinto Verdaguer, 3, Aitona; PO=4; PN=263;
A=6768,62; SOS=—; SOD=7573,79;
SOT=131,54; CT=fruiters i erm.

FN=34; TD=Ajuntament de Soses, pl. Ajun-
tament, 1, Soses; PO=4; PN=262; A=2263,89 i
un suport; SOS=52,34; SOD=2662,9;
SOT=944,00; CT=erm.

FN=35; TD=Jesús Quer Costafreda, Pere
Palau, 7, Aitona; PO=4; PN=258; A=2763,00;
SOS=—; SOD=3001,34; SOT=—; CT=bassa i
erm.

FN=36; TD=José Ibars Guardia, Pere Palau,
69, Aitona; PO=4; PN=256; A=9037,99 i un su-
port; SOS=52,34; SOD=9996,31; SOT=1127,81;
CT=fruiters.

FN=37; TD=Manuel Ibars Guardia; Joan
XXIII, s/n, Aitona; PO=5; PN=135; A=1025,85;
SOS=—; SOD=1161,79; SOT=—; CT=erm.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3592 – 11.3.2002 4511

FN=38; TD=Ajuntament de Soses, pl. Ajun-
tament, 1, Soses; PO=5; PN=134; A=1163,82;
SOS=—; SOD=1315,84; SOT=—; CT=fruiters.

FN=39; TD=Jesús Flix Ibars; av. 27 de Gener,
s/n, Aitona; PO=5; PN=133; A=3849,92;
SOS=—; SOD=4392,57; SOT=314,44; CT=frui-
ters.

FN=40; TD=Cayetano Latorre Dolade; Hor-
no, 54, Aitona; PO=5; PN=132; A=821,14 i un
suport; SOS=94,62; SOD=1083,52; SOT=887,38;
CT=fruiters.

FN=41; TD=José Latorre Siurgueta, Palau,
12, Aitona; PO=4; PN=217; A=2060,20; SOS=—
; SOD=2298,90; SOT=—; CT=fruiters.

FN=42; TD=Francisco Spax Camí, Portal, 56,
Aitona; PO=4; PN=213; A=73,45; SOS=—;
SOD=73,45; SOT=—; CT=fruiters.

FN=43; TD=Francisco Spax Camí, Portal, 56,
Aitona; PO=4; PN=212;A=1964,47; SOS=—;
SOD=2246,17; SOT=58,61; CT=fruiters.

FN=44; TD=Francisco Spax Camí, Portal, 56,
Aitona; PO=4; PN=209; A=638,30; SOS=—;
SOD=725,68; SOT=148,90; CT=fruiters.

FN=45; TD=Juan Gimo Calzada; Escoles, 10,
Aitona; PO=4; PN=210; A=834,84 i un suport;
SOS=44,48; SOD=1019,1; SOT=506,52;
CT=fruiters.

FN=46; TD=Neus Areste Ribes, Sindicat, 10,
Soses; PO=4; PN=163;A=3821,34;SOS=—;
SOD=4355,24; SOT=248,24; CT=fruiters.

FN=47; TD=Neus Areste Ribes; Sindicat, 10,
Soses; PO=4; PN=162; A=135,37; SOS=—;
SOD=161,88; SOT=—; CT=fruiters.

FN=48; TD=Jaime Viladegut Solsona, Centre,
11, Soses; PO=4; PN=161; A=3347,77 i un suport;
SOS=40,53; SOD=3877,44; SOT=1027,58;
CT=fruiters.

FN=49; TD=Andreu Viladegut Regue, Cen-
tre, 9, Soses; PO=4; PN=159; A=2977,69;
SOS=—; SOD=3312,16; SOT=—; CT=fruiters.

FN=50; TD=Francisco Viladegut Sierra,
Portal, 32, Soses; PO=4; PN=153; A=7200,57 i
un suport; SOS=40,53; SOD=8255,96;
SOT=1268,14; CT=fruiters.

FN=51; TD=Francisco Viladegut Sierra,
Portal, 32, Soses; PO=4; PN=154; A=78,82;
SOS=—; SOD=87,28; SOT=134,15; CT=erm.

FN=52; TD=Martín Riera Colomina, Doctor
Trias i Pujol, Barcelona; PO=4; PN=80;
A=10706,13 i un suport; SOS=44,48;
SOD=11776,03; SOT=932,96; CT=fruiters.

FN=53; TD=Comunitat de Regants d’Aragó
i Catalunya, av. Riu Segre, 2, Soses; PO=4;
PN=303; A=1839,67; SOS=—; SOD=2037,16;
SOT=—; CT=bassa.

FN=54; TD=Veodat de Gebut, SA, Barran-
co, 3, Fraga (Osca); PO=4; PN=73; A=3841,96
i un suport; SOS=52,34; SOD=4448,83;
SOT=1240,51; CT=fruiters i erm.

FN=55; TD=José Ribes Llonet, Sindicat, 31,
Soses; PO=4; PN=7; A=3883,40 i un suport;
SOS=37,26; SOD=4447,23; SOT=781,70;
CT=fruiters i erm.

FN=56; TD=Veodat de Gebut, SA, Barranc,
3, Fraga (Osca); PO=4;PN=2; A=1450,93;
SOS=—; SOD=1673,38; SOT=395,65; CT=erm.

FN=57; TD=Ajuntament de Soses, pl. Ajun-
tament, 1, Soses; PO=6; PN=167; A=5225,12 i un
suport; SOS=44,48; SOD=5897,3; SOT=1124,03;
CT=fruiters.

FN=58; TD=Ajuntament de Soses, pl. Ajun-
tament, 1, Soses; PO=6; PN=175; A=2023,45;
SOS=—; SOD=2385,19; SOT=435,55; CT=frui-
ters.

FN=59; TD=Jaume Gatnau Solans, Ferrer
i Busquets, 102, Mollerussa; PO=6; PN=168;
A=1438,75 i un suport; SOS=126,69;
SOD=1869,44; SOT=750,78; CT=fruiters.

FN=60; TD=Ajuntament de Soses, pl. Ajun-
tament, 1, Soses; PO=6; PN=169; A=3038,58;
SOS=—; SOD=3420,09; SOT=56,82; CT=frui-
ters.

FN=61; TD=Jaume Gatnau Solans, Ferrer i
Busquets, 102, Mollerussa; A=3106,33; SOS=—
; SOD=3394,43; SOT=245,52; CT=bassa i arbrat.

FN=62; TD=Ajuntament de Soses, pl. Ajun-
tament, 1, Soses; PO=6; PN=170; A=991,85;
SOS=—; SOD=1118,79; SOT=—; CT=fruiters
i erm.

FN=63; TD=Ajuntament de Soses, pl. Ajun-
tament, 1, Soses; PO=6; PN=150; A=3353,49 i
un suport; SOS=60,83; SOD=3821,16;
SOT=782,4; CT=fruiters i erm.

FN=64; TD=Ajuntament de Soses, pl. Ajun-
tament, 1, Soses; PO=6; PN=148; A=1781,00;
SOS=—; SOD=2023,56; SOT=380,44;
CT=fruiters i erm.

FN=65; TD=Ajuntament de Soses, pl. Ajun-
tament, 1, Soses; PO=6; PN=145; A=4325,16;
SOS=—; SOD=4688,12; SOT=—; CT=fruiters
i erm.

FN=66; TD=Ajuntament de Soses, pl. Ajun-
tament, 1, Soses; PO=6; PN=137; A=1331,73;
SOS=—; SOD=1462,66; SOT=—; CT=fruiters
i erm.

FN=67; TD=Francisco Camí Roca, Creu, 3,
Soses; PO=6; PN=138; A=4433,89;SOS=—;
SOD=4904,21; SOT=203,51; CT=fruiters.

FN=68; TD=Ajuntament de Soses, pl. Ajun-
tament, 1, Soses; PO=6; PN=126; A=6317,83 i
un suport; SOS=60,83; SOD=6903,03;
SOT=751,4; CT=fruiters.

FN=69; TD=Rosa Maria Bernet Roca, Ma-
nuel Beltran, 16, Mollerussa; PO=6; PN=99; A-
6364,36; SOS=—; SOD=6699,9; SOT=—;
CT=fruiters.

FN=70; TD=Ajuntament de Soses, pl. Ajun-
tament, 1, Soses; PO=6; PN=100; A=285,51;
SOS=—; SOD=285,51; SOT=—; CT=erm.

FN=71; TD=Ajuntament de Soses, pl. Ajun-
tament, 1, Soses; PO=6; PN=207; A=7105,57;
SOS=—; SOD=7474,74; SOT=—; CT=erm i
barranc.

FN=72; TD=Ajuntament de Soses, pl. Ajun-
tament, 1, Soses; PO=6; PN=76; A=9243,06 i un
suport; SOS=44,48; SOD=10249,32;
SOT=873,03; CT=conreu i erm.

FN=73; TD=Carlos Sirisi Ris, Vidalo, 3, So-
ses; PO=6; PN=77; A=1057,47; SOS=—;
SOD=1128,67; SOT=111,12; CT=conreu.

FN=74; TD=Francisca Viladegut Ribes,
Major, 11, Soses; PO=7; PN=127; A=935,61;

SOS=—; SOD=1041,97; SOT=511,22;
CT=fruiters i erm.

FN=75; TD=Josep Maria Cirici Ris, Major, 4,
Soses; PO=7; PN=119; A=3198,00 i un suport;
SOS=40,53; SOD=3743,98; SOT=1075,15;
CT=fruiters i erm.

FN=76; TD=Josep Maria Cirici Ris, Major, 4,
Soses; PO=7; PN=115; A=1893,37; SOS=—;
SOD=2154,11; SOT=—; CT=fruiters i erm.

FN=77; TD=Josep Maria Cirici Ris, Major, 4,
Soses; PO=7; PN=116; A=1489,24; SOS=—;
SOD=1717,37; SOT=—; CT=conreu.

FN=78; TD=Miquel Ribes Casals, Portal, 20,
Soses; PO=7; PN=117; A=78,41; SOS=—;
SOD=78,41; SOT=—; CT=conreu.

FN=79; TD=José Morreres Sarroca, Pau Casals,
s/n, Soses; PO=7; PN=113; A=1765,85 i un suport;
SOS=33,66; SOD=2098,68; SOT=1214,75;
CT=fruiters i erm.

FN=80; TD=José Morreres Sarroca, Pau Ca-
sals, s/n, Soses; PO=7; PN=112; A=1018,36;
SOS=—; SOD=1143,24; SOT=120,22; CT=frui-
ters.

FN=81; TD=Gabriel Oliva Gual, Major,
86, Soses; PO=7; PN=85; A=5078,58; SOS=—;
SOD=5650,28; SOT=—; CT=fruiters.

FN=82; TD=Blas Blaque Lopis, Sindicat,
75, Soses; PO=7; PN=78; A=105,54; SOS=—;
SOD=116,02; SOT=—; CT=fruiters.

FN=83; TD=Ramon Morreres Rives, Vila-
nova, 1, Soses; PO=7; PN=86; A=678,93; SOS=—
; SOD=756,27; SOT=363,10; CT=fruiters.

FN=84; TD=Carmelo Palau Agustí, La Creu,
51, Soses; PO=7; PN=73; A=3360,26 i un suport;
SOS=40,54; SOD=3884,58; SOT=664,33;
CT=fruiters.

FN=85; TD=Adelina Casals Sirisi, av. Cata-
lunya, Soses; PO=7; PN=72; A=117,9; SOS=—;
SOD=117,9; SOT=—; CT=fruiters.

FN=86; TD=Jaime Roca Ribes, Rosari, 10,
Soses; PO=7; PN=69; A=673,39; SOS=—;
SOD=766,64; SOT=—; CT=fruiters.

FN=87; TD=José Gómez Montull, pl. Solé
Carbonell, 4, Vilanova i la Geltrú (Garraf);
PO=7; PN=277; A=18,15; SOS=—; SOD=18,15;
SOT=—; CT=fruiters.

FN=88; TD=Jaime Roca Ribes, Rosari, 10,
Soses; PO=7; PN=70; A=377,99; SOS=—;
SOD=438,4; SOT=—; CT=fruiters.

FN=89; TD=José Gómez Montull, pl. Solé
Carbonell, 4, Vilanova i la Geltrú (Garraf);
PO=7; PN=64; A=499,97; SOS=—;
SOD=572,83; SOT=—; CT=fruiters.

FN=90; TD=Maria Domingo Molins, Major,
27, Soses; PO=7; PN=63; A=649,32; SOS=—;
SOD=756,24; SOT=18,92; CT=fruiters.

FN=91; TD=Margarita Roca Duaguis, La
Creu, 12, Soses; PO=7; PN=56; A=174,45;
SOS=—; SOD=208,43; SOT=67,55; CT=frui-
ters.

FN=92; TD=Carlos Casals Morreres, Sole-
dad, 7, Soses; PO=4; PN=23; A=2559,54 i un
suport; SOS=33,66; SOD=3120,71; SOT=113,09;
CT=fruiters.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3592 – 11.3.20024512

FN=93; TD=Andrés Semeli Miret, Alcalde
Costa, 20, Torres de Segre; PO=4; PN=8;
A=1050,56 i un suport; SOS=56,01; SOD=1311,24;
SOT=811,03; CT=erm.

FN=94; TD=Andrés Semeli Miret, Alcalde
Costa, 20, Torres de Segre; PO=4; PN=45;
A=6823,93; SOS=—; SOD=7641,68;
SOT=32,48; CT=conreu i erm.

FN=95; TD=Andrés Semeli Miret, Alcalde
Costa, 20, Torres de Segre; PO=4; PN=2;
A=2699,02 i un suport; SOS=60,83;
SOD=3127,19; SOT=814,18; CT=fruiters.

FN=96; TD=Cecilio Santamaría Roca, Ma-
jor, 48, Soses; PO=4; PN=16; A=6843,41;
SOS=—; SOD=7492,7; SOT=—; CT=fruiters,
erm i conreu.

FN=97; TD=Rosa Navarro González, Canye-
ret, 14, Alcarràs; PO=4; PN=11; A=1316,46;
SOS=—; SOD=1515,6; SOT=402,59; CT=con-
reu.

FN=98; TD=Andrés Semeli Miret, Alcal-
de Costa, 20, Torres de Segre; PO=4; PN=10;
A=6843,41 i un suport; SOS=52,34;
SOD=7545,04; SOT=675,06; CT=fruiters.

FN=99; TD=Andrés Semeli Miret, Alcal-
de Costa, 20, Torres de Segre; PO=4; PN=5;
A=4447,80; SOS=—; SOD=4913,65; SOT=—;
CT=conreu i erm.

FN=100; TD=Jacinto Goma Carboné, Canye-
ret, 4, Alcarràs; PO=4; PN=49; A=1275,38;
SOS=—; SOD=1417,14; SOT=—; CT=conreu.

FN=101; TD=Jacinto Goma Carboné, Canye-
ret, 4, Alcarràs; PO=3; PN=15; A=13437,25 i
dos suports; SOS=113,18; SOD=15132,66;
SOT=2275,78; CT=conreu i fruiters.

FN=102; TD=Jacinto Goma Carboné, Canye-
ret, 4, Alcarràs; PO=3; PN= 54; A=503,74;
SOS=—; SOD=518,23; SOT=395,20; CT=con-
reu.

FN=103; TD=Jacinto Goma Carboné, Canye-
ret, 4, Alcarràs; PO=3; PN=53; A=76,3=;
SOS=—; SOD=76,30; SOT=—; CT=conreu.

FN=104; TD=Andrés Semeli Miret, Alcalde
Costa, 20, Torres de Segre; PO=3; PN=13;
A=1161,06; SOS=—; SOD=1316,34; SOT=—;
CT=conreu.

FN=105; TD=Andrés Semeli Miret, Alcalde
Costa, 20, Torres de Segre; PO=3; PN=45;
A=3407,45; SOS=—; SOD=3776,69; SOT=—;
CT=conreu.

FN=106; TD=Agrícola Cap de la Vall, SL,
Travessia Barceloneta, 3, Alcarràs; PO=9;
PN=272; A=2150,27 i 1/2 suport; SOS=35,17;
SOD=2493,13; SOT=545,13; CT=conreu.

FN=107; TD=José Jaimejuan Sopena, Traves-
sia Barceloneta, 3, Alcarràs; PO=9; PN=271;
A=4491,10 i 1/2 suport; SOS=17,19;
SOD=5019,36; SOT=515,31; CT=conreu.

FN=108; TD=José Antonio Charles Godia,
Barceloneta, 5, Alcarràs; PO=9, PN=264;
A=7895,12 i un suport; SOS=52,35;
SOD=8851,78; SOT=1371,67; CT=conreu.

FN=109; TD=José Jaimejuan Sopena, Traves-
sia Barceloneta, 3, Alcarràs; PO=9; PN=205;
A=6644,63; SOS=52,35; SOD=7518,04;
SOT=604,51; CT=conreu.

FN=110; TD=Josep Siscart Montoy (difunt),
Prop. actual: Josep Siscart Caselles, av. Cata-
lunya, 172, Alcarràs; PO=9; PN=263; A=1252,78;
SOS=—; SOD=1433,37; SOT=530,09; CT=con-
reu.

FN=111; TD=Roberto Jaimejuan Ribes, Tra-
vessia Barceloneta, 3, Alcarràs; PO=9; PN=506;
A=3677,12; SOS=—; SOD=3990,54; SOT=—;
CT=conreu.

FN=112; TD=Simeó Castells Ribes, Lleida,
28, Alcarràs; PO=9; PN=198; A=7646,72;
SOS=—; SOD=8297,87; SOT=—; CT=conreu
i horta.

FN=113; TD=Ajuntament d’Alcarràs, pl.
Església, 1, Alcarràs; PO=9; PN=197; A=738,25;
SOS=—; SOD=856,83; SOT=341,98; CT=frui-
ters.

FN=114; TD=José Claberol Vives, Devesa,
12, Alcarràs; PO=9; PN=142; A=3133,62 i un
suport; SOS=52,35; SOD=3546,92;
SOT=1090,95; CT=fruiters.

FN=115; TD=José Castells Ribes; Davant, 26,
Alcarràs; PO=9; PN=150; A=5877,19; SOS=—
; SOD=6383,82; SOT=—; CT=fruiters.

FN=116; TD=José Castells Bernis, Davant,
28, Alcarràs; PO=9; PN=710; A=1323,96;
SOS=—; SOD=1455,72; SOT=—; CT=fruiters.

FN=117; TD=Pablo Company Badia,
Barcelona, 20, Alcarràs; PO=9, PN=154;
A=1201,61 i 1/2 suport; SOS=17,20;
SOD=1412,61; SOT=541,50; CT=fruiters.

FN=118; TD=Ramon Ribes Siso, Major, 107,
1r, Alcarràs; PO=9; PN=79; A=6483,82 i 1/2
suport; SOS=31,14; SOD=7451,98; SOT=807,79;
CT=fruiters, conreu i erm.

FN=119; TD=José Clemente Estela Godia,
Fraga, 28, Alcarràs; PO=9; PN=15; A=2680,65
i un suport; SOS=79,46; SOD=3215,74;
SOT=818,09; CT=fruiters.

FN=121; TD=Miguel Godia Tomas, Calva-
ri, 81, Alcarràs; PO=8; PN=197; A=8048,63 i
un suport; SOS=44,48; SOD=9192,56;
SOT=1495,95; CT=fruiters i erm.

FN=122; TD=Pedro Dolçet Buixadera,
Pau Calvari, 61, Alcarràs; PO=8; PN=198;
CT=fruiters i erm.

FN=123; TD=Maria Dolçet Moliné, Pau Cal-
vari, 40, Alcarràs; PO=8; PN=148; A=6449,94 i
un suport; SOS=52,35; SOD=7347,72;
SOT=1200,03; CT=conreu.

FN=124; TD=José Estela Matges, Miguel, 49,
Alcarràs; PO=8; PN=149; A=1544,90; SOS=—;
SOD=1676,52; SOT=—; CT=fruiters.

FN=125; TD=José Serra Dolet, De Baix, 39,
Alcarràs; PO=8; PN=130; A=5230,42 i un suport;
SOS=40,54; SOD=6010,99; SOT=1168,21;
CT=fruiters i erm.

FN=126; TD=Enrique Canadell Godia, Llei-
da, 14, Alcarràs; PO=8; PN=129; A=2576,66;
SOS=—; SOD=2924,75; SOT=—; CT=conreu.

FN=127; TD=Herminia Camí Esteve, Major,
174, Alcarràs; PO=8; PN=127; A=4006,72 i un
suport; SOS=44,48; SOD=4624,56;
SOT=1144,03; CT=conreu.

FN=128; TD=Josep Aixalà Escarp, Davant,
79, Alcarràs; PO=8; PN=126;A=3897,99;

SOS=—; SOD=4443,14; SOT=267,36; CT=frui-
ters i erm.

FN=129; TD=Maria Teresa Ribes Abad, La
Bassa, 80, Alcarràs; PO=8; PN=125; A=2772,50
i un suport; SOS=109,56; SOD=3270,59;
SOT=910,31; CT=conreu.

FN=130; TD=Juan Camarasa Garcia, Pau
Casals, 35, Alcarràs; PO=8; PN=98; A=10336,55
i un suport; SOS=52,35; SOD=11552,89;
SOT=1189,46; CT=fruiters i erm.

FN=131; TD=Ramon Esteve Salo, Major,
147, Alcarràs; PO=8; PN=97; A=1906,08;
SOS=—; SOD=2090,08; SOT=—; CT=conreu
i erm.

FN=132; TD=Sebastià Matges Dollet, Sant
Sebastià, 9, Alcarràs; PO=8; PN=96; A=4967,50
i un suport; SOS=52,35; SOD=5595,87;
SOT=702,07; CT=conreu.

FN=133; TD=José Companys Pellicer, La
Bassa, 9, Alcarràs; PO=7; PN=19; A=2408,41;
SOS=—; SOD=2708,05; SOT=131,58; CT=frui-
ters i conreu.

FN=134; TD=Ramon Camí Llas, Joc de la
Pilota, 3, Alcarràs; PO=7; PN=18; A=6823,88;
SOS=—; SOD=7573,30; SOT=17,70; CT=con-
reu.

FN=135; TD=Agrolérida, SA, Príncep de
Viana, 14, Lleida; PO=7; PN=9; A=4013,99 i un
suport; SOS=106,47; SOD=4732,44;
SOT=959,54; CT=conreu.

FN=136; TD=Agrolérida, SA, Príncep de
Viana, 14, Lleida; PO=7; PN=7; A=10969,51 i
dos suports; SOS=104,70; SOD=12494,01;
SOT=1703,22; CT=conreu.

FN=137; TD=Agrolérida, SA, Príncep de
Viana, 14, Lleida; PO=7; PN=4; A=13518,29 i un
suport; SOS=52,35; SOD=15070,56;
SOT=1504,76; CT=conreu.

FN=138; TD=Agrolérida, SA, Príncep de
Viana, 14, Lleida; PO=7; PN=5; A=4494,42 i un
suport; SOS=88,60; SOD=5264,57;
SOT=1339,32; CT=conreu.

FN=139; TD=Agrolérida, SA, Príncep de
Viana, 14, Lleida; PO=5; PN=59; A=861,16 i un
suport; SOS=69,56; SOD=1177,24;
SOT=1616,75; CT=conreu.

(02.051.100)

*
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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT

EDICTE
de 7 de febrer de 2002, de notificació de resolu-
cions d’expedients sancionadors.

S’han dictat resolucions en els expedients
sancionadors les dades dels quals figuren a l’an-
nex d’aquest Edicte. Intentada la seva notifica-
ció, aquesta no s’ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d’acord amb el que preve-
uen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener
(BOE núm. 12, de 14.1.1999), es comunica a les
persones interessades que, per tal que puguin
tenir coneixement del contingut íntegre de les
resolucions que s’esmenten, poden comparèi-
xer a les dependències de la Direcció General
de Patrimoni Natural i del Medi Físic (c. Dr.
Roux, 80, 08017 Barcelona), dins el termini que
s’assenyala a l’annex, a comptar de l’endemà de
la publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

Contra aquestes resolucions, les persones
interessades poden interposar el tipus de recurs
que s’especifica en cada cas.

Barcelona, 7 de febrer de 2002

PERE MALUQUER I FERRER

Director general de Patrimoni Natural
i del Medi Físic

ANNEX

Núm. d’expedient: Ajuntament de Canet de Mar.
Persona interessada: Antonio Fuentes García.
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.

Núm. d’expedient: CM-B-014/2001.
Persona interessada: César Montero Royo.
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.

Núm. d’expedient: CM-B-018/2001.
Persona interessada: Maria Montserrat Rives
Font.
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.

Núm. d’expedient: CM-B-067/2001.
Persona interessada: Carlos Torres Martínez.
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.

Núm. d’expedient: GP-L-2044/2000.
Persona interessada: José Fernández Escudero.
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.

Núm. d’expedient: IF-B-189/2001.
Persona interessada: Marta Conde Ramírez.
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.

Núm. d’expedient: IF-B-275/2001.
Persona interessada: Tomàs Gallardo Peral.

Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.

Núm. d’expedient: IF-B-498/2001.
Persona interessada: Manuel Mateo Gutiérrez.
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.

Núm. d’expedient: IF-B-524/2001.
Persona interessada: Ana Ramón Oliveras.
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.

Núm. d’expedient: IF-B-659/2001.
Persona interessada: Antonia Pavón Caldero.
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.

Núm. d’expedient: IF-B-660/2001.
Persona interessada: Benito Martínez Montilla.
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.

Núm. d’expedient: PA-B-219/2001.
Persona interessada: Fernando Moreno Martín.
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.

Núm. d’expedient: PA-B-240/2001.
Persona interessada: Javier Hernández Man-
táñez.
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.

Núm. d’expedient: PA-B-310/2001.
Persona interessada: Mohamed Boukasri.
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.

Núm. d’expedient: PA-B-324/2001.
Persona interessada: Vanessa Pastor Ceballos.
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.

Núm. d’expedient: PA-B-386/2001.
Persona interessada: Miguel Pedro Rodríguez
Sousa.
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.

Núm. d’expedient: PA-L-2007/2001.
Persona interessada: Anna Dito Pericos.
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.

(02.023.138)

EDICTE
de 7 de febrer de 2002, de notificació d’acords
d’expedients sancionadors.

S’han dictat els acords en els expedients san-
cionadors les dades dels quals figuren a l’annex
d’aquest Edicte. Intentada la seva notificació,
aquesta no s’ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d’acord amb el que preve-
uen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26

de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener
(BOE núm. 12, de 14.1.1999), es comunica a les
persones interessades que, per tal que puguin
tenir coneixement del contingut íntegre dels
acords que s’esmenten, poden comparèixer a les
dependències de la Direcció General de Patri-
moni Natural i del Medi Físic (c. Dr. Roux, 80,
08017 Barcelona) dins el termini que s’assenyala
a l’annex, a comptar des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Contra aquests acords les persones interes-
sades poden presentar al·legacions en el termini
que s’esmenta en cada cas.

Barcelona, 7 de febrer de 2002

PERE MALUQUER I FERRER

Director general de Patrimoni Natural
i del Medi Físic

ANNEX

Núm. d’expedient: IF-B-655/2001.
Persona interessada: Francisco López Sánchez.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: IF-B-682/2001.
Persona interessada: Carmen Romero López.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: IF-B-763/2001.
Persona interessada: José Castro Clavería.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: IF-B-833/2001.
Persona interessada: Joan Tomàs Bartra.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: IF-B-858/2001.
Persona interessada: Antonio Fernández Monto-
ro.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: IF-B-887/2001.
Persona interessada: Ángel Zerezo Terreu.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: IF-B-987/2001.
Persona interessada: Gregorio Martínez Miran-
da.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: IF-B-1024/2001.
Persona interessada: Pedro Orpella Cerveró.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: IF-B-1034/2001.
Persona interessada: Antonio Amador Amador.
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Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: IF-B-1087/2001.
Persona interessada: Aron Fernández Baena.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: IF-B-1101/2001.
Persona interessada: Miguel Cuesta Rico.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: IF-B-1116/2001.
Persona interessada: José Suy Franch.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

(02.023.125)

EDICTE
de 7 de febrer de 2002, de notificació d’acords
d’expedients sancionadors.

S’han dictat els acords en els expedients san-
cionadors les dades dels quals figuren a l’annex
d’aquest Edicte. Intentada la seva notificació,
aquesta no s’ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d’acord amb el que preve-
uen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener
(BOE núm. 12, de 14.1.1999), es comunica a les
persones interessades que, per tal que puguin
tenir coneixement del contingut íntegre dels
acords que s’esmenten, poden comparèixer a les
dependències de la Delegació Territorial de
Girona del Departament de Medi Ambient (c.
Ultònia, 10-12, 3r, 17002 Girona) dins el termini
que s’assenyala a l’annex, a comptar des de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquests acords les persones interes-
sades poden presentar al·legacions en el termini
que s’esmenta en cada cas.

Barcelona, 7 de febrer de 2002

PERE MALUQUER I FERRER

Director general de Patrimoni Natural
i del Medi Físic

ANNEX

Núm. d’expedient: C-G-063/2001.
Persona interessada: Juan Manuel Hernández
Farrugia.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: CM-G-042/2001.
Persona interessada: Lluís Mas Puigbarraca.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: CM-G-046/2001.
Persona interessada: Gabriele Lanzini.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-G-054/2001.
Persona interessada: Rafael Aguilar Alhama.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

(02.023.139)

EDICTE
de 7 de febrer de 2002, de notificació d’un acord
d’expedient sancionador.

S’ha dictat un acord en l’expedient sanciona-
dor les dades del qual figuren a l’annex d’aquest
Edicte. Intentada la seva notificació, aquesta no
s’ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d’acord amb el que preve-
uen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener
(BOE núm. 12, de 14.1.1999), es comunica a les
persones interessades que, per tal que puguin
tenir coneixement del contingut íntegre de
l’acord que s’esmenta, poden comparèixer a les
dependències de la Delegació Territorial de
Tarragona del Departament de Medi Ambient
(c. Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005
Tarragona), dins el termini que s’assenyala a
l’annex, a comptar de l’endemà de la publica-
ció d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Contra aquest acord, les persones interessa-
des poden presentar al·legacions en el termini
que s’esmenta.

Barcelona, 7 de febrer de 2002

PERE MALUQUER I FERRER

Director general de Patrimoni Natural
i del Medi Físic

ANNEX

Núm. d’expedient: CM-T-024/2001.
Persona interessada: Antonio Velasco Álvarez.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

(02.024.075)

ANUNCI
d’informació pública sobre la sol·licitud d’auto-
rització ambiental d’una activitat de fabricació
i manipulació de cartró ondulat al terme muni-
cipal de Sant Vicenç dels Horts.

En compliment del que disposa l’article 31 del
Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’apro-
va el Reglament general de desplegament de la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l’administració ambiental, i se

n’adapten els annexos, se sotmet a informació
pública el projecte de la sol·licitud d’autorització
ambiental promoguda per Kappa Iberoameri-
cana Catalunya, SA, per a l’exercici d’una ac-
tivitat de fabricació i manipulació de cartró
ondulat al terme municipal de Sant Vicenç dels
Horts.

El projecte és a disposició del públic en ho-
res d’oficina a les dependències de l’Oficina de
Gestió Ambiental Unificada de la Delegació
Territorial de Barcelona del Departament de
Medi Ambient, Travessera de Gràcia, 56, 6a
planta, durant el termini de vint dies. Durant
aquest període s’admetran totes les al·legacions
que es presentin per escrit.

Barcelona, 6 de febrer de 2002

ISIDRE FERRAN ALLUÉ

Delegat territorial de Barcelona

(02.037.060)

ANUNCI
d’informació pública sobre la sol·licitud d’auto-
rització ambiental d’una activitat d’explotació
porcina al terme municipal de Santa Maria de
Corcó.

En compliment del que disposa el punt 3 de
la disposició transitòria 2 del Decret 136/1999,
de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de desplegament de la Llei 3/1998, de
27 de febrer, de la intervenció integral de l’ad-
ministració ambiental, i s’adapten els seus an-
nexos, se sotmet a informació pública l’avalu-
ació ambiental formulada per a l’obtenció d’una
autorització ambiental per a l’exercici d’una
activitat d’explotació ramadera promoguda per
l’empresa Pinsos Casadesús, SA, al terme mu-
nicipal de Santa Maria de Corcó.

L’avaluació ambiental és a disposició del pú-
blic, en hores d’oficina, a les dependències de
l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de la
Delegació Territorial de Barcelona del Depar-
tament de Medi Ambient, Travessera de Grà-
cia, 56, 6a planta, durant el termini de vint dies.
Durant aquest termini s’admetran totes les al·-
legacions que es presentin per escrit.

Barcelona, 6 de febrer de 2002

ISIDRE FERRAN ALLUÉ

Delegat territorial de Barcelona

(02.037.094)

ANUNCI
d’informació pública sobre la sol·licitud d’auto-
rització ambiental d’una activitat d’explotació
bovina i porcina al terme municipal de Vic.

En compliment del que disposa el punt 3 de
la disposició transitòria 2 del Decret 136/1999,
de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de desplegament de la Llei 3/1998, de
27 de febrer, de la intervenció integral de l’ad-
ministració ambiental, i se n’adapten els anne-
xos, se sotmet a informació pública l’avaluació
ambiental formulada per a l’obtenció d’una
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autorització ambiental per a l’exercici d’una
activitat d’explotació bovina i porcina promo-
guda per l’empresa Mas Pou, SCP, al terme
municipal de Vic.

L’avaluació ambiental és a disposició del pú-
blic en hores d’oficina a les dependències de
l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de la
Delegació Territorial de Barcelona del Depar-
tament de Medi Ambient, Travessera de Grà-
cia, 56, 6a planta, durant el termini de vint dies.
Durant aquest termini s’admetran totes les al·-
legacions que es presentin per escrit.

Barcelona, 6 de febrer de 2002

ISIDRE FERRAN ALLUÉ

Delegat territorial de Barcelona

(02.037.120)

JUNTA DE RESIDUS

ANUNCI
de licitació de diversos contractes pel sistema de
concurs.

La Junta de Residus del Departament de
Medi Ambient convoca la licitació dels expedi-
ents d’assistència que es detallen a l’annex, pel
sistema de concurs:

—1 Documentació d’interès per als licitadors: el
plec de condicions tècniques i el plec de clàusules
administratives són a disposició dels interessats per
consultar-los durant el termini de presentació de
proposicions, els dies hàbils i en hores d’oficina,
a la seu de la Junta de Residus (c. Dr. Roux, 80,
08017 Barcelona; telèfon 93.567.33.00, telefax
93.567.32.93, a la pàgina web: http://www.junres.es/
junta/concursos/index.stm, i a l’adreça electròni-
ca mjbelmonte@correu.gencat.es).

—2 Presentació de proposicions: a la seu de la
Junta de Residus abans indicada, fins al dia 6 de
maig de 2002, a les 12 hores.

—3 Obertura de proposicions: a les 12 hores
del dia 10 de maig de 2002, a la mateixa seu de
la Junta de Residus. L’obertura de proposicions,
l’efectuarà la Mesa de Contractació de la Jun-
ta de Residus, en acte públic.

—4 Documents que han de portar els licitadors:
els que figuren al plec de condicions tècniques
i al plec de clàusules administratives, en la for-
ma que preveuen els plecs.

—5 Criteris d’adjudicació: els que figuren al
plec de clàusules administratives particulars.

—6 Data de tramesa al DOCE: 22 de febrer de
2002.

Barcelona, 15 de febrer de 2002

RAMON TELLA I RIBES

Gerent

ANNEX

Clau: 01176.
Objecte: contractació del control de les plantes
de disposició del rebuig de residus.
Import de licitació: 270.455,45 euros, amb l’IVA
inclòs.

Fiança provisional: el 2% de l’import de licita-
ció.
Fiança definitiva: el 4% de l’import d’adjudica-
ció.
Termini d’execució: vegeu el plec de condicions
tècniques.

Clau: 01179.
Objecte: contractació del control de les plantes
de valorització de residus.
Import total de la licitació: 219.369,42 euros, amb
l’IVA inclòs.
Fiança provisional: el 2% de l’import de licita-
ció.
Fiança definitiva: el 4% de l’import d’adjudica-
ció.
Termini d’execució: vegeu el plec de condicions
tècniques.

Clau: 02081.
Objecte: contractació de l’assistència tècnica per
a la supervisió i control de la construcció de:

Lot 1: les plantes de compostatge de Santa Co-
loma de Farners (la Selva), Llagostera (Giro-
nès), Olot (Garrotxa) i Jorba (Anoia).
Import total de licitació: 138.052,00 euros, amb
l’IVA inclòs.
Fiança provisional: el 2% de l’import de licita-
ció.
Fiança definitiva: el 4% de l’import d’adjudica-
ció.
Termini d’execució: vegeu el plec de condicions
tècniques.

Lot 2: planta de compostatge i dipòsit de resi-
dus municipals als municipis de Tàrrega (Ur-
gell), Tremp (Pallars Jussà) i l’Espluga de Fran-
colí (Conca de Barberà).
Import total de licitació: 112.185,00 euros, amb
l’IVA inclòs.
Fiança provisional: el 2% de l’import de licita-
ció.
Fiança definitiva: el 4% de l’import d’adjudica-
ció.
Termini d’execució: vegeu el plec de condicions
tècniques.

Lot 3: dipòsit controlat de residus i del sistema
de tractament de lixiviats i de gasos a Manresa
(Bages), Orís (Osona), la Noguera, la Cerdanya,
l’Alt Empordà. I les plantes de transferència i
d’una deixalleria al Pont de Suert (l’Alta Riba-
gorça) i Organyà (Alt Urgell).
Import total de licitació: 109.864,00 euros, amb
l’IVA inclòs.
Fiança provisional: el 2% de l’import de licita-
ció.
Fiança definitiva: el 4% de l’import d’adjudica-
ció.
Termini d’execució: vegeu el plec de condicions
tècniques.

Lot 4: clausura d’abocador i posterior restaura-
ció paisatgística, a la zona de la Torre d’en Dolça
al terme municipal de Vila-seca (Tarragonès).
I un sistema de tractament de gasos en el dipò-
sit controlat de residus a Mas de Barberans
(Montsià), les Garrigues, la Segarra i a Montoliu
de Lleida (Segrià).
Import total de licitació: 80.536,00 euros, amb
l’IVA inclòs.
Fiança provisional: el 2% de l’import de licita-
ció.
Fiança definitiva: el 4% de l’import d’adjudica-
ció.

Termini d’execució: vegeu el plec de condicions
tècniques.

(02.051.052)

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

EDICTE
de 4 de març de 2002, de notificació de la reso-
lució d’aprovació del projecte de subministra-
ment al Baix Penedès, 1a fase, canonada princi-
pal: tram Calafell-Baronia de Mar, ramal Pla de
Cranc i EB-19 (clau 712-015).

La directora de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, en relació amb el projecte de subministra-
ment al Baix Penedès, 1a fase, canonada prin-
cipal: tram Calafell-Baronia de Mar, ramal Pla
de Cranc i EB-19, als termes municipals de Ca-
lafell, Bellvei i el Vendrell (Baix Penedès), va
adoptar, en data 28 de febrer de 2002, la reso-
lució la part dispositiva de la qual s’exposa a
continuació:

—1 Aprovar l’expedient d’informació pública
i definitivament el projecte abans esmentat, als
efectes del que disposa l’article 33 de la Llei 6/
1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tribu-
tació de l’aigua.

—2 D’acord amb els articles 20, 21, 22 i 23 de
la Llei d’expropiació forçosa vigent, elevar a de-
finitiva la relació de propietaris dels béns i els
drets afectats d’ocupació necessària que s’adjun-
ta com a annex de la present resolució.

—3 Que es notifiqui individualment a les per-
sones que hagin comparegut en la informació
pública o tinguin la condició d’interessades en
la part que pugui afectar-les.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs potes-
tatiu de reposició, de conformitat amb el que
preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte
impugnat, en el termini d’un mes comptador des
de l’endemà de la recepció de la notificació, o
bé es pot interposar recurs contenciós adminis-
tratiu, de conformitat amb el que preveuen l’ar-
ticle 116 de la Llei esmentada i l’article 25 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el ter-
mini de dos mesos comptadors des de l’endemà
de la recepció de la notificació, sens perjudici que
s’hi pugui interposar qualsevol altre recurs que
es consideri procedent.

Barcelona, 4 de març de 2002

MARTA LACAMBRA I PUIG

Directora

ANNEX

TERME MUNICIPAL DE CALAFELL

Finca de projecte núm.: CAL-506.
Polígon: 2.
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Parcel·la: 7.
Titular: Juan Papiol Oller.
Superfície a expropiar, en m2: 1.976.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 660.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: CAL-507.
Polígon: 2.
Parcel·la: 6.
Titular: Juan Papiol Oller.
Superfície a expropiar, en m2: 32.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 42.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: CAL-508.
Polígon: 2.
Parcel·la: 5.
Titular: Juan Papiol Oller.
Superfície a expropiar, en m2: 2.077.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 313.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: CAL-509.
Polígon: 2.
Parcel·la: 66.
Titular: desconegut.
Superfície a expropiar, en m2: 1.070.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 356.
Naturalesa: rústica.

TERME MUNICIPAL DE BELLVEI

Finca de projecte núm.: BEL-007.
Polígon: 6.
Parcel·la: 113.
Titular: Ignasi Perellada Vilella.
Superfície a expropiar, en m2: 6.242.
Superfície de servitud, en m2: 856.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 2.530.
Naturalesa: rústica.

(02.063.132)

EDICTE
de 4 de març de 2002, de notificació de la reso-
lució d’aprovació del projecte constructiu de
xarxa de clavegueram al nucli de Sant Jaume de
Viladrover (clau 624-069).

La directora de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, en relació amb el projecte constructiu de
xarxa de clavegueram al nucli de Sant Jaume de
Viladrover, al terme municipal del Brull (Oso-
na), va adoptar, en data 28 de febrer de 2002, la
resolució la part dispositiva de la qual s’expo-
sa a continuació:

—1 Aprovar l’expedient d’informació pública
i definitivament el projecte abans esmentat, als
efectes del que disposa l’article 33 de la Llei 6/
1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tribu-
tació de l’aigua.

—2 D’acord amb els articles 20, 21, 22 i 23 de
la Llei d’expropiació forçosa vigent, elevar a de-
finitiva la relació de propietaris dels béns i els
drets afectats d’ocupació necessària que s’adjun-
ta com a annex de la present resolució.

—3 Que es notifiqui individualment a les per-
sones que hagin comparegut en la informació
pública o tinguin la condició d’interessades en
la part que pugui afectar-les.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs potes-

tatiu de reposició, de conformitat amb el que
preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte
impugnat, en el termini d’un mes comptador des
de l’endemà de la recepció de la notificació, o
bé es pot interposar recurs contenciós adminis-
tratiu, de conformitat amb el que preveuen l’ar-
ticle 116 de la Llei esmentada i l’article 25 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el ter-
mini de dos mesos comptadors des de l’endemà
de la recepció de la notificació, sens perjudici que
s’hi pugui interposar qualsevol altre recurs que
es consideri procedent.

Barcelona, 4 de març de 2002

MARTA LACAMBRA I PUIG

Directora

ANNEX

TERME MUNICIPAL DEL BRULL

Finca de projecte núm.: 1.
Polígon: 13.
Parcel·la: 48.3.
Titular: Joaquim Pineda Galobardes.
Superfície de servitud, en m2: 209.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 2.608.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 2.
Polígon: 13.
Parcel·la: 48.5.
Titular: Joaquim Pineda Galobardes.
Superfície de servitud, en m2: 41.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 122.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 3.
Polígon: 13.
Parcel·la: 48.4.
Titular: Joaquim Pineda Galobardes.
Superfície de servitud, en m2: 15.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 720.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 4.
Polígon: 13.
Parcel·la: 48.2.
Titular: Joaquim Pineda Galobardes.
Superfície de servitud, en m2: 34.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 592.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 5.
Polígon: 1.
Parcel·la: 34.3.
Titular: Mateo Cotrina Arquerons.
Superfície de servitud, en m2: 69.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 6.
Polígon: 13.
Parcel·la: 32.5.
Titular: José Camps Gallach.
Superfície de servitud, en m2: 127.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 369.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 7.
Polígon: 13.

Parcel·la: 32.4.
Titular: José Camps Gallach.
Superfície de servitud, en m2: 142.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 133.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 8.
Polígon: 13.
Parcel·la: 32.7.
Titular: José Camps Gallach.
Superfície de servitud, en m2: 279.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 600.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 9.
Polígon: 13.
Parcel·la: 32.8.
Titular: José Camps Gallach.
Superfície de servitud, en m2: 117.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 202.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 10.
Polígon: 13.
Parcel·la: 32.6.
Titular: José Camps Gallach.
Superfície de servitud, en m2: 84.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.165.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 11.
Polígon: 13.
Parcel·la: 32.10.
Titular: José Camps Gallach.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 285.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 12.
Polígon: 13.
Parcel·la: 31.9.
Titular: Pere Teixidó Palomera.
Superfície de servitud, en m2: 257.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.146.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 13.
Polígon: 13.
Parcel·la: 30.
Titular: Antoni Soler Masgrau.
Superfície de servitud, en m2: 351.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 3.210.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 14.
Polígon: 13.
Parcel·la: 31.8.
Titular: Pere Teixidó Palomera.
Superfície de servitud, en m2: 22.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 61.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 15.
Polígon: 1.
Parcel·la: 51.3.
Titular: Pere Teixidó Palomera.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 43.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 16.
Polígon: 1.
Parcel·la: 60.
Titular: Antoni Soler Masgrau.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 268.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 17.
Polígon: 1.
Parcel·la: 54.4.
Titular: Ramon Roquer Mas.
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Superfície d’ocupació temporal, en m2: 340.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 18.
Polígon: 1.
Parcel·la: 55.
Titular: Pere Teixidó Palomera.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 93.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 19.
Polígon: 1.
Parcel·la: 56.
Titular: Antoni Soler Masgrau.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 209.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 20.
Polígon: 13.
Parcel·la: 2.1.
Titular: Antoni Soler Masgrau.
Superfície de servitud, en m2: 86.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 2.863.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 21.
Polígon: 13.
Parcel·la: 28.10.
Titular: Antoni Soler Masgrau.
Superfície de servitud, en m2: 35.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 150.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 22.
Polígon: 13.
Parcel·la: 4.3.
Titular: María Dolores Puigrefagut Morote.
Superfície de servitud, en m2: 87.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 2.418.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 23.
Polígon: 13.
Parcel·la: 27.1.
Titular: María Dolores Puigrefagut Morote.
Superfície de servitud, en m2: 64.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 5.761.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 24.
Polígon: 13.
Parcel·la: 25.1.
Titular: María Dolores Puigrefagut Morote.
Superfície de servitud, en m2: 82.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 3.089.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 25.
Polígon: 13.
Parcel·la: 33.2.
Titular: Antoni Soler Masgrau.
Superfície de servitud, en m2: 13.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 54.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 26.
Polígon: 13.
Parcel·la: 28.8.
Titular: Antoni Soler Masgrau.
Superfície de servitud, en m2: 315.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.309.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 27.
Polígon: 13.
Parcel·la: 28.9.
Titular: Antoni Soler Masgrau.
Superfície de servitud, en m2: 177.

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 893.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 28.
Polígon: 13.
Parcel·la: 26.
Titular: María Dolores Puigrefagut Morote.
Superfície de servitud, en m2: 8.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 603.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 29.
Polígon: 13.
Parcel·la: 11.
Titular: María Dolores Puigrefagut Morote.
Superfície de servitud, en m2: 26.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 102.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 30.
Polígon: 13.
Parcel·la: 25.2.
Titular: María Dolores Puigrefagut Morote.
Superfície de servitud, en m2: 19.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 413.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 31.
Polígon: 13.
Parcel·la: 23.4.
Titular: María Dolores Puigrefagut Morote.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 166.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 32.
Polígon: 13.
Parcel·la: 34.
Titular: María Dolores Puigrefagut Morote.
Superfície de servitud, en m2: 62.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.014.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 33.
Polígon: 13.
Parcel·la: 23.3.
Titular: María Dolores Puigrefagut Morote.
Superfície de servitud, en m2: 8.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 398.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 34.
Polígon: 13.
Parcel·la: 36.1.
Titular: Jaume Grau Mas.
Superfície de servitud, en m2: 326.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.466.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 36.
Polígon: 13.
Parcel·la: 44.4.
Titular: Miguel Masramon Masramon.
Superfície de servitud, en m2: 243.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.229.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 37.
Polígon: 13.
Parcel·la: 42.3.
Titular: María Dolores Puigrefagut Morote.
Superfície de servitud, en m2: 213.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.679.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 38.
Polígon: 13.
Parcel·la: 42.2.
Titular: María Dolores Puigrefagut Morote.
Superfície de servitud, en m2: 39.

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 217.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 39.
Polígon: 13.
Parcel·la: 45.3.
Titular: Miquel Masramon Masramon.
Superfície de servitud, en m2: 108.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 40.
Polígon: 13.
Parcel·la: 41.4.
Titular: María Dolores Puigrefagut Morote.
Superfície de servitud, en m2: 319.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.297.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 41.
Polígon: 13.
Parcel·la: 47.18.
Titular: Jaume Grau Mas.
Superfície de servitud, en m2: 579.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 2.207.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 42.
Polígon: 13.
Parcel·la: 47.13.
Titular: Jaume Grau Mas.
Superfície de servitud, en m2: 148.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 594.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 43.
Polígon: 13.
Parcel·la: 47.10.
Titular: Jaume Grau Mas.
Superfície de servitud, en m2: 66.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 44.
Polígon: 1.
Parcel·la: 1.4.
Titular: Antoni Soler Masgrau.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 87.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 45.
Polígon: 1.
Parcel·la: 1.11.
Titular: Antoni Soler Masgrau.
Superfície de servitud, en m2: 25.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 625.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 46.
Polígon: 1.
Parcel·la: 1.14.
Titular: Antoni Soler Masgrau.
Superfície de servitud, en m2: 68.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 628.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 47.
Polígon: 13.
Parcel·la: 2.1.
Titular: Antoni Soler Masgrau.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 94.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 48.
Polígon: 12.
Parcel·la: 1.2.
Titular: Antoni Soler Masgrau.
Superfície de servitud, en m2: 3.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 244.
Naturalesa: rústica.
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Finca de projecte núm.: 49.
Polígon: 1.
Parcel·la: 1.1.
Titular: Antoni Soler Masgrau.
Superfície de servitud, en m2: 131.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 786.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 50.
Polígon: 1.
Parcel·la: 50.
Titular: Pere Teixidó Palomera.
Superfície de servitud, en m2: 19.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 244.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 51.
Polígon: 13.
Parcel·la: 3.3.
Titular: Florenci Baulenas Rifa.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 13.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 52.
Polígon: 13.
Parcel·la: 4.4.
Titular: María Dolores Puigrefagut Morote.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 30.
Naturalesa: rústica.

(02.064.022)

ANUNCI
d’informació pública (ref. 00200100091).

Camp Públic Can Sant Joan ha sol·licitat la
concessió d’aigües residuals depurades proce-
dents de l’estació depuradora d’aigües residu-
als de Terrassa per a reg d’un camp de golf de
26,7 hectàrees als termes municipals de Rubí i
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), amb
un cabal de 255.500 m3/any, que representen uns
8,1 l/s.

Una vegada tractada, l’aigua es bombarà per
una canonada de 510 metres fins a una caseta
de bombament ja existent que empalma amb
una altra canonada d’impulsió de 160 mm de
diàmetre i 1224 de longitud, la qual connecta
amb la bassa d’emmagatzematge del camp de
golf de capacitat 25.000 m3, des d’on es distribui-
rà l’aigua per al reg de les diferents zones del
camp.

Alhora també ha sol·licitat l’autorització per
abocar aigües residuals, mitjançant reg, proce-
dents de l’estació depuradora d’aigües residu-
als de Terrassa.

Es fa públic perquè tothom qui hagi de for-
mular-hi alguna al·legació l’adreci, per escrit, a
l’Agència Catalana de l’Aigua, Departament de
Concessions, carrer Provença 204-208, 08036
Barcelona, en el termini d’un mes comptat des
de la publicació del present Anunci al DOGC,
indicant la referència expressada en l’encapça-
lament.

Dins d’aquest termini es poden presentar els
escrits d’al·legacions, en hores d’oficina, en el
Registre de les dependències indicades i, així
mateix, per qualsevol de les formes que preveu
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

La documentació presentada es podrà exa-
minar, en el termini indicat, en hores d’oficina.

Barcelona, 5 de febrer de 2002

PABLO HERRÁEZ VILAS

Cap del Departament de Concessions

(02.036.043)

ANUNCI
d’informació pública del projecte d’instal·lació
d’una nova canonada en alta de Súria a Callús
i d’abastament a la colònia d’Antius, el Cortès i
Can Cavaller i de la llista dels béns i els drets
afectats per les obres (clau A-AA-00113).

L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant la
Resolució de 26 de febrer de 2002 i en compli-
ment de les disposicions vigents, ha acordat
l’obertura d’un període d’exposició pública als
efectes d’examen, rectificació i presentació de
reclamacions del projecte d’instal·lació d’una
nova canonada en alta de Súria a Callús i d’abas-
tament a la colònia d’Antius, el Cortès i Can
Cavaller, als termes municipals de Súria i Callús
(Bages), el qual resta a disposició del públic
durant el termini d’un mes, a comptar del dia de
la publicació d’aquest Anunci en el DOGC, en
hores d’oficina, a les dependències següents:

Agència Catalana de l’Aigua, carrer Proven-
ça, 204-208, 08036 Barcelona.

Ajuntament de Súria, carrer Ernest Solvay,
13, 08260 Súria.

Ajuntament de Callús, plaça Major, 1, 08262
Callús.

Delegació Territorial del Departament de
Medi Ambient de Barcelona, Travessera de
Gràcia, 56, 08006 Barcelona.

Dins d’aquest termini, els particulars, les
entitats i els organismes afectats per l’execució
de les obres projectades poden presentar a les
dependències indicades els escrits d’al·legacions
que considerin pertinents en relació amb el tra-
çat, les característiques i l’objecte del projecte,
i de qualsevol de les maneres que preveu l’ar-
ticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

Atès que el projecte que se sotmet a informa-
ció pública conté una llista concreta i individu-
alitzada dels béns i els drets que són considerats
d’expropiació necessària, i d’acord amb el que
estableix el paràgraf segon de l’article 17 de la
Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre
de 1954 i altres articles concordants del seu
Reglament de 26 d’abril de 1957, qualsevol per-
sona interessada o titular de drets reals i inte-
ressos econòmics sobre els béns afectats també
pot, dins el termini establert en aquesta infor-
mació pública, formular al·legacions per escrit
per tal de corregir els possibles errors que s’hagin
produït en la confecció de la llista dels béns i els
drets afectats, que es publica annexa, o oposar-
se motivadament a la necessitat d’ocupació,
d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

Barcelona, 5 de març de 2002

CARME GOMAR I CALABUIG

Cap del Departament de Programació
i Seguiment d’Inversions

ANNEX

TERME MUNICIPAL DE SÚRIA

Finca de projecte núm.: 1.
Polígon: P7.
Parcel·la: 225.
Titular: Enrique Vinadé Riba.
Superfície de servitud, en m2: 549.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 2.196.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 2.
Polígon: P7.
Parcel·la: 180.
Titular: Enrique Vinadé Riba.
Superfície de servitud, en m2: 355.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 2.976.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 3.
Polígon: P7.
Parcel·la: 182.
Titular: Enrique Vinadé Riba.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 240.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 4.
Polígon: P7.
Parcel·la: 181.
Titular: Enrique Fàbregas Soler.
Superfície de servitud, en m2: 60.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 348.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 5.
Polígon: P7.
Parcel·la: 188.
Titular: Eduardo Vilajosana Escardívol.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.170.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 6.
Polígon: P7.
Parcel·la: 193.
Titular: Enrique Vinadé Riba.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 2.520.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 7.
Polígon: P7.
Parcel·la: 190.
Titular: Enrique Vinadé Riba.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.632.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 8.
Polígon: P7.
Parcel·la: 192.
Titular: Enrique Vinadé Riba.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 150.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 9.
Polígon: P7.
Parcel·la: 196.
Titular: J. Antonio García Galindo.
Superfície de servitud, en m2: 21.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 498.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 10.
Polígon: P7.
Parcel·la: 197.
Titular: J. Antonio García Galindo.
Superfície de servitud, en m2: 390.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.920.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 11.
Polígon: P7.
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UNIVERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
de 18 de febrer de 2002, per la qual s’anuncia l’ad-
judicació del contracte de subministrament 1041/
2002.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Universitat Autònoma de

Barcelona.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Unitat de Contractes i d’Inversions.
c) Número d’expedient: 1041/2002.

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Arrendament amb

opció de compra de 343 ordinadors per a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.

c) Lloc d’execució: Campus de Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès).

d) Termini d’execució: 3 anys.

3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: negociat sense publicitat.

4. Pressupost base de licitació: Import total:
464.223,24.-euros. IVA inclòs.

5. Adjudicació.
a) Data:  18/2/2002.
b) Contractista:  INFORMATICA EL COR-

TE INGLES, S.A.
c) Nacionalitat:  Espanyola.
d) Import total: 464.223,24.- euros. IVA in-

clòs.

Bellaterra, 18 de febrer de 2002

P.D. del rector

ANTONI F. TULLA I PUJOL

Vicerector d’Economia i d’Administració

PG-58646 (02.064.153)

RESOLUCIÓ
de 27 de febrer de 2002, per la qual s’anuncia l’ad-
judicació del concurs públic 1030/2002.

1. Entitat Adjudicadora
a) Organisme: Universitat Autònoma de

Barcelona.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Unitat de Contractes i d’Inversions.
c) Número d’Expedient: 1030/2002.

2. Objecte del Contracte.
a) Descripció de l’Objecte: Instal·lació de la

Climatització de la Facultat de Veterinària, 3a
fase.

c) Lloc d’Execució: Campus de Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès).

d) Termini d’Execució: 3,5 mesos.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudi-
cació:

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

4. Pressupost base de licitació:
Import total: 317.897,00 euros.
Obra civil: 80.498,00 euros.
Instal·lacions: 237.399,00 euros.

Parcel·la: 198.
Titular: Angel Alba Robles.
Superfície de servitud, en m2: 198.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 792.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 12.
Polígon: P7.
Parcel·la: 200.
Titular: Francisco Fàbrega Cabanas.
Superfície de servitud, en m2: 336.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.344.
Naturalesa: rústica.

TERME MUNICIPAL DE CALLÚS

Finca de projecte núm.: 1.
Polígon: 71.910.
Parcel·la: 01-13.
Titular: Pirox Inmobiliaria, SL.
Superfície de servitud, en m2: 507.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 2.028.
Naturalesa: urbana.

Finca de projecte núm.: 2.
Polígon: P3.
Parcel·la: 1.
Titular: José Alsina Rius Torruella.
Superfície de servitud, en m2: 135.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 540.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 3.
Polígon: P3.
Parcel·la: 2.
Titular: José Alsina Rius Torruella.
Superfície de servitud, en m2: 834.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 3.336.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 4.
Polígon: P3.
Parcel·la: 3.
Titular: Florentina Franch Besolí.
Superfície de servitud, en m2: 1.200.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 4.800.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 5.
Polígon: P3.
Parcel·la: 6.
Titular: Maria Àngels Montaner Jounou.
Superfície de servitud, en m2: 90.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 780.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 6.
Polígon: P3.
Parcel·la: 7.
Titular: Maria Àngels Montaner Jounou.
Superfície de servitud, en m2: 1.392.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 5.568.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 7.
Polígon: P3.
Parcel·la: 31.
Titular: Joan Ferrer Vilanova.
Superfície de servitud, en m2: 1.449.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 5.796.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 8.
Polígon: 82.828.
Parcel·la: 01-02.
Titular: Montserrat Quadros Mas.
Superfície de servitud, en m2: 774.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 3.096.
Naturalesa: urbana.

Finca de projecte núm.: 9.
Polígon: P2.
Parcel·la: 10.
Titular: Joan Ferrer Vilanova.
Superfície de servitud, en m2: 669.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 2.040.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 10.
Polígon: P2.
Parcel·la: 11.
Titular: Joan Ferrer Vilanova.
Superfície de servitud, en m2: 360.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.560.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 11.
Polígon: P2.
Parcel·la: 19.
Titular: Joan Ferrer Vilanova.
Superfície de servitud, en m2: 84.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 336.
Naturalesa: urbana.

(02.064.077)

*
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5. Adjudicació.
a) Data:  27/2/2002.
b) Contractista: Obra civil: ROVIL OBRES

I SERVEIS, S.L.
Instal·lacions: ELECTROMECANICA SO-

LER, S.L.
c) Nacionalitat:  Espanyola.
d) Import obra civil:  78.888,04 euros.
Import instal·lacions:  207.993,55 euros.

Bellaterra, 27 de febrer de 2002

P.D. del rector

ANTONI F. TULLA I PUJOL

Vicerector d’Economia i d’Administració

PG-58846 (02.064.154)

UNIVERSITAT DE GIRONA

ANUNCI
pel qual s’anuncia la contractació d’un subminis-
trament.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Universitat de Girona
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Gestió Econòmica (Unitat de Contrac-
tació Administrativa).

c) Número d’expedient: 24/02.SI

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament

d’un Autoclau
b) Lloc de lliurament i d’instal·lació: Institut

de Tecnologia Agroalimentària
c) Termini de lliurament: especificat a l’es-

mentat plec de clàusules.

3. Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

4. Pressupost base de licitació
Import total = CINQUANTA-DOS MIL

VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS
AMB SET CÈNTIMS (52.889,07 euros)

5. Garanties
Provisional = MIL CINQUANTA-SET EU-

ROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS
(1.057,78 euros)

6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Universitat de Girona (Servei de

Gestió Econòmica)
b) Domicili: Pujada dels Alemanys, 9
c) Localitat i codi postal: Girona, 17071
d) Telèfon: 972/41.98.15
e) Telefax: 972/41.80.87
f) Correu electrònic:
rosa.montalban@pas.udg.es /
carla.estevez@pas.udg.es
g) Data límit d’obtenció de documents i in-

formació: 19 de març de 2002

7. Requisits específics del contractista
Establerts al Plec de Clàusules Administra-

tives Particulars.

8. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 19 de març de

2002 a les 10 h. del matí.

b) Documentació a presentar: l’establerta en
el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

c) Lloc de presentació: Oficina Central de
Registre de la Universitat ubicada a l’edifici “Les
Àligues”, plaça Sant Domènec núm. 3 de Gi-
rona.

d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: durant tot el
període de licitació.

9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Universitat de Girona (edifici

“Les Àligues”)
b) Domicili: Plaça Sant Domènec, 3
c) Localitat: Girona
d) Data:  22 de març de 2002
e) Hora: 9.30 h.

10. Despeses del present anunci
Seran assumides per l’adjudicatari del present

concurs.

Girona, 28 de febrer de 2002
(Resolució de delegació de signatura de data 02-
01-1999)

MARIANO SAZATORNIL I MIRÓ

Gerent

PG-5157 G (02.066.039)

*

CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA

ANUNCI
del Consorci del Barri de la Mina, sobre adjudi-
cació d’un contracte de serveis (exp.: SS-006/02).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consorci del Barri de la Mina,

Mar 12, entl, 08930 Sant Adrià de Besòs. Telè-
fon 93.462.00.20

b) Número d’expedient: SS-006/02

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: servei.
b) Objecte: Servei d’atenció socioeducativa

per a infants i adolescents en risc al Barri de la
Mina.

c) Butlletí o diari oficial i data de publicació
de l’anunci de licitació: DOGC núm. 3521, de
26.11.2001.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació
Import total: 140.324,30 euros, IVA inclòs.

—5 Adjudicació
a) Data: 31 de desembre de 2001.
b) Contractista: Ass. Grupo Unión.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import adjudicació: 140.324,30 euros, IVA

inclòs.

Barcelona, 15 de febrer de 2002

JOAN BATLLE I BASTARDAS

Gerent

PG-57926 (02.064.032)

CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA

ANUNCI
del Consorci del Barri de la Mina, sobre adjudi-
cació d’un contracte de serveis (exp.: SS-005/02).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consorci del Barri de la Mina,

Mar 12, entl, 08930 Sant Adrià de Besòs. Telè-
fon 93.462.00.20

b) Número d’expedient: SS-005/02

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: servei.
b) Objecte: Servei de dinamització de les

Juntes d’escala  del habitatges del Barri de la
Mina.

c) Butlletí o diari oficial i data de publicació
de l’anunci de licitació: DOGC núm. 3521, de
26.11.2001.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) tramitació: urgent.
b) procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació
Import total: 321.843,18 euros, IVA inclòs.

—5 Adjudicació
a) Data: 31 de desembre de 2001.
b) Contractista: Entorn, SCCL

DIVERSOS
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c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import adjudicació: 318.386,16 euros, IVA

inclòs.

Barcelona, 15 de febrer de 2002

JOAN BATLLE I BASTARDAS

Gerent

PG-57927 (02.064.071)

CONSORCI UNIVERSITARI DEL BAIX
PENEDÈS

EDICTE
del Consorci Universitari del Baix Penedès, sobre
aprovació d’una ordenança.

Edicte del Consorci Universitari del Baix Pe-
nedès, sobre aprovació definitiva de l’ordenança
fiscal reguladora de les taxes acadèmiques i
serveis complementaris de les Escoles de titu-
laritat  del Consorci Universitari del Baix
Penedès,  per al curs 2001-2002 (REX 2000009).

En el Butlletí Oficial de la província de Tarra-
gona núm. 40, de 16 de febrer de 2002, apareix
publicat el text de la modificació de l’ordenança
fiscal reguladora de les taxes acadèmiques i
serveis complementaris de les Escoles de titu-
laritat  del Consorci Universitari del Baix Pene-
dès,  per al curs 2001-2002, el que es fa públic
d’acord amb allò que disposa l’article 66 del
ROAS (Decret 179/95 de 13 de juny).

El Vendrell, 22 de febrer de 2002

BENET JANÉ I PALAU

President

PG-58668 (02.064.095)

COOPERATIVA DE FRUTICULTORES
COSTA BRAVA, SCCL,
I MONTGRÍ CAMP, SCCL

ANUNCI
de la Cooperativa de Fruticultores Costa Brava,
SCCL, i Montgrí Camp, SCCL, sobre escissió
parcial de la societat.

En compliment del que disposen els art. 71
i 72 de la Llei de Cooperatives de Catalunya, es
fa públic que les Assemblees Generals i Extra-
ordinàries de les societats cooperatives “COO-
PERATIVA DE FRUTICULTORES COSTA
BRAVA, SCCL” i “MONTGRÍ CAMP, SCCL”
celebrades amb caràcter universal el dia 15 de
febrer de 2.002, varen acordar, per unanimitat,
l’escissió parcial de la societat “COOPERATI-
VA DE FRUTICULTORES COSTA BRAVA,
SCCL” que segregarà del seu patrimoni social
la Branca d’activitat de “assessorament i con-
trol de la producció agrària” i la traspassarà en
bloc a la societat cooperativa ja existent bene-
ficiària de l’escissió “MONTGRÍ CAMP,
SCCL”, que incorporarà en bloc a títol de suc-
cessió universal tots els elements integrants de
l’actiu i passiu de l’esmentada branca d’activi-
tat, subrogant-se “MONTGRÍ CAMP, SCCL”
en tots els drets i obligacions de la referida bran-
ca d’activitat segregada de “COOPERATIVA

DE FRUTICULTORES COSTA BRAVA,
SCCL, que no s’extingirà i continuarà la seva
activitat principal d’emmagatzematge, conser-
vació i comercialització de fruita.

L’escissió es portarà a terme d’acord amb la
Memòria d’escissió formulada pels Consells
Rectors, i amb l’Inventari- Balanç d’escissió
tancat el 31 de gener de 2.002.

Dret d’informació i oposició: Es fa constar el
dret que assisteix als socis i als creditors de les
cooperatives que són part en l’operació d’escis-
sió descrita, de sol·licitar i obtenir el text ínte-
gre dels acords adoptats, i del Balanç d’Escis-
sió. Així mateix, els creditors de les esmentades
cooperatives podran oposar-se als acords d’es-
cissió que considerin que els perjudica, dintre del
termini de dos mesos, a comptar des de la data
de publicació de l’últim anunci en els termes
previstos en l’article 71 de la Llei de Coopera-
tives de Catalunya.

Ullà, 22 de febrer de 2002

JOSEP MARIA PARETA FIGUERAS

President del Consell Rector

PG-5145 G (02.065.091)

DEPURADORA
DEL BAIX LLOBREGAT, SA

ANUNCI
de la Depuradora del Baix Llobregat, SA, sobre
contractació d’un servei.

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Depuradora del Baix Llo-

bregat, SA. (DEPURBAIX, SA)
b)
c) Número d’expedient: 114

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Redacció del pro-

jecte constructiu del bombament i les canona-
des per a la reutilització de l’efluent de l’EDAR
del Baix Llobregat

b)
c) Lloc d’execució:
d) Termini d’execució:  6 mesos

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudi-
cació:

a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Concurs

4. Pressupost base de licitació. Import total:
837.531,60 Euros

5. Garantia provisional: 2% del pressupost
de licitació.

6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Copisteria Produccions
b) Domicili: C. Girona, 133
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08037
d) Telèfon: 93 459 28 27
e) Telefax: 93 457 89 07
f) Data límit d’obtenció de documents i in-

formació: La que correspongui segons el termini
de presentació de sol·licituds.

7. Requisits específics del contractista:
a)
b) Solvència econòmica i financera i solvèn-

cia tècnica i professional: La que s’estableix als
artícles 16 i 19 del text refós de la Llei de Con-
tractes de les Administracions Públiques, apro-
vat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, i la que s’estableix al Plec de Clàusules
Administratives Particulars.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituts
de participació:

a) Data límit de presentació:  22 d’abril de
2002 a las 13 hores.

b) Documentació a presentar: L’exigida al
Plec de Clàusules Administratives Particulars.

c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Depuradora del Baix Llobregat,

SA
2. Domicili: Plaça Francesc Macià, 7, 6ª. Planta
3. Localitat i codi postal: Barcelona 08029
d) Termini durant el qual el licitador estarà

obligat a mantenir la seva oferta: L’adjudicació
del contracte es realitzarà pel Consell d’ Admi-
nistració de Depuradora del Baix Llobregat,
S.A. en el termini màxim de tres mesos, a par-
tir de la data d’apertura de les proposicions,
termini durant el qual els licitadors estaran
obligats a mantenir la seva oferta.

e) Admissió de variants: No s’admeten.
f)

9. Apertura de les ofertes:
a) Entitat: Depuradora del Baix Llobregat,

SA
b) Domicili: Plaza Francesc Macià, 7, 6ª. Plan-

ta
c) Localitat: Barcelona 08029
d) Data: 3 de maig de 2002
e) Hora: 12 hores

10. Altres informaciones: Les contingudes al
Plec de Clàusules Administratives Particulars.

11. Despeses dels anuncis: A càrrec de l’ad-
judicatari.

12. Data de tramesa de l’anunci al «Diari
Oficial de les Comunitats Europees»: 26 de fe-
brer de 2002

13.

Barcelona, 26 de febrer de 2002

JOAN COMPTE COSTA

Director general

PG-58405 (02.064.043)

*



AJUNTAMENTS

ABRERA

EDICTE
de l’Ajuntament de Abrera, sobre provisió de
places.

Es fa públic als efectes oportuns que l’Ajun-
tament d’Abrera ha dictat els següents actes:

CONVOCATORIA NUM. 1/2002 I BASES
REGULADORES DE LA SELECCIO I
ACCES DE PERSONAL AL SERVEI DE L’
AJUNTAMENT D’ ABRERA

01. Característiques generals de la convoca-
tòria

Oferta d’Ocupació Pública de 2002
Procediment de selecció: concurs específic de

mobilitat interadministrativa entre funcionaris
d’altres cossos policials.

Tipus/catàleg de personal: Funcionari.
Grup retributiu: D04

02. Característiques dels llocs
Cos/Escala: Policia Local Administració Es-

pecial - Escala/Subescala/Col·lectiu: Bàsica. -
Categoria dels Llocs de Treball: Agent.
Llocs de treball : núm. 089, 052.
Nombre de vacants : 2. Aquest nombre es

podrà incrementar automàticament en cas que
es produeixin vacants.

Jornada: completa. Activitat contínua
Règim Jurídic al qual està subjecte: Adminis-

tratiu-Estatutari
El lloc ressenyat forma part integrant de la

plantilla-relació de llocs de treball vigent.
Retribucions anuals : 19.875,72 euros, 37’5

hores, en cas de prolongació de jornada fins a
40 hores i F.N.D. tindran dret al factor de pro-
ductivitat corresponent.

03. Requisits dels aspirants
Per prendre part en les proves selectives, els

aspirants han de complir els requisits següents:
a) Ésser funcionari de carrera d’altres forces

i cossos de Seguretat, amb un mínim d’antiguitat
de tres anys en el respectiu cos policial.

b) No excedir de 40 anys d’edat, en la data
en que finalitzi el termini de presentació d’ins-
tàncies.

c) No patir cap malaltia, ni disminució ni
alteració psicològica que impedeixi l’exercici-
normal de les funcions corresponents. A tal
efecte es faran les valoracions següents: psico-
lògica i mèdica. L’aptitud psicològica es valo-
rarà de conformitat amb una bateria de tests
confeccionats i avaluats per assessors tècnics
especialistes.

d) Tenir superat el curs de formació per ac-
cedir a l’escala bàsica en el Cos Policial a que
pertanyi l’aspirant, o haver estat nomenat fun-
cionari de carrera abans de la creació del cen-
tre de formació oficial corresponent de l’admi-
nistració que procedeixi.

e) Declaració jurada o promesa per la qual
es pren el compromís de portar armes d’acord
amb les condicions establertes per la normati-
va vigent.

f) Declaració jurada o promesa que, en el
supòsit de no superar la prova de català prevista
a la base 04 es compromet a obtenir en el ter-
mini de dos anys el títol a què es refereix aquesta
Base.

g) Posseir el permís de conduir de la classe
B (BTP) i A, o equivalent.

h) Tenir com a mínim una estatura d’1,65 m.
els homes i 1,60 m. les dones, així com tenir un
pes proporcionat segons el quadre que consta
en l’annex d’aquestes bases, en tot cas es podrà
admetre una tolerància pel que fa al pes en més/
menys 20%.

04. Sistema selectiu, qualificació i puntuació
La selecció constarà de dues fases, de proves

i de valoració de mèrits fins a un màxim de 9
punts.

Fase de valoració de mèrits (màxim 3 punts)
Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats

i justificats documentalment pels aspirants en el
moment de presentar la instància, i s’efectuarà
d’acord amb el barem següent:

a) Per antiguitat efectiva en qualsevol Cos
Policial:

 0,010 punts per mes complet, fins a un mà-
xim d’0,50 punt.

b) Per experiència professional, fins a un
màxim de 2 punts (compatible amb a):

 En tasques policials de seguretat ciutadana
i proximitat en nuclis urbans de més de 10.000
habitants, per cada any complet 0,20 punts.

 En tasques policials de seguretat ciutadana
i proximitat en nuclis urbans de menys de 10.000
habitants, per cada any complet 0,10 punts.

c) Cursos de formació diferents a l’exigit com
a requisit:

 Cursos de formació i perfeccionament direc-
tament relacionats amb les funcions policials del
lloc de treball objecte de la convocatòria, fins a
un màxim de 0,25 punts.

d) Altres mèrits.
 Altres mèrits a tenir en compte a judici del

Tribunal, fins a 0,25 punts.
Fase de proves (màxim 6 punts)
Primera prova. D’avaluació psicològica. De

caràcter obligatori per a tots els aspirants.
Aquesta prova, que es realitzarà per profes-

sionals acreditats, consistirà en la realització de
proves aptitudinals i de personalitat. Els aspi-
rants seran qualificats com a aptes o no aptes,
i aquests últims quedaran eliminats del proce-
diment selectiu.

Segona prova. De coneixements de català.
Constarà de dues parts, i tindrà una durada

de 60 minuts:
a) S’hi avaluarà el domini de l’expressió es-

crita per mitjà de la redacció d’un text determi-
nat pel Tribunal.

b) S’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà de
la lectura en veu alta d’un text i una conversa
sobre temes generals d’actualitat o relacionats
amb la funció.

Quedaran exempts de realitzar aquest exer-
cici els aspirants que presentin en la fase d’ad-
missió el certificat de la Junta Permanent de
Català, nivell B o equivalent. Aquesta prova es
valorarà amb un màxim d’1 punt i no tindrà
caràcter eliminatori.

Tercera prova. Entrevista personal.
Versarà sobre qüestions pròpies de la plaça, la

trajectòria i experiència professional de l’aspirant
i les seves característiques personals d’adequa-
ció al lloc de treball.

Aquesta prova es puntuarà de 0 a 5 punt, i
tindrà caràcter eliminatori quan no arribi a 2
punts.

El tribunal confeccionarà la llista ordenada
dels opositors no eliminats i els convocarà a fi
i efecte que realitzin la quarta prova.

Quarta prova. De caràcter obligatori per a
tots els aspirants que hagin estat convocats pel
Tribunal. Consistirà en passar un reconeixement
mèdic per tal de valorar si posseeixen les con-
dicions físiques mínimes de conformitat amb els
següents aspectes:

- Anamnesis.
- Mesures antropomètriques; FC i TA
- Exploració: general, cardio-respiratòria,

abdominal, sentits; vista i oïda
- Analítica sang; hemograma, sèrie blanca,

glucosa, urea, creatinina, àcid úric.
- Analítica orina: nitritis, proteïnes, glucosa,

cossos cetònics, hematies x camp, S.O., C.
- Prova de tuberculina.
- Marcadors d’hepatitis
Aquesta prova es qualificarà com a apte o no

apte. En el cas que algun dels aspirants sigui con-
siderat no apte aquest quedarà eliminat del pro-
cediment selectiu.

La llista d’aspirants que hagi superat la quarta
prova serà la que el Tribunal elevarà a l’Alcal-
dia com a proposta definitiva.

05. Convocatòria i presentació d’ instàncies
Les instàncies per sol·licitar prendre part en

el procés selectiu convocat, s’han d’ajustar al mo-
del aprovat per Resolució de 9 de desembre de
1986 de la Secretaria d’ Estat per a l’ Adminis-
tra-ció Pública (B.O.E. núm. 303 de 19.12.1986)
i anirà acompanyada del currículum vitae en el
qual constin: dades personals, acadèmiques i
professionals dels aspirants, experiència profes-
sional en les matèries a desenvolupar en el lloc
de treball a cobrir, antiguitat en l’administració,
cursos de formació i perfeccionament, així com
qualsevol altre mèrit que es consideri oportú.

Les instàncies s’adreçaran al senyor Alcalde-
President de l’Ajuntament d’Abrera, i s’han de
presen-tar al Registre General d’aquest Ajun-
tament, pels mitjans legals permesos, en hores
d’oficina, durant el termini de vint dies naturals,
comptats a partir de l’endemà de la publicació
de la convocatòria en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat. Els models d’ instància seran facilitats
a les Oficines Municipals.

Tots els requisits al·legats s’hauran d’acreditar
documentalment mitjançant certificat original
o còpia compulsada. Els mèrits no acreditats do-
cumentalment en el termini d’admissió d’instàn-
cies no podran ser tinguts en compte pel Tribu-
nal. Així mateix s’adjuntarà fotocòpia del DNI,
i dels que acrediti els requisits dels apartats a),
d) , e) i g), i f) quan no disposin del nivell B. Els
que disposin del certificat de Nivell B de la Junta
Permanent de Català o equivalent també hau-
ran d’adjuntar justificant acreditatiu (original o
còpia compulsada).

06. Terminis, Publicacions i Comunicacions
Les Bases i la Convocatòria seran publicades

en el Butlletí Oficial de la Província, i en el Diari
Oficial de la Generalitat, així mateix es publi-
carà la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’
Estat.

L’admissió-exclusió d’aspirants, el nomena-
ment del Tribunal i la data, hora i lloc en què es
realitzaran les proves selectives, es comunica-
ran individualment als interessats i es publica-
ran en el Tauler d’ Anuncis de la corporació;
concedint-se un termini de deu dies hàbils per
a subsanacions i possibles reclamacions.

Les proves s’iniciaran al proper mes de no-
vembre.
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 07. Tribunal qualificador
El Tribunal qualificador estarà constituït de

la forma següent:
President: el de la corporació o el membre

d’aquesta en què delegui.
Vocals: un representant de l’Escola de Poli-

cia de Catalunya, un representant de la Direc-
ció General de Seguretat Ciutadana, un funci-
onari d’igual o superior categoria a la convocada.

Secretari: el de la corporació o funcionari en
qui delegui, que actuarà amb veu però sense vot.

08. Nomenament de funcionaris
1. Un cop finalitzada la qualificació dels as-

pirants, el Tribunal procedirà a la publicació, en
el tauler d’anuncis de l’Ajunta-ment, de la re-
lació d’ aprovats per ordre de puntuació, fent
constar el nombre dels que queden dins de les
places convocades.

Contra el resultat es podrà interposar recurs
ordinari davant el President de l’ens en el ter-
mini d’un mes i amb els efectes dels articles 114
al 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
sobre règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú.

2. El Tribunal trametrà a l’Alcaldia la propos-
ta dels aspirants a ocupar les places i aquesta,
un cop disposi de la documentació acreditativa
de les condicions dels aspirants, procedirà a
nomenar-los.

Un cop notificat el Decret de nomenament,
els interessats hauran de signar la diligència d’in-
corporació en el termini de trenta dies naturals.

Els aspirants proposats hauran de presentar
a la Secretaria d’aquesta corporació, dins del
termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà
de l’exposició de la llista d’aprovats i sense previ
requeriment, els documents acreditatius de les
condicions que s’exigeixen en aquestes Bases.
Si dintre del termini indicat, i llevat de causa de
força major, no presenten la documentació o no
reuneixen els requisits exigits no podran ser
nomenats i es proposarà (per part del Tribunal)
el se-güent aspirant que hagi superat les proves.

Els aspirants que no hagin superat la prova
de català, seran nomenats funcionaris en pràc-
tiques fins i tant obtinguin el certificat de la Junta
de Permanent de Català, nivell B o equivalent,
en el termini màxim de dos anys comptat a partir
del nomenament en pràctiques. La no obtenció
de dit certificat comportarà la pèrdua de tots els
drets.

ANNEX

Taula de relació entre la talla i el pes (es podrà
admetre una tolerància pel que fa al pes en més/
menys 20%.)

MI=Mínima; MA=Màxima

HOMES DONES
Talla MI MA Talla MI MA
165 57,5 72,5 160 50,0 64,0
166 58,0 73,0 161 50,5 64,5
167 58,5 73,5 162 51,5 65,5
168 59,0 74,0 163 52,0 66,0

169 59,5 74,5 164 53,0 67,0
170 60,0 75,5 165 53,5 68,0
171 61,0 76,0 166 54,0 68,5
172 61,5 76,5 167 55,0 69,5
173 62,0 77,5 168 55,5 70,0

HOMES DONES
Talla MI MA Talla MI MA
174 63,0 78,0 169 56,5 71,0
175 63,5 79,0 170 57,0 71,5
176 64,0 79,5 171 57,5 72,5
177 65,0 80,5 172 58,5 73,0
178 65,5 81,5 173 59,0 74,0
179 66,0 82,5 174 60,0 75,0
180 67,0 83,0 175 60,5 76,0
181 67,5 84,0 176 61,5 77,0
182 68,5 85,0 177 62,0 77,5
183 69,0 86,0 178 62,5 78,5
184 70,0 86,5 179 63,5 79,5
185 70,5 87,5 180 64,0 80,5
186 71,0 88,5 181 64,5 81,5
187 72,0 89,5 182 65,5 82,5
188 72,5 90,0
189 73,5 91,0
190 74,0 92,0
191 74,5 93,0
192 75,5 94,0

Amb independència del percentatge del 20%
(regulat en l’apartat h de la base 03), prèviament
en les dones de menys de 25 anys es considerarà
la relació amb 0,5 Kg. menys per cada any, en
cap cas el pes estarà per sota dels 48 Kg.

PUBLICACIO: Aquest edicte (752RS491) serà
publicat : al Tau-ler d’anuncis de l’Ajuntament
d’Abrera, BOP, DOGC, i un extracte d’aquest a
El Periódico de Catalunya, i La Vanguardia.

Abrera, 04 de març de 2002

FÉLIX D. CHICO VARA

Alcalde

ALFONSO C. DÍAZ RODRÍGUEZ

Secretari

PG-58778 (02.066.005)

ARBECA

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Arbeca, sobre adjudicació
d’un contracte d’obres.

En la data que s’assenyala el Ple Municipal va
adjudicar l’obra relacionada a l’adjudicatari i pel
preu que s’indica, amb subjecció al plec de con-
dicions econòmiques i administratives particulars:

DATA: 31/01/02
OBRA: Enllumenat públic d’Arbeca, 2a. Fase.
ADJUDICATARI: Eipsa Lleida SA.
PREU: 438.582,57 euros.

La qual cosa és fa pública en compliment del que
disposa l’article 93.2 del Text Refós de la LCAP.

Arbeca, 18 de febrer de 2002

JAUME AIXALÀ REÑÉ

Alcalde

PG-58690 (02.064.173)

BALENYÀ

EDICTE
de l’Ajuntament de Balenyà, sobre provisió d’una
plaça.

En el Butlletí Oficial de la Província de Bar-
celona núm. 46 de 22 de febrer de 2002, aparei-
xen publicades les bases de la convocatòria
pública per cobrir, mitjançant concurs-oposició
lliure, una plaça d’auxiliar administratiu, de la
plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de
Balenyà.

El termini de presentació d’instàncies per
prendre-hi part serà de vint dies naturals, comp-
tats a partir del dia següent al de la publicació
d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Els anuncis successius referents a aquesta
convocatòria es publicaran al tauler d’anuncis
de la Corporació.

Balenyà, 26 de febrer de 2002

TOMÀS GIRVENT I OLIVA

Alcalde
P.D.

PG-58686 (02.064.190)

BANYERES DEL PENEDÈS

EDICTE
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, sobre
aprovació d’un pla urbanístic.

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació
en data de 21 de febrer de 2002, el Pla Parcial
d’ordenació del Subsector B sector S-1 del “Ca-
mí de l’Arboç” que es tramita a instància de
l’Institut Català del Sòl, es sotmet a informació
pública d’un mes, comptat des de l’endemà hàbil
al de la inserció d’aquest anunci al darrer diari
oficial que es publiqui, DOGC, BOP de Tar-
ragona, i al tauler d’anuncis d’aquest Ajunta-
ment,  per tal que es puguin presentar reclama-
cions.

A l’àrea expressada queda suspès l’atorga-
ment de llicències per termini d’un any.

Banyeres del Penedès, 1 de març de 2002

AVELINO MENÉNDEZ SUÁREZ

Alcalde

PG-2320 T (02.065.093)

BARCELONA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Barcelona, sobre aprovació
de l’oferta pública d’ocupació.

Amb efectes del 27 de febrer de 2002, el Ge-
rent Municipal, per delegació de l’Alcaldia de
25 d’octubre de 1999 i de 15 de maig de 2000, ha
adoptà el següent acord:

APROVAR l’Oferta Pública d’ocupació per
l’exercici de 2002 de cent trenta-tres places de
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funcionaris de carrera, amb les següents espe-
cificacions de nombre, categoria professional,
grup de titulació i escala d’enquadrament en
plantilla.

1 plaça de Secretaria general (grup A), per
funcionaris d’Administració Local amb habili-
tació de caràcter estatal, sotescala de secretaria,
categoria superior.

7 places de Tècnics Superiors de Dret (grup
A), escala d’administració especial, sotescala tèc-
nica i classe superior.

10 places de Tècnics Mitjos de Ciències So-
cials, branca Assistents Socials (grup B), esca-
la d’administració especial, sotescala tècnica i
classe mitjana.

100 places d’Agents de la Guàrdia Urbana
(grup D), escala d’administració especial, sotes-
cala de serveis especial, classe Guàrdia Urbana.

15 places de Bombers (grup D), escala d’ad-
ministració especial, sotescala de serveis espe-
cials i classe de Servei de Prevenció i Extinció
d’Incendis i Salvaments.

Barcelona, 6 de març de 2002

FRANCESC LLISET I BORRELL

Secretari general

PG-58822 (02.066.045)

CALAFELL

EDICTE
de l’Ajuntament de Calafell, sobre provisió de
places (02/0012-RH).

En el BOP de Tarragona núm. 47, de data 25
de febrer de 2002, apareixen publicades, la  con-
vocatòria i les Bases íntegres per a la provisió
en propietat, pel procediment de concurs-opo-
sició, d’una plaça d’agutzil, Grup E, comple-
ment de destí 11,  vacant a la Plantilla orgàni-
ca d’aquest Ajuntament, i inclosa a l’oferta
pública d’ocupació per a l’any 2001.

El termini per a presentació d’instàncies és de
20 dies naturals comptats a partir del següent al
de la publicació de l’extracte en Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

Calafell, 27 de febrer de 2002

JOAN LLUÍS SOLÉ I JUNCOSA

Regidor delegat

PG-58704 (02.064.202)

CALAFELL

EDICTE
de l’Ajuntament de Calafell, sobre nomenament
de personal.

Per acord de la Comissió de Govern de data
19 de febrer de 2002 es va nomenar, com a fun-
cionaria interina per màxima urgència , a la se-
nyora ANNA NICOLAU I MARTINEZ, amb
efectes 3 de març de 2002 , per a ocupar el lloc
de treball denominat agutzil, grup E, comple-
ment destí 11 i complement específic de 173,19

euros, fins a la cobertura de la plaça de la for-
ma reglamentària.

Es fa públic de conformitat amb el que dis-
posa l’art. 298,3 de la llei 8/87, de 15 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Calafell, 27 de febrer de 2002

JOAN LLUIS SOLE I JUNCOSA

Regidor delegat de Serveis Interns

PG-58703 (02.064.180)

CALDES DE MONTBUI

EDICTE
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre
provisió de places.

Es fa públic que en data 1 de març de 2002
han estat publicades al taulell d’edictes de
l’Ajuntament, plaça Font del Lleó, 11, les llistes
d’aspirants admesos i exclosos, així com la
composició del tribunal, de les proves selectives
següents:

AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

V=vacants; P=plaça; D=data d’inici.

V P D
1 Operari/a cementiri ........................................................................................ 02 d’abril de 2002
1 Operari/a brigada d’obres .............................................................................. 04 d’abril de 2002
3 Operari/a brigada parcs i jardins ................................................................... 08 d’abril de 2002
2 Operari/a zones verdes ................................................................................... 10 d’abril de 2002
3 Operari/a neteja viària ................................................................................... 12 d’abril de 2002

L’inici de totes les proves selectives serà se-
gons el dia indicat, a les 9:30 hores del matí, a
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, plaça Font
del Lleó, 11.

El termini per a la presentació d’al·legacions
i/o subsanacions serà de deu dies hàbils a par-
tir de la publicació d’aquest anunci al DOGC.

Caldes de Montbui, 5 de març de 2002

MONTSERRAT DOMÈNECH I BORRULL

Alcaldessa

PG-58783 (02.066.007)

CAMARLES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Camarles, sobre modificació
de normes urbanístiques.

Aprovat inicialment pel Ple municipal de data
20 de febrer de 2002, la modificació puntual de
Normes Subsidiàries, desembre 2001, de Camarles,
s’exposa al públic a la secretaría de l’Ajuntament
amb l’expedient instruït a l’efecte, pel termini d’un
mes, durant el qual podrà ésser examinat per to-
tes aquelles persones que es considerin afectades
i formular totes les al·legacions o observacions que
estimin pertinents.

Camarles, 27 de febrer de 2002

L’alcalde, signatura il·legible

PG-58438 (02.064.048)

CARDEDEU

ANUNCI
de l’Ajuntament de Cardedeu, sobre l’oferta
pública d’ocupació per a l’any 2002.

L’Alcaldia-Presidència de la Corporació en
data 19 de febrer de 2002, ha dictat un decret

sobre l’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA
per a 2002 del personal de l’Ajuntament de
Cardedeu, pel que es fa públic el text íntegre de
l’esmentat decret:

“Atès allò que disposa l’article 91.1 de la Llei
7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de Bases de
Règim Local, l’article 18 de la Llei 30/1984, de
2 d’agost, de mesures per a la reforma de la fun-
ció pública, articles 42 i 56 del Reglament del
Personal al Servei de les Entitats Locals, aprovat
per Decret 214/1990 de 30 de juliol i article 25
del Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre, pel
qual s’aprova la refosa en un text únic dels pre-
ceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública.

De conformitat amb l’article 21.1.g) de la Llei
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de bases de rè-
gim local, modificada per la Llei 11/1999 de 21
d’abril,

DECRETO

Primer.- Aprovar la següent OFERTA D’O-
CUPACIÓ PÚBLICA per a 2002 del personal
d’aquest Ajuntament i dels seus organismes
autònoms:

PERSONAL DE LA CORPORACIÓ

Funcionaris de carrera

1. Grup segons l’article 25 de la Llei 30/
1984: D

Classificació: Escala: Administració General
Subescala: Auxiliar
Denominació: Auxiliar administratiu d’admi-

nistració general
Número de places: 3
Vacants reservades a promoció interna: 0
Sistema de selecció: Concurs oposició lliure

2. Grup segons l’article 25 de la Llei 30/
1984: B

Classificació: Escala: Administració especial
Subescala: Serveis Especials – Policia Local
Denominació: Inspector
Número de places: 1
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Vacants reservades a promoció interna: 0
Sistema de selecció: concurs oposició lliure.

3. Grup segons l’article 25 de la Llei 30/
1984: D

Classificació: Escala: Administració especial
Subescala: Serveis especials – Policia Local
Denominació: Caporal
Número de places: 1
Vacants reservades a promoció interna: 1
Sistema de selecció: Concurs-oposició de

promoció interna.

4. Grup segons l’article 25 de la Llei 30/
1984: D

Classificació: Escala: Administració especial
Subescala: Serveis especials – comeses espe-

cials
Denominació: Zelador d’obres
Número de places: 1
Vacants reservades a promoció interna: 0
Sistema de selecció: Concurs oposició lliure.

Personal laboral

1. Categoria laboral: Tècnic grau superior
Denominació del lloc de treball: Tècnic su-

port jurídic - advocat
Nivell de titulació: Llicenciatura
Nombre de vacants: 1
Vacants reservades a promoció interna: 0
Sistema de selecció a utilitzar: Concurs.

2. Categoria laboral: Tècnic grau mig
Denominació del lloc de treball: Tècnic d’en-

senyament
Nivell de titulació: Diplomatura
Nombre de vacants: 1
Vacants reservades a promoció interna: 0
Sistema de selecció a utilitzar: Concurs opo-

sició.

3. Categoria laboral: Tècnic grau mig
Denominació del lloc de treball: Tècnic de

Recursos humans
Nivell de titulació: Diplomatura
Nombre de vacants: 1
Vacants reservades a promoció interna: 0
Sistema de selecció a utilitzar: Concurs opo-

sició.

4. Categoria laboral: Tècnic grau mig
Denominació del lloc de treball: Educador de

carrer
Nivell de titulació: Diplomatura
Nombre de vacants: 1
Vacants reservades a promoció interna: 0
Sistema de selecció a utilitzar: Concurs opo-

sició

5. Categoria laboral: Tècnic auxiliar
Denominació del lloc de treball: Encarregat

de serveis de la via pública
Nivell de titulació: Batxillerat superior o equi-

valent
Nombre de vacants: 1
Vacants reservades a promoció interna: 0
Sistema de selecció a utilitzar: Concurs opo-

sició.

6. Categoria laboral: Personal qualificat
d’oficis

Denominació del lloc de treball: Auxiliar
administratiu

Nivell de titulació: Graduat escolar o equiva-
lent

Nombre de vacants: 2
Vacants reservades a promoció interna: 0

Sistema de selecció a utilitzar: Concurs opo-
sició.

7. Categoria laboral: Personal qualificat d’oficis
Denominació del lloc de treball: Auxiliar de

biblioteca
Nivell de titulació: Graduat escolar o equiva-

lent
Nombre de vacants: 1
Vacants reservades a promoció interna: 0
Sistema de selecció a utilitzar: Concurs opo-

sició.

PERSONAL DEL PATRONAT D’ESPORTS

1. Categoria laboral: Personal qualificat d’oficis
Denominació del lloc de treball: Monitor
Nivell de titulació: graduat escolar o equiva-

lent.
Nombre de vacants: 3
Vacants reservades a promoció interna: 0
Sistema de selecció a utilitzar: concurs-opo-

sició.

2. Categoria laboral: Personal no qualificat
d’oficis

Denominació del lloc de treball: Conserge
Nivell de titulació: certificat d’escolaritat.
Nombre de vacants: 1
Vacants reservades a promoció interna: 0
Sistema de selecció a utilitzar: concurs.

PERSONAL DEL PATRONAT DEL MU-
SEU, ARXIU TOMÀS BALVEY I CASAL
DE CULTURA

1. Categoria laboral: Personal qualificat
d’oficis

Denominació del lloc de treball: Auxiliar
administratiu

Nivell de titulació: Graduat escolar o equiva-
lent

Nombre de vacants: 1
Vacants reservades a promoció interna: 0
Sistema de selecció a utilitzar: Concurs opo-

sició.

2. Categoria laboral: Personal no qualificat
d’oficis

Denominació del lloc de treball: Conserge
Nivell de titulació: certificat d’escolaritat.
Nombre de vacants: 1
Vacants reservades a promoció interna: 0
Sistema de selecció a utilitzar: concurs.

Segon.- Publicar la present oferta d’ocupació
en el DOGC i trametre-la als òrgans de l’Ad-
ministració de l’Estat per a la seva publicació,
d’acord amb l’article 57 del Reglament de per-
sonal dels ens locals.”

Cardedeu, 28 de febrer de 2002

MONTSERRAT COTS I ÀLVAREZ

Alcaldessa accidental

PG-58672 (02.064.098)

CERDANYOLA DEL VALLÈS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, sobre
aprovació d’un projecte urbanístic (PU-015/
2001).

Havent transcorregut el termini d’exposició
pública, sense que s’hagi presentat cap al·legació,

es dona per aprovat definitivament el projecte
d’urbanització del sector Uralita.

Això es fa públic pel seu coneixement i efec-
tes, podent-se interposar, contra aquest acord
que exhaureixen la via administrativa, amb ca-
ràcter potestatiu, recurs de reposició davant l’òr-
gan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la publicació
d’aquest anunci al DOGC. Així mateix contra
aquest acord i, en el seu cas, contra la desesti-
mació expressa del recurs de reposició, es po-
drà interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala corresponent del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya en el termini mà-
xim de dos mesos a comptar des del dia següent
a la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya. Transcorregut un
mes des de la interposició del recurs de reposició
sense que hagi estat resolt, s’entendrà desesti-
mat per silenci administratiu i a partir de l’en-
demà podrà ésser interposat recurs contenciós
administratiu davant la Sala contenciosa admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de sis mesos. Malgrat
això, es podrà interposar qualsevol altre recurs
que es consideri conforme a dret.

Cerdanyola del Vallès, 5 de març de 2002

CRISTINA REAL MASDEU

Alcaldessa

PG-58793 (02.066.041)

CRUÏLLES, MONELLS
I SANT SADURNÍ DE L’HEURA

EDICTE
de l’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sa-
durní de l’Heura, sobre aprovació d’un projec-
te d’obres.

Aprovat inicialment per la Comissió de Go-
vern en sessió de 8 de febrer de 2002 el Projecte
d’Execució de la 1ª. Fase de Rehabilitació de
l’Edifici Can Geronès de Monells, redactat pels
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Baix
Empordà, se sotmet a informació pública pel
termini de trenta dies, a partir de la darrera
publicació del present Edicte al BOP o al Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’art. 37 del De-
cret 179/1995, de 13 de juny. Durant aquest ter-
mini el projecte podrà ser examinat i es podran
formular, si s’escau, al·legacions o reclamaci-
ons.

En cas de no presentar-se cap reclamació en
el termini d’informació al públic, l’acord s’en-
tendrà definitivament adoptat, sense necessitat
de cal altre tràmit.

Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l’Heura, 18
de febrer de 2002

JOSEP MARIA FITA I ROIG

Alcalde accidental

PG-5168 G (02.066.037)
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CUNIT

EDICTE
de l’Ajuntament de Cunit, sobre contractació de
personal.

En compliment de l’article 298.3 de la Llei 8/
1987, de 15 d’abril, municipal de règim local de
Catalunya i de l’article 94.3 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, es fa pú-
blic per a coneixement general, que per Decret
d’Alcaldia número   205 /2002, de 1 de febrer de
2002, es contracta a la senyora  SUSANA GON-
ZALEZ SORIANO com a  tècnic mitjà,  des del
dia 1 de febrer fins a la finalització cobertura
definitiva de la plaça, amb unes retribucions bru-
tes  de 2.052,37 –euros mensuals.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en
via administrativa, es podrà interposar amb ca-
ràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òr-
gan que l’ha dictada, en el termini d’un mes des
del dia de la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició, en el seu cas, o bé directament con-
tra aquesta resolució, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats con-
tenciosos administratius de la província de Tar-
ragona en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notifica-
ció corresponent. Alternativament, si el vostre
domicili és en una altra província, el recurs con-
tenciós administratiu podrà interposar-se davant
els jutjats contenciosos administratius amb com-
petència territorial a la província de la localitat
on residiu.

En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes
a comptar des de la data de la seva interposició
sense que s’hagi notificat la seva resolució- el
termini per a la interposició del recurs conten-
ciós administratiu serà de sis mesos a comptar
des de l’endemà del dia en què el referit recurs
de reposició s’entengui desestimat.

Cunit, 1 de febrer de 2002

M. DOLORS CARRERAS I CASANY

Alcaldessa

CARLES BADEL DOMINGO

Secretari

PG-58701 (02.064.204)

CUNIT

EDICTE
de l’Ajuntament de Cunit, sobre contractació de
personal.

En compliment de l’article 298.3 de la Llei 8/
1987, de 15 d’abril, municipal de règim local de
Catalunya i de l’article 94.3 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals, es fa
públic per a coneixement general, que per De-
cret d’Alcaldia número   304/2002, de 1 de fe-
brer de 2002, es modifica la jornada laboral del
senyor RAFAEL CABRE VIDAL, des del dia
1 de febrer.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en
via administrativa, es podrà interposar amb ca-
ràcter potestatiu recurs de reposició davant
l´òrgan que l´ha dictada, en el termini d´un mes
des del dia següent a la recepció d´aquesta no-
tificació.Contra la desestimació expressa del
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directa-
ment contra aquesta resolució, es podrà inter-
posar recurs contenciós administraiu davant els
jutjats contenciosos administratius de la provín-
cia de Tarragona en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció de
la notificació corresponent.

Alternativament, si el vostre domicili és en
una altra província, el recurs contenciós admi-
nistratiu podrà interposar-se davant els jutjats
contenciosos administratius amb competència
territorial a la província de la localitat on resi-
diu.

En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d´un mes
a comptar des de la data de la seva interposició
sense que s´hagi notificat la seva resolució- el
termini per a la interoposició del recurs conten-
ciós administratiu serà de sis mesos a comptar
des de l´endemà del dia en què el referit recurs
de reposició s´entengui desestimat.

Cunit, 1 de febrer de 2002

M. DOLORS CARRERAS I CASANY

Alcaldessa

CARLES BADEL DOMINGO

Secretari

PG-59698 (02.064.177)

CUNIT

EDICTE
de l’Ajuntament de Cunit, sobre contractació de
personal.

En compliment de l’article 298.3 de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, municipal de règim local
de Catalunya i de l’article 94.3 del Decret 214/
1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Re-
glament del personal al servei de les entitats
locals, es fa públic per a coneixement general,
que per Decret d’Alcaldia número   253  /2002,
de 11 de febrer de 2002, es contracta a la senyo-
ra EVA M EIXARCH OLLETA com auxili-
ar administrativa,  des del dia 11 de febrer fins
a la reincorporació de la senyora VIRGINIA
MORILLO LOPEZ,  en situació de baixa per
IT, amb unes retribucions brutes  de 1.208,11
—euros mensuals.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en
via administrativa, es podrà interposar amb ca-
ràcter potestatiu recurs de reposició davant
l´òrgan que l´ha dictada, en el termini d´un mes
des del dia de la recepció d´aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició, en el seu cas, o bé directament con-
tra aquesta resolució, es podrà interposar recurs
contenciós administraiu davant els jutjats con-
tenciosos administratius de la província de Tar-
ragona en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notifica-

ció corresponent.  Alternativament, si el vostre
domicili és en una altra província, el recurs con-
tenciós administratiu podrà interposar-se davant
els jutjats contenciosos administratius amb com-
petència territorial a la província de la localitat
on residiu.

En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d´un mes
a comptar des de la data de la seva interposició
sense que s´hagi notificat la seva resolució- el
termini per a la interoposició del recurs conten-
ciós administratiu serà de sis mesos a comptar
des de l´endemà del dia en què el referit recurs
de reposició s´entengui desestimat.

Cunit, 11 de febrer de 2002

M. DOLORS CARRERAS I CASANY

Alcaldessa

CARLES BADEL DOMINGO

Secretari

PG-58687 (02.064.195)

CUNIT

EDICTE
de l’Ajuntament de Cunit, sobre contractació de
personal.

En compliment de l’article 298.3 de la Llei 8/
1987, de 15 d’abril, municipal de règim local de
Catalunya i de l’article 94.3 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals, es fa
públic per a coneixement general, que per De-
cret d’Alcaldia número   277 /2002, de 14 de
febrer de 2002, es contracta a la senyora MONT-
SERRAT VAOS MORALES com a operària
de la Brigada de Serveis, des del dia 18 de febrer
fins a la reincorporació del senyor CARLES
MORROS FORNS, en situació de baixa per
enfermetat professional, amb unes retribucions
brutes  de 1.007,88 –euros mensuals.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en
via administrativa, es podrà interposar amb ca-
ràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òr-
gan que l’ha dictada, en el termini d’un mes des
del dia de la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició, en el seu cas, o bé directament con-
tra aquesta resolució, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats con-
tenciosos administratius de la província de Tar-
ragona en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notifica-
ció corresponent.  Alternativament, si el vostre
domicili és en una altra província, el recurs con-
tenciós administratiu podrà interposar-se davant
els jutjats contenciosos administratius amb com-
petència territorial a la província de la localitat
on residiu.

En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes
a comptar des de la data de la seva interposició
sense que s’hagi notificat la seva resolució- el
termini per a la interposició del recurs conten-
ciós administratiu serà de sis mesos a comptar



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3592 – 11.3.2002 4527

des de l’endemà del dia en què el referit recurs
de reposició s’entengui desestimat.

Cunit, 14 de febrer de 2002

M. DOLORS CARRERAS I CASANY

Alcaldessa

CARLES BADEL DOMINGO

Secretari

PG-58699 (02.064.178)

CUNIT

EDICTE
de l’Ajuntament de Cunit, sobre contractació de
personal.

D’acord amb el que preveu el Decret 214/
1990, de 30 de juliol, relatiu al Reglament del
personal al servei de les entitats locals,  es fa
públic que per Resolució d’Alcaldia de data
21 de febrer de 2002, s’aprova la resolució del
concurs per a proveir un lloc de treball de
règim laboral de caràcter fix, categoria Tèc-
nic Especialista per a la llar d’infants,  vacant
en la plantilla d’aquest Ajuntament i s’apro-
va la contractació a favor de la senyora CRIS-
TINA BELTRAN MARTINEZ.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en
via administrativa, es podrà interposar amb ca-
ràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òr-
gan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la recepció d’aques-
ta notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició, en el seu cas, o bé directament con-
tra aquesta resolució, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats con-
tenciosos administratius de la província de Tar-
ragona en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notifica-
ció corresponent.

Alternativament, si el vostre domicili és en
una altra província, el recurs contenciós admi-
nistratiu podrà interposar-se davant els jutjats
contenciosos administratius amb competència
territorial a la província de la localitat on resi-
diu.

En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes
a comptar des de la data de la seva interposició
sense que s’hagi notificat la seva resolució- el
termini per a la interposició del recurs conten-
ciós administratiu serà de sis mesos a comptar
des de l’endemà del dia en què el referit recurs
de reposició s’entengui desestimat.

Cunit, 21 de febrer de 2002

M. DOLORS CARRERAS I CASANY

Alcaldessa

CARLES BADEL DOMINGO

Secretari

PG-58700 (02.064.191)

CUNIT

EDICTE
de l’Ajuntament de Cunit, sobre adjudicació d’un
contracte d’obres.

La Comissió de Govern en data 26 de febrer
de 2002 va adjudicar a l’empresa OICSA de
Barcelona el contracte per a l’execució de les
obres del “Projecte d’obres i instal·lacions per
a la finalització i posada en marxa de la zona
esportiva municipal” per la quantia de 538.000
euros IVA inclòs.

Es fa públic segons el que disposa l’article 124
del RDL 781/86 de 18 d’abril.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en
via administrativa, es podrà interposar amb ca-
ràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òr-
gan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la recepció d’aques-
ta notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició, en el seu cas, o bé directament con-
tra aquesta resolució, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes
a comptar des de la data de la seva interposició
sense que s’hagi notificat la seva resolució – el
termini per a la interposició del recurs conten-
ciós administratiu serà de sis mesos a comptar
des de l’endemà del dia en què el referit recurs
de reposició s’entengui desestimat.

No obstant això, podreu interposar-ne qual-
sevol altre si ho considereu convenient.

Cunit, 27 de febrer de 2002

M. DOLORS CARRERAS I CASANY

Alcaldessa

CARLES BADEL I DOMINGO

Secretari

PG-58702 (02.064.189)

CUNIT

EDICTE
de l’Ajuntament de Cunit, sobre aprovació d’un
preu públic.

L’Ajuntament Ple, en sessió realitzada el dia
28 de febrer de 2002, va acordar aprovar inici-
alment la tarifa del preu públic per al Llibre
Infantil sobre la Història de Cunit.

L’acord d’aprovació inicial se sotmet al trà-
mit d’informació pública, donant-se audiència
als interessats per període de 30 dies naturals,
a comptar des del dia següent al de la publica-
ció del present edicte al BOP, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i al Tauler d’anun-
cis de la Corporació, als efectes d’examen de
l’expedient i presentació de les reclamacions que
es creguin oportunes.

De conformitat amb allò previst en l’art. 65.1
del Decret 179/95, de 13 de juny, si durant el
període d’informació pública no es presenten re-
clamacions, l’acord d’aprovació inicial esdevin-
drà definitiu. En cas contrari les al·legacions i/
o reclamacions que s’hagin formulat seran re-
soltes pel plenari municipal que adoptarà un
acord exprés per a l’aprovació definitiva.

Posteriorment es procedirà a publicar el cor-
responent edicte d’aprovació definitiu amb  el
text íntegre de l’Ordenança en el Butlletí Ofi-
cial de la Província i referència al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i no entrarà en
vigor fins que hagi transcorregut el termini de
quinze dies hàbils previst a l’art. 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.

Cunit, 4 de març de 2002

M. DOLORS CARRERAS I CASANY

Alcaldessa

CARLES BADEL I DOMINGO

Secretari

PG-58792 (02.066.010)

CUNIT

ANUNCI
de l’Ajuntament de Cunit, sobre provisió de pla-
ces.

Per Decret d´Alcaldia número 322 /2002 , de
data 27 de febrer de 2002, es va aprovar la con-
vocatòria i les bases que regiran el concurs-opo-
sició per a la provisió de dos llocs de treball de
l´escala bàsica,grup administració especial, sub-
grup serveis especials, classe agent de la Policia
Local. Per això es fa pública la convocatòria
següent:

1. Places: 2
2. Forma de provisió: concurs-oposició
3. Presentació d´instàncies: termini de 20 dies

naturals a partir de l´endemà de la publicació
d´aquest anunci en el DOGC.

4. Lloc: Registre General de l´Ajuntament de
Cunit.

5. Consulta de les bases: Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, tauler d´anuncis i Se-
cretaria de l´Ajuntament de Cunit.

Cunit, 27 de febrer de 2002

M. DOLORS CARRERAS I CASANY

Alcaldessa

PG-58696 (02.064.176)

CUNIT

ANUNCI
de l’Ajuntament de Cunit, sobre provisió de pla-
ces.

Per Decret d´Alcaldia número 310  /2002 , de
data 27 de febrer de 2002, es va aprovar la con-
vocatòria i les bases que regiran el concurs-opo-
sició per a la provisió de sis llocs de treball in-
terins de l´escala bàsica, grup administració
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especial, subgrup serveis especials, classe agent
de la Policia Local. Per això es fa pública la con-
vocatòria següent:

1. Places: 6

2. Forma de provisió: concurs-oposició

3. Presentació d´instàncies: termini de 20 dies
naturals a partir de l´endemà de la publicació
d´aquest anunci en el DOGC.

4. Lloc: Registre General de l´Ajuntament
de Cunit.

5. Consulta de les bases: Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, tauler d´anuncis i Se-
cretaria de l´Ajuntament de Cunit.

Cunit, 27 de febrer de 2002

M. DOLORS CARRERAS I CASANY

Alcaldessa

PG-58695 (02.064.179)

FORÈS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Forès, sobre aprovació de
licitació d’una obra.

Núm. PG-2001/200

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment
el plec de clàusules econòmico-administratives
particulars per a la contractació de l’obra “Re-
novació i ampliació de l’enllumenat públic 2ª.
Fase-Etapa B, de la població de Forès”. Per tant,
de conformitat amb el que estableix l’article
270.1 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal
i de règim local de Catalunya, i l’article 86.2 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, s’exposa al
públic per un termini de vint dies hàbils, a comp-
tar de l’endemà de l’última de les publicacions
d’aquest Anunci en el BOP o en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, perquè es puguin
presentar reclamacions.

Simultàniament s’anuncia el concurs, si bé
condicionat a allò que disposa l’article 122.2 del
RD-leg 781/86, de 18 d’abril.

1 Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Forès.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Secretaria.
c) Número d’obra: PG-2001/0200-PG

2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: “Renovació i am-

pliació de l’enllumenat públic 2ª. Fase-Etapa B,
de la població de Forès”.

b) Divisió per lots i número: no escau.
c) Lloc d’execució: Forès.
d) Termini d’execució:␣ 4␣ mesos.␣

3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació:

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.␣

4 Pressupost base de la licitació:
Import total:␣ 72.059,42.- euros. (11.989.679.-

Ptes), IVA vigent inclòs.␣

5 Garanties:
La garantia provisional a constituir serà del

2% del tipus de licitació i la definitiva serà del
4% d’aquest preu.␣

6 Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Forès
b) Domicili: C/ Pla de la bassa, 21
c) Localitat i codi postal: 43425 Forès
d) Telèfon: 977/892762
e) Fax: 977/892762
f) Data límit per a l’obtenció de documents

i informació: tres dies abans de la finalització del
termini de presentació de ofertes.

7 Requisits específics del contractista:
a) Classificació: no precisa
b) Altres requisits: els establerts en els plecs

de clàusules administratives particulars.␣

8 Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació:␣  vint-i-sis dies

naturals posteriors al de l’última publicació
d’aquest Anunci en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia de␣ Tarragona␣ i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

b) Documentació que s’ha de presentar: la
que detalla la clàusula 6a dels plecs de clàusu-
les econòmico-administratives particulars.

c) Lloc de presentació: el que s’indica al
punt 6.

d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos

e) Admissió de variants: les assenyalades en
el plec de clàusules particulars.␣

9 Obertura de les ofertes:
L’acte d’obertura de les proposicions econò-

miques serà públic, i tindrà lloc a la Sala d’Ac-
tes de la corporació, a les dotze hores del dia que
en faci sis, comptat a partir de l’endemà del dia
de l’acabament de presentació de proposicions.
Si aquest dia és festiu, l’acte es farà el primer dia
hàbil següent.␣

10 Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran

a càrrec del contractista adjudicatari.

Forès, 27 de febrer de 2002

JOSEP M. LLORACH I CORBELLA

Alcalde

PG-58436 (02.064.045)

GAVÀ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Gavà, sobre aprovació d’un
projecte d’obres (OMO 15/01).

L’Ajuntament de Gavà fa pública l’aprova-
ció definitiva del “Projecte de telecontrol de l’en-
llumenat viari –fase II”, una vegada ha estat
sotmès a informació pública per termini de tren-
ta dies hàbils, sense que s’hagin produït recla-
macions ni suggerències durant l’esmentat pe-
ríode. Tot això conforme al que disposa el punt
tercer de l’aprovació inicial d’aquest projecte,
adoptat per la Comissió de Govern municipal
de  25 de setembre de 2001.

Contra aquest acte, definitiu en via adminis-
trativa, podeu interposar directament recurs

contenciós-administratiu davant la Sala del
Contencios-administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos comptats des del dia següent al de la
publicació.

Tanmateix, i d’acord amb el que estableix
l’art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo,
existeix la possibilitat de –amb caràcter potes-
tatiu i previ a l’esmentada via jurisdiccional–
interposar recurs de reposició que, de ser utilit-
zat, haurà de presentar-se davant el mateix òr-
gan que l’hagi dictat,  per escrit i en el termini
d’un mes comptat des del dia següent al de la
publicació. I s’entendrà desestimat quant no hagi
recaigut resolució en el termini d’un mes a comp-
tar des del dia següent  al de la seva entrada en
el registre de l’Ajuntament

Contra la resolució – expressa o presumpta
– del recurs de reposició es podrà interposar
recurs contencios-administratiu davant la Sala
del Contenciós-Administratiu del TSJC, en el
termini de dos mesos comptats des del dia se-
güent al de la notificació de la resolució, si aques-
ta fos expressa; i si no fos expressa en el termi-
ni de sis mesos, a comptar des del dia següent
a aquell en què el recurs de reposició s’hagi d’en-
tendre presumptament desestimat.

No obstant, podreu interposar-ne qualsevol
altre si ho considereu convenient.

Gavà, 20 de febrer de 2002

GUILLERMO DE PRADA Y BENGOA

Secretari

PG-58434 (02.064.046)

GRANYENA DE SEGARRA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Granyena de Segarra, sobre
licitació d’un contracte d’obres 02/001.

—1 Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Granyena de Segarra.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Secretaria
c) Número d’obra: PG-2002/PG

—2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: execució d’arran-

jament de vials i d’espais públics a la zona del
cementiri vell de Granyena de Segarra.

b) Divisió per lots i número: no escau.
c) Lloc d’execució: Granyena de Segarra
d) Termini d’execució: 4 mesos.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació:

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de la licitació:
Import total: 14.963.804 ptes. (89.934,27 eu-

ros), IVA vigent inclòs.

—5 Garanties:
La garantia provisional a constituir serà del

2% del pressupost del contracte i la definitiva
serà del 4% de l’import d’adjudicació.
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—6 Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Granyena de Se-

garra.
b)  Domicili: C/Sant Pere, 14
c) Localitat i codi postal: Granyena de Se-

garra 25214
d) Telèfon: 973 53 08 99
e) Fax: 973 53 02 64
f) Data límit per a l’obtenció de documents

i informació: el dia anterior a l’últim de presen-
tació de les proposicions.

—7 Requisits específics del contractista:
a) Classificació: —-
b) Altres requisits: els establerts en els plecs

de clàusules administratives particulars.

—8 Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies

naturals posteriors al de l’última publicació
d’aquest Anunci en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia de Lleida i en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

b) Documentació que s’ha de presentar: la
que detalla la clàusula 5a dels plecs de clàusu-
les administratives particulars.

c) Lloc de presentació: el que s’indica al
punt 6.

d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos.

e) Admissió de variants: segons concurs.

—9 Obertura de les ofertes:
L’acte d’obertura de les proposicions econò-

miques serà públic, i tindrà lloc a la Sala d’Ac-
tes de la corporació, a les dotze hores del dia que
en faci sis, comptat a partir de l’endemà del dia
de l’acabament de presentació de proposicions.
Si aquest dia és festiu, l’acte es farà el primer dia
hàbil següent.

—10 Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran

a càrrec del contractista adjudicatari.

Granyena de Segarra, 15 de febrer de 2002

JOSEP GENDRE I FARRÉ

Alcalde

PG-1238 L (02.065.085)

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
sobre l’adjudicació d’un contracte de subminis-
trament (01su299).

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de l’Hospitalet

de Llobregat.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Secció de Contractació.
c) Número d’expedient: 01su299

2.- Objecte del contracte:
a) Tipus de Contracte: Contracte de submi-

nistrament.
b) Descripció de l’objecte: Instal·lació dels

equips necessaris per a la connexió de les esta-
cions de treball dels edificis municipals a la xarxa
de dades de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

c) Butlletí o Diari Oficial i data de publica-
ció de l’anunci de licitació:

BOP núm. 193 de 13 d’agost de 2001 i DOGC
núm. 3453 de 16 d’agost de 2001.

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: 140.035,82.- EUR. (23.300.000.-

pessetes).

5.- Adjudicació
a) Data: 9 de novembre de 2001.
b) Contractista: UNITRONICS COMU-

NICACIONES, S.A.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import o cànon d’adjudició: 139.972,81.-

EUR. (23.289.516.- pessetes).

L’Hospitalet de Llobregat, 1 de març de 2002

La Tinent d’Alcalde d’Hisenda
i Serveis Centralitzats

P.D. (D.4215/2000)

PEDRO VERANO CASAS

Cap del Servei de Contractació

PG-58717 (02.064.167)

JUNCOSA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Juncosa, sobre contractació
d’obres.

Comarca :  LES GARRIGUES
Corporació Local:  AJUNTAMENT DE JUN-
COSA

Aprovat per la corporació el Plec de clàusules
econòmico-administratives que han de regir el
concurs públic per a la contractació de l’obra que
es detalla a continuació, i atès l’article 270 de la
Llei 8/1987, de 15 d’abril, s’exposa al públic pel
termini de vint dies hàbils, a l’efecte de presen-
tació de possibles reclamacions.

En el cas que no se’n presenti cap, el plec es
considerarà definitivament aprovat.

Simultàniament, s’anuncia el concurs públic,
si bé la licitació s’ajornarà si es formulen recla-
macions contra el plec de condicions.

1. Entitat adjudicatària:
a) Organisme: AJUNTAMENT DE JUN-

COSA
b) Dependència que tramita l’expedient:

DEPARTAMENT D’OBRES

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Execució de l’obra

anomenada “Millora i pavimentació d’accessos
per a serveis d’emergència”.

b) Divisió per lots i número: No escau.
c) Lloc d’execució: Terme municipal de Jun-

cosa (les Garrigues).
d) Termini d’execució: Dos (2) mesos

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudi-
cació

a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Concurs

4. Pressupost base de la licitació
Import total 119.677,68 euros (Cent dinou mil

sis-cents setanta-set euros amb seixanta-vuit cèn-
tims), IVA inclòs.

5. Garanties
La garantia provisional a constituir serà del

2% del tipus de licitació i la definitiva del 4%
d’aquest preu.

6. Obtenció de la documentació i informació.
a) Entitat: Corporació Local de Juncosa
b) Domicili: Plaça Major número 6
c) Localitat i codi postal:  Juncosa, 25165
d) Telèfon: 973-128004
e) Fax: 973-128198
f) Data límit per obtenció de documents i

informació: Sis dies abans de prescriure la pre-
sentació d’ofertes.

7. Presentació d’ofertes
a) Data límit de la presentació: Vint-i-sis dies

naturals següents al de l’última publicació de
l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de
la Província i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

b) Documentació a presentar: La que deta-
llen els plecs de clàusules econòmico-adminis-
tratives.

c) Lloc de presentació: El que indica el
punt 6

d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: Durant l’exe-
cució de l’obra.

e) Admissió de variants: No.

8. Obertura de les ofertes:
L’acte d’obertura de les proposicions econò-

miques serà públic, i tindrà lloc a la sala d’actes
de la corporació a les vint hores del dia que en
faci sis comptat a partir de l’endemà de l’acaba-
ment de presentació de proposicions. Si aquest
dia és festiu, l’acte es farà el primer dia hàbil
següent.

9. Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran

a càrrec del contractista adjudicatari.

Juncosa, 26 de febrer de 2002

JUAN PIQUÉ VILA

Alcalde

PG-1239 L (02.065.086)

MANLLEU

ANUNCI
de l’Ajuntament de Manlleu, sobre gestió urba-
nística.

La Comissió de Govern, en sessió ordinària
del dia 26 de febrer de 2002, ha aprovat inicial-
ment el canvi de sistema d’actuació, de compen-
sació a cooperació, per a l’execució del Pla Es-
pecial de la Unitat d’Actuació de La Salut.

Per tant, s’obre un termini d’informació pú-
blica de vint dies, comptats a partir de l’ende-
mà de la publicació d’aquest anunci en el Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant
el qual l’expedient esmentat resta a disposició
de qualsevol persona que el vulgui examinar, per
tal de deduir-ne al·legacions, a l’Àrea de Serveis
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Territorials (3a planta de les oficines munici-
pals).

Manlleu, 27 de febrer de 2002

JOAQUIM VIVAS I LLORENS

Alcalde

PG-58560 (02.064.029)

MOLLERUSSA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Mollerussa, sobre aprovació
d’una ordenança.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada
el dia 28 de febrer de 2002, aprovà inicialment
l’Ordenança de trànsit de l’Ajuntament de Mo-
llerussa.

L’expedient aprovat inicialment se sotmet a
informació pública durant el termini de 30 dies,
mitjançant edictes que es publicaran al BOP de
Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya i al Tauler municipal, per tal que els
interessats puguin consultar-lo i presentar les
al·legacions i/o reclamacions que s’estimin opor-
tunes.

De no presentar-se cap al·legació i/o reclama-
ció, els acords adoptats inicialment esdevindran
definitius sense necessitar d’ulterior acord de la
Corporació.

Mollerussa, 1 de març de 2002

TONI BOSCH MIQUEL

Alcalde

PG-58866 (02.066.021)

MOLLERUSSA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Mollerussa, sobre aprovació
d’una ordenança.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada
el dia 28 de febrer de 2002, aprovà inicialment
l’Ordenança de sorolls de l’Ajuntament de Mo-
llerussa.

L’expedient aprovat inicialment se sotmet a
informació pública durant el termini de 30 dies,
mitjançant edictes que es publicaran al BOP de
Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya i al Tauler municipal, per tal que els
interessats puguin consultar-lo i presentar les
al·legacions i/o reclamacions que s’estimin opor-
tunes.

De no presentar-se cap al·legació i/o reclama-
ció, els acords adoptats inicialment esdevindran
definitius sense necessitar d’ulterior acord de la
Corporació.

Mollerussa, 1 de març de 2002

TONI BOSCH MIQUEL

Alcalde

PG-58865 (02.066.020)

MOLLERUSSA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Mollerussa, sobre l’oferta
pública d’ocupació.

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ, 2002.

Província: LLEIDA
Corporació: Excm. Ajuntament de MOLLE-
RUSSA.
Número de codi territorial: 25137
Oferta Pública d’Ocupació aprovada pel Ple de
la Corporació en la Sessió celebrada el dia: 28 de
febrer de 2002

PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA

Grup segons article 25 de la Llei 30/1984: A
Escala: ADMINISTRACIÓ GENERAL
Subescala: TÈCNICA
Categoria: TÈCNICA DIPLOMADA
Número de vacants: una
Denominació: TÈCNIC ADMINISTRACIÓ
GENERAL (Ref.ª número 94)
Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIÓ.

Grup segons article 25 de la Llei 30/1984: D
Escala: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala: SERVEIS ESPECIALS
Classe: POLICIA LOCAL
Número de vacants: una
Denominació: AGENT (Ref.ª número 22)
Sistema de selecció: CONCURS

Grup segons article 25 de la Llei 30/1984: A
Escala: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala: TÈCNICA
Categoria: SUPERIOR
Número de vacants: una
Denominació: PROFESSOR SUPERIOR DE
MÚSICA, Especialitat LLENGUATGE MU-
SICAL (Ref.ª número 26)
Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIÓ.

Grup segons article 25 de la Llei 30/1984: A
Escala: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala: TÈCNICA
Categoria: SUPERIOR
Número de vacants: una
Denominació: PROFESSOR SUPERIOR DE
MÚSICA, Especialitat  VIOLI (Ref.ª núme-
ro 77)
Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIÓ.

Grup segons article 25 de la Llei 30/1984: B
Escala: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala: TÈCNICA
Categoria: TÈCNICA DIPLOMADA
Número de vacants: una
Denominació: PROFESSOR DE MÚSICA,
Grau Professional, Especialitat GUITARRA
(Ref.ª número 74)
Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIÓ.

PERSONAL LABORAL FIX:

Categoria Laboral: AUXILIAR ADMINIS-
TRATIU  (D)
Denominació del lloc: Auxiliar Administratiu
(Ref.ª: 34)
Nivell de titulació: Graduat escolar o equivalent.
Número de vacants: 1
Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIÓ.

Categoria Laboral: AUXILIAR ADMINIS-
TRATIU  (D)

Denominació del lloc: Auxiliar Administratiu
(Ref.ª: 47)
Nivell de titulació: Graduat escolar o equivalent.
Número de vacants: 1
Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIÓ.

Categoria Laboral: OFICIAL 1ª. (D)
Denominació del lloc: Personal d’Oficis de la
B.O.S. Encarregat servei de neteja viària –xo-
fer. (Ref.ª:56)
Nivell de titulació: Graduat Escolar
Número de vacants: 1
Sistema de selecció: CONCURS.

Categoria Laboral: OFICIAL 1ª. (D)
Denominació del lloc: Personal d’Oficis de la
B.O.S. Serveis diversos. (Ref.ª: 51, 52, 59, 63 i 65)
Nivell de titulació: Graduat Escolar
Número de vacants: 5
Sistema de selecció: CONCURS.

Categoria Laboral: OFICIAL 1ª. (D)
Denominació del lloc: Personal d’Oficis de la
B.O.S. Serveis diversos; manteniment instal·-
lacions: fuster. (Ref.ª: 58)
Nivell de titulació: Graduat Escolar
Número de vacants: 1
Sistema de selecció: CONCURS.

Categoria Laboral: OFICIAL 2ª. (D)
Denominació del lloc: Personal d’Oficis de la
B.O.S. Serveis diversos. (Ref.ª: 57 i 61)
Nivell de titulació: Graduat Escolar
Número de vacants: 2
Sistema de selecció: CONCURS.

Categoria Laboral: OFICIAL 3ª. (D)
Denominació del lloc: Personal d’Oficis de la
B.O.S. Serveis diversos. (Ref.ª: 70, 97 i 98)
Nivell de titulació: Graduat Escolar
Número de vacants: 3
Sistema de selecció: CONCURS.

Mollerussa, 1 de març de 2002

TONI BOSCH MIQUEL

Alcalde

MANUEL CIVÍS I LLOVERA

Secretari

PG-58864 (02.066.019)

MOLLERUSSA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Mollerussa, sobre aprovació
de normes reguladores.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada
el dia 28 de febrer de 2002, aprovà inicialment
Les normes reguladores de funcionament de la
biblioteca comarcal de Mollerussa.

L’expedient aprovat inicialment se sotmet a
informació pública durant el termini de 30 dies,
mitjançant edictes que es publicaran al BOP de
Lleida, al DOGC i al Tauler municipal, per tal
que els interessats puguin consultar-lo i presen-
tar les al·legacions i/o reclamacions que s’esti-
min oportunes.

De no presentar-se cap al·legació i/o reclama-
ció, els acords adoptats inicialment esdevindran
definitius sense necessitar d’ulterior acord de la
Corporació.
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Mollerussa, 1 de març de 2002

TONI BOSCH MIQUEL

Alcalde

PG-58863 (02.066.018)

MONTBRIÓ DEL CAMP

ANUNCI
de l’Ajuntament de Montbrió del Camp, sobre
contractació d’una obra.

Aprovat per la corporació el plec de clàusu-
les administratives particulars que ha de regir
la subhasta per a la contractació de l’obra que
es detalla a continuació; atès l’art. 270 de la Llei
8/87, de 15 d’abril, s’exposa al públic pel termini
de vint dies hàbils, perquè es puguin presentar
possibles reclamacions.

Simultàniament s’an uncia la subhasta públi-
ca, si bé condicionada al que disposa l’art. 122.2
del Dleg 781/86, de 18 d’abril.

1. Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Montbrió del Camp
b) Dependència que tramita l’expedient:

Secretària

2. Objecte del contracte:
a) Construcció de la 2ª fase de l’edifici del

consultori mèdic i dependències municipals
b) Divisió per lots i número: no escau.
c) Termini d’execució: 7 mesos.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudi-
cació:

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: subhasta.

4. Pressupost base de la licitació:
Import total: 304.185,45 euros, IVA vigent

inclòs.

5. Garanties:
definitiva serà del 4% de l’import d’adjudi-

cació.

6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Montbrió del Camp
b) Domicili: Pl. de la Vila, 1
c) Localitat: 43340 Montbrió del Camp
d) Telèfon: 977 82 60 10
e) Fax: 977 82 65 02

7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: grup C subgrup 4 categoria C
b) Altres requisits: els establerts en els plecs

de clàusules administratives particulars.

8. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies

naturals posteriors al de l’última publicació
d’aquest anunci en el DOGC

b) Documentació que s’ha de presentar: la
que detalla la clàusula 6a dels plecs de clàusu-
les administratives particulars.

c) Lloc de presentació: el que s’indica a la
clàusula 6ª.

d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: durant l’exe-
cució de l’obra

9. Obertura de les ofertes:
L’acte d’obertura de les proposicions econò-

miques serà públic, i tindrà lloc a la Sala d’Ac-

tes de la corporació, a les 13 hores del dia que
en faci sis, comptat a partir de l’endemà del dia
de l’acabament de presentació de proposicions.
Si aquest dia és festiu, l’acte es farà el primer dia
hàbil següent.

10. Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran

a càrrec del contractista adjudicatari.

Montbrió del Camp, 1 de març de 2002

ESTEVE FOLCH I MEDICO

Alcalde

PG-2322 T (02.065.087)

MONTBRIÓ DEL CAMP

ANUNCI
de l’Ajuntament de Montbrió del Camp, sobre
contractació d’una obra.

Aprovat per la corporació el plec de clàusu-
les administratives particulars que ha de regir
la subhasta per a la contractació de l’obra que
es detalla a continuació; atès l’art. 270 de la Llei
8/87, de 15 d’abril, s’exposa al públic pel termini
de vint dies hàbils, perquè es puguin presentar
possibles reclamacions.

Simultàniament s’anuncia la subhasta pública,
si bé condicionada al que disposa l’art. 122.2 del
Dleg 781/86, de 18 d’abril.

1. Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Montbrió del Camp
b) Dependència que tramita l’expedient:

Secretària

2. Objecte del contracte:
a) Urbanització i remodelació del C/ d’Avall
b) Divisió per lots i número: no escau.
c) Termini d’execució: 6 mesos.

_3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació:

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: subhasta.

4 Pressupost base de la licitació:
Import total: 135.621,07 euros, IVA vigent

inclòs.

_5 Garanties:
definitiva serà del 4% de l’import d’adjudi-

cació.

6 Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Montbrió del

Camp
b) Domicili: Pl. de la Vila, 1
c) Localitat: 43340 Montbrió del Camp
d) Telèfon: 977 82 60 10
e) Fax: 977 82 65 02

7 Requisits específics del contractista:
a) Classificació: grup C subgrup 2, 4 i 6 ca-

tegoria E
b) Altres requisits: els establerts en els plecs

de clàusules administratives particulars.

8 Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies

naturals posteriors al de l’última publicació
d’aquest anunci en el DOGC

 b) Documentació que s’ha de presentar: la
que detalla la clàusula 6a dels plecs de clàusu-
les administratives particulars.

c) Lloc de presentació: el que s’indica a la
clàusula 6ª.

d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: durant l’exe-
cució de l’obra

9 Obertura de les ofertes:
L’acte d’obertura de les proposicions econò-

miques serà públic, i tindrà lloc a la Sala d’Ac-
tes de la corporació, a les 13 hores del dia que
en faci sis, comptat a partir de l’endemà del dia
de l’acabament de presentació de proposicions.
Si aquest dia és festiu, l’acte es farà el primer dia
hàbil següent.

10 Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran

a càrrec del contractista adjudicatari.

Montbrió del Camp, 1 de març de 2002

ESTEVE FOLCH I MEDICO

Alcalde

PG-2323 T (02.065.088)

MONTMELÓ

ANUNCI
de correcció d’errades a l’Anunci de l’Ajuntament
de Montmeló publicat al DOGC núm. 3589, de
6.3.2002.

Es fa públic per al general coneixement que
s’ha detectat una errada en l’anunci de la con-
vocatòria del procés selectiu per a la provisió pel
procediment de concurs-oposició de dues pla-
ces d’agent de policia pel sistema de mobilitat
interadministrativa, publicat en el DOGC núm.
3589 de data 6 de març de 2002, on diu “ C/FPII,
BUP o equ. “ a de dir “ D/FPI, EGB o equ. “.

Montmeló, 6 de març de 2002

MANUEL RAMAL MATA

Alcalde

PG-58790 (02.066.008)

MONTORNÈS DEL VALLÈS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, sobre
aprovació d’un projecte urbanístic.

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de
Montornès del Vallès, en sessió ordinària de 7
de desembre de 2001, va aprovar inicialment el
“Projecte d’acondicionament de la parcel·la
cedida per l’Ajuntament destinada a aparca-
ment al Polígon Industrial Congost, Sector J”.

El projecte va ser sotmès a informació pública
pel termini d’un mes, amb la corresponent in-
serció dels anuncis als diaris oficials i publica-
cions corresponents.

Finalitzat el termini d’informació pública el
dia 11 de febrer de 2002, sense que s’hagués
presentat cap al·legació, de conformitat amb
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l’acord d’aprovació inicial, es considera APRO-
VAT DEFINITIVAMENT el projecte de refe-
rència.

Montornès del Vallès, 28 de febrer de 2002

JOSÉ LUÍS CARLOS ÁLVEZ

Regidor delegat de l’Àrea del Territori

PG-58720 (02.064.194)

MONTORNÈS DEL VALLÈS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, sobre
contractació de personal.

Es fa públic que per resolució d’Alcaldia núm.
D20020001000115, de 13 de febrer de 2002, s’ha
contractat al Sr. Salvador Martínez Sánchez per
ocupar una plaça d’Operari Especialista d’Obres
vacant a la plantilla de personal laboral d’acti-
vitat permanent d’aquest Ajuntament i inclosa
a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2001.

Montornès del Vallès, 1 de març de 2002

JOSÉ M. RUIZ ALARCÓN

Alcalde

PG-58856 (02.066.012)

MONTORNÈS DEL VALLÈS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, sobre
nomenament de personal.

Es fa públic que per resolució d’Alcaldia núm.
D20020001000116, de 13 de febrer de 2002, s’ha
nomenat com a funcionaris de carrera de l’es-
cala d’administració especial, subescala de ser-
veis especials, classe Guàrdia Urbana, Grup D.
Pel lloc de treball d’Agent de Policia Local als
Srs. Alberto Olmo Vega i José Millán Pérez.

Montornès del Vallès, 1 de març de 2002

JOSÉ M. RUIZ ALARCÓN

Alcalde

PG-58857 (02.066.013)

MONT-RAL

EDICTE
de l’Ajuntament de Mont-ral sobre aprovació
d’un projecte d’obres.

El Ple de l’Ajuntament de Mont-ral en la
sessió ordinària del passat 2 de març de 2002, va
aprovar inicialment el “Projecte d’Electrifica-
ció dels Masos de la Cadeneta” redactat per la
Unitat d’Enginyeria del SAM de la Diputació
de Tarragona, amb un pressupost de 224.826,31
Euros, el qual es sotmet al tràmit d’informació
pública pel període trenta dies hàbils des de la
darrera publicació del present anunci al BOPT
i DOGC perquè es puguin presentar al·legacions
o reclamacions que es considerin adients de

conformitat amb el que disposa l’article 37.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, del Reglament
d’obres , activitats i serveis dels ens locals. Si no
es formulés cap reclamació o al·legació en l’es-
mentat període, el projecte d’obres esdevindria
aprovat definitivament.

Mont-ral, 6 de març de 2002

PERE VENRELL

Alcalde

PG-58823 (02.066.044)

NAVÀS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Navàs, sobre aprovació de
l’oferta pública d’ocupació.

Per Decret de l’Alcaldia de data 21 de febrer
de 2002, ha estat aprovada l’oferta pública d’ocu-
pació per a l’any 2002, que inclou les places se-
güents:

PLACES INCLOSES EN L’OFERTA PÚBLI-
CA D’OCUPACIÓ PER A 2001

DENOMINACIÓ P I L

3 Escala d’Administració especial
3.1.  Sots escala serveis especials
3.1.1.  Policia Local
3.1.1.2.  Agents (grup D) ...... 1 — 1

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIO-
NARI:
P: places d’oferta pública
I:  promoció interna
L: torn lliure

La qual cosa es fa pública per tal de donar
compliment a allò que disposa l’article 57.2 del
Decret 214/1999, de 30 de juliol, pel qual s’apro-
va el Reglament del Personal al servei de les
entitats locals.

Navàs, 22 de febrer de 2002

MARIA ÀNGELA ESTRUCH I CARBONELL

Alcaldessa

PG-58261 (02.064.085)

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,
sobre alienacio d’un bé immoble patrimonial.

Per Resolució de l’Alcaldia de data 19 de
febrer de 2002 es convoca subhasta pública per
alienar el bé immoble patrimonial, propietat
d’aquest Ajuntament, situat al Bloc núm. 4 del
Pla Parcial Illa del Pla, de conformitat amb el
plec de clàusules administratives particulars
aprovat inicialment en aquesta mateixa resolu-
ció que regirà la subhasta  i que resta a l’expo-
sició pública per tal que s’hi puguin presentar
reclamacions, així com dur a terme els tràmits
de la subhasta i quantes actuacions fossin neces-
sàries i subscriure quants documents correspon-
guin, obrint-se mitjançant la inserció d’anuncis
al BOP, DOCG i tauló d’anuncis, el termini d’ex-

posició pública de vint dies i de presentació de
propostes, comptats a partir de l’última publi-
cació, anunciant-se simultàniament la subhas-
ta si bé la licitació s’ajornarà quan sigui neces-
sari en el supòsit que es presentin reclamacions.

1. Entitat convocant: Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans

a) Dependència que tramita l’expedient:
Secretaria

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte:
Alienació del bé patrimonial que tot seguit es

descriu:
Pla Parcial Illa del Pla
Sòl d’aprofitament mig
Superfície solar: 541’09 m2
Qualificació: Sol urbà residencial plurifamiliar

del Pla  Parcial Illa del Pla.
“Bloc núm. 4 : Solar de forma irregular, situat

a la cantonada del Carrer Sant Joan amb carrer
sense nom, de superfície 541’09 m2. Llinda: al
Nord amb el carrer sense nom; Sud amb el bloc
núm. 5 del mateix Pla Parcial, Est mitjançant
línia obliqua de 31’27 m2, amb sistema públic,
zona verda V1; Oest mitjançant  línia de 24’20
metres, amb el carrer Sant Joan.”

3. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: durant el termi-

ni de 26 dies naturals a partir de l’endemà de l’úl-
tima publicació de l’anunci.

b) Documentació que cal presentar: és deta-
llada a la clàusula 8 del plec de clàusules.

c) Lloc de presentació:
- Domicili: Registre general de Ajuntament

de Palau-solità i Plegamans. Plaça de la Vila
núm. 1

- Població i codi posta: Palau-solità i Plega-
mans  08184

d) Model de proposició: figura transcrit a la
clàusula 13 del plec de clàusules.

4. Obertura de les ofertes:
a) Domicili: Saló de Sessions de la Casa Con-

sistorial.
b) Població: 08184 Palau-solità i Plegamans.
c) Data: El tercer dia hàbil següent a aquell

en que finalitzi el termini assenyalat a la clàu-
sula anterior.

d) A les 13 hores.

5. Altres informacions:
Obtenció de la documentació:
A la Secretaria general de l’Ajuntament de

Palau-solità i Plegamans, Plaça de la Vila núm. 1
de Palau-solità i Plegamans. Telèfon: 93.864.80.56.
Fax: 93.864.92.59.

Palau-solità i Plegamans, 26 de febrer de 2002

TERESA PADRÓS CASAÑAS

Alcaldessa

PG-58694 (02.064.196)

PREMIÀ DE DALT

ANUNCI
de l’Ajuntament de Premià de Dalt, sobre revi-
sió d’un pla urbanístic.

La Comissió de Govern, per acord adoptat
amb data 18 de febrer de 2002, ha acordat obrir
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un període d’informació pública dels treballs
preliminars de la Revisió del Pla General d’Or-
denació Municipal, per un període de seixanta
dies, amb la finalitat de que es puguin formular
suggeriments, observacions i altres alternatives
de planejament per part de Corporacions, asso-
ciacions i particulars, podent-se presentar al
Registre General de l’Ajuntament.

Simultàniament s’exposen al públic els tre-
balls preliminars i avenç de planificació de l’en-
torn de “La Cadira del Bisbe”, que s’incorpo-
ren a l’expedient de la Revisió del Pla General
d’Ordenació Municipal.

Premia de Dalt, 25 de febrer de 2002

JOAN BALIARDA I SARDÀ

Alcalde

PG-58501 (02.064.169)

PUIGCERDÀ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Puigcerdà, sobre aprovació
d’un projecte d’obres.

L’Ajuntament de Puigcerdà, mitjançant acord
adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebra-
da el passat 21/2/2002, s’acordà aprovar inicial-
ment el Projecte d’Obra per a la construcció d’un
NOU PONT DE LA GRANOTA SOBRE EL
SEGRE (Expdt.núm: POORD.01/2002).

La qual cosa es fa pública per a general co-
neixement als efectes de que durant el termini
de TRENTA DIES, comptats des de la inserció
del present Edicte en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, tauler d’anuncis i un diari
de màxima difusió en la Regió, per tal que pu-
guin ésser presentades les al·legacions o recla-
macions que es considerin adients. L’expedient
restarà a disposició de tots aquells que el vulguin
consultar en la Secretaria d’aquest Ajuntament,
durant el termini abans indicat, i en hores d’ofi-
cina.

Si exhaurit el termini d’informació al públic,
no ha estat presentada cap reclamació o al·-
legació al respecte, el projecte es considerarà
aprovat definitivament sense la necessitat de
realització de cap altre tràmit.

Puigcerdà, 25 de febrer de 2002

JOAN CARRETERO I GRAU

Alcalde

PG-58558 (02.064.042)

PUIGCERDÀ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Puigcerdà, sobre aprovació
d’un projecte d’obres.

L’Ajuntament de Puigcerdà, mitjançant acord
adopat pel Ple de la Corporació, de data de 21/
2/2002, s’acordà aprovar inicialment el Projecte
d’Obra titulat VIAL D’ACCÉS AL SECTOR
RESIDENCIAL SUP-15 (Expdt.núm: PO-
ORD.02/2002-AJ).

La qual cosa es fa pública per a general co-
neixement als efectes de que durant el termini
de TRENTA DIES, comptats des de la inserció
del present Edicte en el D.O.G.C, tauler d’anun-
cis i un diari de màxima difusió en la Regió, per
tal que puguin ésser presentades les al·legacions
o reclamacions que es considerin adients. L’ex-
pedient restarà a disposició de tots aquells que
el vulguin consultar en la Secretaria d’aquest
Ajuntament, durant el termini abans indicat, i
en hores d’oficina.

Si exhaurit el termini d’informació al públic,
no ha estat presentada cap reclamació o al·-
legació al respecte, el projecte es considerarà
aprovat definitivament sense la necessitat de
realització de cap altre tràmit.

Puigcerdà, 25 de febrer del 2002

JOAN CARRETERO I GRAU

Alcalde

PG-58557 (02.064.031)

PUIGCERDÀ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Puigcerdà, sobre modifica-
ció d’un pla urbanístic.

Aprovada inicialment, pel Ple de l’Ajunta-
ment, en Sessió celebrada amb data de 21/2/
2002, la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Intermunicipal de la Cerdanya,
tendent a la suspensió d’usos recreatius en Sòl
Urbà, i ampliació d’usos dels Sectors Urbanit-
zables Programats números 24,25 i 26 i de les
zones de sòl urbà industrial (clau 11), amb l’ús
recreatiu definit per l’article 50.1) de les Normes
Urbanístiques del P.I.C.. Se sotmet a informa-
ció pública pel termini d’UN MES, comptat a
partir de l’endemà de la inserció d’aquest anunci
en el D.O.G.C., durant el qual podrà ser exami-
nat i s’hi podran formular les reclamacions i les
al·legacions que s’estimin pertinents.

En les àrees afectades per la present Modi-
ficació Puntual, queda suspès l’atorgament de
llicències, donat que les noves determinacions
signifiquen la  modificació del règim urbanístic
vigent. El termini de suspensió establert es de
UN ANY.

Puigcerdà, 26 de febrer del 2002

JOAN CARRETERO I GRAU

Alcalde

PG-58556 (02.064.027)

RUBÍ

EDICTE
de l’Ajuntament de Rubí, sobre convocatòria de
concurs (03/02).

La Comissió de Govern, en sessió celebrada
el dia 18 de febrer de 2002 aprovà inicialment
els Plecs de clàusules administratives i tècnico-
econòmiques particular que regeixen el concurs
per a l’adjudicació dels serveis d’infraestructures

per a la celebració d’actes de pública concurrèn-
cia. Així mateix aprovà la convocatòria de con-
curs per a dita contractació. La qual cosa es fa
pública per donar conformitat a l’article 78 de
la Llei 13/95, de Contractes de les Administra-
cions Públiques, d’acord amb el següent detall:

Objecte: Serveis d’infraestructures per a la ce-
lebració d’actes de pública concurrència.

Sistema de licitació: L’esmentat contracte s’ad-
judicarà mitjançant procediment obert amb la
forma de concurs públic i la tramitació de l’ex-
pedient té caràcter ordinari.

Pressupost de licitació: Per el primer any de vi-
gència del contracte, l’Ajuntament de Rubí hi
destinarà la suma de 120.000 euros (IVA in-
clòs).

Per el segon any i succesius de vigència del
contracte, l’Ajuntament de Rubí fixarà la quan-
titat màxima que hi destinarà a la realització
del contracte.

Garanties provisional i definitiva: S’exonera la
prestació de garantia provisional. L’import de
la garantia definitiva serà la quantitat resultant
de l’aplicació del 4% sobre el pressupost con-
tractual.

Informació de l’expedient: Es podrà examinar
al Departament de Contractació de l’Ajunta-
ment durant el termini de presentació de pro-
posicions en dies hàbils i des de les 9:30 fins a les
13 hores.

Termini per presentar les ofertes: Els licitadors
podran presentar les seves ofertes dins dels 26
dies naturals  a  comptar  del  dia  següent a
aquell en que aparegui publicat l’últim edicte
que anunciï la convocatòria de concurs en el
BOP i/o en el DOGC. Si l’últim dia de presen-
tació d’ofertes fos inhàbil o dissabte, s’entendrà
prorrogat al primer dia hàbil següent. Es podran
presentar ofertes fins a les 13 hores del dia en
que finalitzi el termini.

Obertura de pliques: L’acte d’obertura de pliques
serà públic, i es realitzarà a les 13 hores del tercer
dia hàbil a comptar del dia següent en què fina-
litzi el termini per presentar ofertes. A aquests
efectes, els dissabtes es consideraran inhàbils.

Documentació a presentar:  Per participar en
aquest concurs s’haurà de presentar, en 3 sobres
tancats, la documentació que consta a la clàu-
sula 6) del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, respectant en tot moment el següent
model de la proposició econòmica:

«En/Na (...) domiciliat a (...) carrer (...) núme-
ro (...) , amb DNI número (...) en nom propi (o
en representació de l’empresa (...) ) amb domicili
a (...) carrer (...) número (...) ), una vegada as-
sabentat de les condicions exigides per optar a
l’adjudicació del contracte de serveis d’infraes-
tructures per a la celebració d’actes de pública
concurrència, es compromet a executar-lo amb
total subjecció als Plecs de clàusules generals i
particulars aprovats per aquesta Corporació.

Conforme estableix la Clàusula 9 del Plec de
Clàusules Tècnico-Econòmiques particulars, el
desglós del preu és el següent:

I) Amb utilització dels béns i instal·lacions
propietat de l’Ajuntament de Rubí:

A) Preu unitari pel subministrament, muntat-
ge, supervisió, desmuntatge i retirada dels esce-
naris, d’acord amb el següent detall:
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- escenaris alts:
- de 54 metres quadrats (tipus mínim) ...........

euros
- per cada metre quadrat o fracció addicional

........... euros
- escenaris baixos:
- d’11 metres quadrats (tipus mínim) ...........

euros
- per cada metre quadrat o fracció addicional

........... euros
En ambdós casos, el preu del metre quadrat

o fracció addicional mai no podrà ser superior
al preu del metre quadrat de l’escenari tipus
mínim.

B) Preu unitari pel subministrament, muntat-
ge, supervisió, desmuntatge i retirada de la resta
de béns i instal·lacions expressats en la Clàusula
1.2 d’aquest plec, d’acord amb el següent detall:

- cadires (per cada 50 o fracció) ........... euros
- taules (per cada 5 o fracció) ........... euros
- tanques altes (per cada 10 o fracció) ...........

euros
- tanques baixes (per cada 10 o fracció) ...........

euros
- expositors (per cada 5 o fracció) ........... euros
- focus:
- per cada unitat de 500 wats ........... euros
- per cada unitat de 1000 wats ........... euros
- megafonia:

- tipus trompeta ........... euros
- de menys de 400 wats ........... euros
- de 400 a 1.400 wats ........... euros
- de 1.400 a 2.000 wats ........... euros
- de més de 2.000 wats ........... euros

- quadres elèctrics (per cada 25 metres de
cable o fracció) ........... euros

II) Sense utilització dels béns i instal·lacions
propietat de l’Ajuntament de Rubí:

A) Preu unitari pel subministrament, muntat-
ge, supervisió, desmuntatge i retirada dels esce-
naris, d’acord amb el següent detall:

- escenaris alts:
- de 54 metres quadrats (tipus mínim) ...........

euros
- per cada metre quadrat o fracció addicional

........... euros
- escenaris baixos:
- d’11 metres quadrats (tipus mínim) ...........

euros
- per cada metre quadrat o fracció addicional

........... euros
En ambdós casos, el preu del metre quadrat

o fracció addicional mai no podrà ser superior
al preu del metre quadrat de l’escenari tipus
mínim.

B) Preu unitari pel subministrament, muntat-
ge, supervisió, desmuntatge i retirada de la resta
de béns i instal·lacions expressats en la Clàusula
1.2 d’aquest plec, d’acord amb el següent detall:

- cadires (per cada 50 o fracció) ........... euros
- taules (per cada 5 o fracció) ........... euros
- tanques altes (per cada 10 o fracció) ...........

euros
- tanques baixes (per cada 10 o fracció) ...........

euros
- expositors (per cada 5 o fracció) ........... euros
- focus:
- per cada unitat de 500 wats ........... euros
- per cada unitat de 1000 wats ........... euros
- megafonia:

- tipus trompeta euros
- de menys de 400 wats ........... euros
- de 400 a 1.400 wats ........... euros

- de 1.400 a 2.000 wats ........... euros
- de més de 2.000 wats ........... euros

- quadres elèctrics (per cada 25 metres de
cable o fracció) ........... euros

III) Preu unitari per hora de transport, amb
conductor, independentment de la càrrega, el
temps i el trajecte, per a treballs no inclosos en
els epígrafs I) i II) anteriors:

 (...) euros
IV) Preu unitari per hora de peó i hora d’ofi-

cial (fuster, serraller, electricista, tècnic de llum,
tècnic de so, etcètera), per a treballs no inclo-
sos en els epígrafs I) i II) anteriors, d’acord amb
el següent detall:

peó
(...) euros
oficial (...) euros
V) Preu per als altres elements addicionals de

la Clàusula 1.3 del mateix plec de clàusules,
d’acord amb el següent detall:

 (...)
Aquests preus inclouen l’Impost sobre el

Valor Afegit i tots els demés conceptes relaci-
onats en la Clàusula 9.4 del Plec de Clàusules
Tècnico-Econòmiques particulars.

Lloc, data i signatura del licitador

Despeses de publicació: A càrrec de l’empresa
adjudicatària.

Rubí, 19 de febrer de 2002

NÚRIA BUENAVENTURA I PUIG

Alcaldessa presidenta

PG-58691 (02.064.197)

SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, so-
bre modificació de l’oferta pública d’ocupació per
a l’exercici 2002.

En compliment del que disposen l’article 91
de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local; 292 de la Llei 7/1987, de 15
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya;
57.2 i 60 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei
dels ens locals de Catalunya, es fa públic que la
Comissió de Govern ha aprovat la modificació
de l’oferta pública d’ocupació d’aquesta entitat
local per a l’exercici 2002, amb la inclusió de les
places vacants sobrevingudes següents:

ANNEX B .-  PERSONAL LABORAL:

I.- Personal laboral fix, amb jornada completa:

Ensenyament.-
Categoria laboral: Mestre-Diplomat/da en edu-
cació infantil.
Denominació del lloc de treball: Diplomat/da
especialista en educació infantil.
Nivell de titulació: Mestre especialista en edu-
cació infantil, o Professor d’EGB especialista en
pre-escolar.
Coneixements de la llengua catalana: Nivell C,
atorgat per la Junta Permanent de Català o equi-
valent.
Nombre de vacants: 1 (una).
Sistema de selecció: Concurs-Oposició lliure.

Sant Cebrià de Vallalta, 28 de febrer de 2002

JAUME BORRELL PUIGVERT

Alcalde

PG-58688 (02.064.186)

SANTA COLOMA DE GRAMENET.
INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS

ANUNCI
de l’Institut Municipal d’Esports de Santa Colo-
ma de Gramenet, sobre aprovació d’un projec-
te d’obres.

La Junta de Govern de l’Institut Municipal
d’Esports de Santa Coloma de Gramenet, en
sessió celebrada el dia 13 de febrer d’enguany,
va aprovar inicialment el projecte d’obres de
remodelació de les instal·lacions esportives del
Complex Esportiu Torribera d’aquesta ciutat,
per un import de cinquanta milions de pessetes.
La qual cosa s’exposa al públic amb la finalitat
de donar-li informació pública durant el termini
de 30 dies naturals, a comptar des de la data de
publicació, a fi que es puguin presentar al·-
legacions si així es considera oportú.

Santa Coloma de Gramenet, 14 de febrer de
2002

ANTONIO CARMONA LÓPEZ

President

PG-58387 (02.064.038)

SANTA COLOMA DE GRAMENET

ANUNCI
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
sobre aprovació d’una ordenança ( 01/001).

S’ha publicat al BOP núm. 38, de data 13 de
febrer de 2002, el text íntegre sobre l’aprovació
definitiva de la modificació i el text refós de l’Or-
denança municipal de circulació de vehicles i
vianants i el seu quadre de sancions, la qual,
entrarà en vigor transcorreguts els vint dies
hàbils previstos a l’article 65.2, de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.

Es fa públic per a informació general.

Santa Coloma de Gramenet, 15 de febrer de
2002

ANTONI P. FOGUÉ I MOYA

Tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Serveis
Culturals, Socials i Medi Ambient

PG-58860 (02.066.016)

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

EDICTE
de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui,
sobre l’oferta pública d’ocupació.

Es fa pública l’oferta de treball públic corres-
ponent a l’exercici del 2002 aprovada per la
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Comissió de Govern en sessió del 18 de Febrer
del 2002.

Funcionaris

1.- Denominació: Agent de policia local
Nivell de titulació: Graduat escolar, F.P. 1er. grau
o equivalent
Grup: D
Nombre de vacants: 1
Sistema de selecció: Concurs-mobilitat

Santa Margarida de Montbui, 26 de febrer del
2002

TEODORO ROMERO HERNÀNDEZ

Alcalde

PG-58858 (02.066.014)

SITGES.
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

EDICTE
del Patronat Municipal de Turisme de Sitges,
sobre contractació de personal.

El  President del Patronat Municipal de Tu-
risme, en data 05-01-2001, va resoldre procedir
a la contractació laboral temporal, per raons
d’urgència, de les següents persones:

NÚM.: 1
COGNOMS I NOM: CLUA I RASO, M. JOSÉ
LLOC DE TREBALL: INFORMADORA
PERÍODE CONTRACTACIÓ: 1 MES
DATA RESOLUCIÓ: 04/10/2001

NÚM.: 2
COGNOMS I NOM: CLUA I RASO, M. JOSÉ
LLOC DE TREBALL: INFORMADORA
PERÍODE CONTRACTACIÓ: 9 DIES
DATA RESOLUCIÓ: 04/10/2001

RECURSOS:

“Contra aquest acte administratiu, que és
definitiu en via administrativa, es podrà inter-
posar amb caràcter potestatiu recurs de repo-
sició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent a la re-
cepció d’aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa de recurs de
reposició, en el seu cas, o bé directament con-
tra aquest acte administratiu, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant els jut-
jats contenciosos administratius de la província
de Barcelona, o bé, alternativament si el vostre
domicili és en una altra província, davant els
jutjats contenciosos administratius amb compe-
tència territorial a la província de la localitat on
residiu, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notifica-
ció corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu (pel
transcurs d’un mes a comptar des de la data de
la seva interposició sense que s’hagi notificat la
seva resolució), el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis me-
sos a comptar des de l’endemà del dia en que el
referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

No obstant això, podeu interposar-ne qual-
sevol altre si ho considereu convenient.”

Sitges, 14 de novembre de 2001

PERE JUNYENT I DOLCET

President

RAMON BUXÉS I PONSA

Secretari delegat

PG-55149 (02.064.030)

TERRASSA

EDICTE
de l’Ajuntament de Terrassa, sobre adjudicació
d’un contracte d’obres.

L’Alcalde president , en data 21 de novem-
bre de 2001, ha disposat l’adjudicació del següent
contracte:

De les obres d’actuacions de millora del col·-
lector de la conca del carrer Sant Críspi, a l’em-
presa “Mina Pública d’Aigües de Terrassa”, per
un import de 56.015.038 pta. (336.657,16 euros).

Terrassa,  31 de gener de 2002

JOSEP ARAN I TRULLÀS

Regidor d’urbanisme

PG-58096 (02.064.036)

TERRASSA

EDICTE
de l’Ajuntament de Terrassa, sobre adjudicació
d’un contracte de serveis.

L’Alcalde president , en data 21 de desembre
de 2001, ha disposat l’adjudicació del següent
contracte:

Redacció i elaboració del projecte d’urbanit-
zació del Pla Especial de Millora Urbana de l’àm-
bit de l’Àrea Central del Vapor Gran, a l’empresa
“Esteyco SA”, per un import de 37.120.000 pta.
(223.095,69 euros).

Terrassa,  5 de febrer de 2002

JOSEP ARAN I TRULLÀS

Regidor d’urbanisme

PG-58095 (02.064.034)

TERRASSA

EDICTE
de l’Ajuntament de Terrassa, sobre aprovació
d’un projecte d’obres.

L’Alcalde president  de l’Ajuntament de Ter-
rassa,  ha disposat l’aprovació definitiva del
projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació
del centre Cívic President Macià.

Contra aquest acte administratiu, que és de-
finitiu en via administrativa, pot interposar-se
recurs potestatiu de reposició davant l’Ajunta-
ment, en el termini d’un mes, o bé directament
recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-

rior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos. Ambdós terminis començaran a comptar
des del dia següent al de la publicació d’aquest
edicte. No obstant això, pot interposar-se qual-
sevol  altre recurs que s’estimi convenient.

Terrassa, 19 de febrer de 2002

JOSEP ARAN I TRULLÀS

Regidor d’Urbanisme

PG-58097 (02.064.051)

TERRASSA

EDICTE
de l’Ajuntament de Terrassa, sobre aprovació
d’un projecte d’obres.

El Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Terrassa,  ha disposat l’aprovació definitiva del
projecte bàsic i d’execució de substitució de la
coberta pel bar del mercat de la Independència.

Contra aquest acte administratiu, que és de-
finitiu en via administrativa, pot interposar-se
recurs potestatiu de reposició davant l’Ajun-
tament, en el termini d’un mes, o bé directa-
ment recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini
de dos mesos. Ambdós terminis començaran
a comptar des del dia següent al de la publicació
d’aquest edicte. No obstant això, pot interpo-
sar-se qualsevol  altre recurs que s’estimi conve-
nient.

Terrassa, 20 de febrer de 2002

JOSEP ARAN I TRULLÀS

Regidor d’Urbanisme

PG-58130 (02.064.037)

TERRASSA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Terrassa, sobre contractació
d’obres.

Aprovats per l’Ajuntament de Terrassa els
plecs de clàusules administratives particulars re-
guladores del contracte d’obres d’ampliació de
l’equipament esportiu existent i de construcció
d’un casal de barri a Can Palet II, entre els car-
rers Minyo i Túria, s’exposen al públic a efec-
tes de reclamacions dins el termini dels quinze
dies comptats a partir de l’última publicació
d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Provín-
cia o al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Simultàniament, i de conformitat amb l’article
122.2 del Reial Decret legislatiu 781/1986 de 18
d’abril, es convoca licitació per a l’adjudicació
d’aquest contracte.

1.- Entitat adjudicadora
a)  Organisme: Ajuntament de Terrassa
b) Dependència que tramita l’expedient:

Gerència Municipal d’Urbanisme de Terrassa
c) Número d’expedient: 2/02
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2.- Objecte del contracte:
a) Descripció : Execució de les obres d’am-

pliació de l’equipament esportiu existent i de
construcció d’un casal de barri a Can Palet II,

b) Lloc d’execució: la ciutat de Terrassa
c) Termini d’execució: serà de dotze (12)

mesos.

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudi-
cació:

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

4.- Pressupost base de licitació:
El pressupost tipus del contracte és de

503.280,49 euros (83.738.828 pta.), desglossat
en l’ampliació de l’equipament esportiu amb
un pressupost de 95.503,91 euros (15.890.513
pta.) i la construcció del casal de barri a Can
Palet II, amb un pressupost de 407.776,59 eu-
ros (67.848.315 pta.).

5.- Garanties:
Provisional: 2 % del pressupost base de lici-

tació

6.- Documentació i informació:
La documentació –projecte i plecs de clàu-

sules- pot consultar-se a la Gerència Munici-
pal d’Urbanisme de Terrassa, carrer Pantà,
núm. 20, 2n pis telèfon 93 739 70 90 i en Ma-
nualitats Nova SL, carrer  Arquimedes, 190,
telèfon  93 780 59 10.

7.- Requisits específics del contractista:
a) Classificació:
Grup C; categoria d
b) Altres requisits: els continguts a la clàu-

sula  quinzena del Plec de clàusules administra-
tives particulars.

8.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: dins el termi-

ni dels vint-i-sis (26) dies naturals, següents a
l’ùltima publicació d’aquest edicte al Butlletí
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Cas que el termini
finalitzés en dissabte, es prorrogaria fins el dia
hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l’especificada
en la clàusula vint-i-dosena del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.

c) Lloc de presentació:
1) Entitat: Gerència Municipal d’Urbanisme

de l’Ajuntament de Terrassa.
2) Domicili: carrer del Pantà núm. 20, 2ª.

Planta
3) Localitat i codi postal: Terrassa-08221
4) Horari presentació: De dilluns a divendres

de 9 a 14 hores.
d) Termini de manteniment de la proposició

econòmica: tres (3) mesos.

9.- Obertura de proposicions:
En el mateix lloc de presentació d’ofertes.

10.- Pagament dels anuncis: L’import dels anun-
cis seran a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Terrassa,  28 de febrer de 2002

JOSEP ARAN I TRULLÀS

Regidor d’urbanisme

PG-58307 (02.066.002)

TONA

EDICTE
de correcció d’errades a l’Anunci de l’Ajuntament
de Tona publicat al DOGC núm. 3583, de 26.2.2002.

Observat error en l’edicte publicat al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3583
del dia 26 de febrer de 2002, es fa avinent que
on diu “En el B.O.P. núm. 37 del dia 12 de fe-
brer de 2001” ha de dir “En el B.O.P. núm. 37
del dia 12 de febrer de 2002”.

Tona, 27 de febrer de 2002

JOSEP PICÓ I PUIG

Alcalde

PG-58714 (02.064.185)

TOSSA DE MAR

EDICTE
de l’Ajuntament de Tossa de Mar, sobre modi-
ficació d’un pla urbanístic.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió portada a
terme el dia 27 de febrer de 2002, va aprovar ini-
cialment la modificació puntual Pla General
d’Ordenació de Tossa de Mar en l’àmbit de la
Unitat d’Actuació Horta Perot.

Durant el termini d’un mes comptat a partir
de l’endemà de l’última inserció de l’edicte al
Butlletí Oficial de la Província o al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, l’expedient
podrà ser examinat per qualsevol persona inte-
ressada i s’hi podran formular les al·legacions
que siguin procedents.

S’assenyala com a àmbit territorial afectat per
la modificació del Pla General aprovada, a l’efec-
te de suspensió de l’atorgament de llicències
d’edificació, parcel·lació i demolició, el comprès
a l’àrea delimitada per l’àmbit de la Unitat d’ac-
tuació Horta Perot i en la part afectada de dis-
continuïtat de la Unitat d’Actuació Can Truges,
del vigent Pla General d’Ordenació. La suspen-
sió s’extingirà amb l’aprovació definitiva de la
modificació puntual del Pla General.

Tossa de Mar, 2 de març de 2002

ROSA MARIA MONRABÀ I SOLSONA

Alcaldessa presidenta

PG-5177 G (02.066.001)

TREMP

ANUNCI
de l’Ajuntament de Tremp, sobre provisió de
places.

Anunci relatiu a l’extracte de les bases espe-
cífiques que han de regir el procés selectiu per
cobrir  llocs vacants a la plantilla orgànica.

Les bases específiques, aprovades per reso-
lució de l’Alcalde del dia 23/11/2001, que han de
regir les següents convocatòries, han estat pu-
blicades íntegrament al Butlletí Oficial de la
província de LLEIDA núm.16 de 05/02/2002:

- Una plaça d’oficial de serveis varis de la Bri-
gada municipal.

Règim: laboral.
Grup: E
Sistema selectiu: Concurs.
Drets d’examen: 10 euros

- Una plaça d’ajudant de serveis varis de la Bri-
gada municipal.

Règim: laboral
Grup: E
Sistema selectiu: Concurs
Drets d’examen: 10 euros

- Una plaça de vigilant de dependències muni-
cipals.

Règim: laboral.
Grup: E
Sistema selectiu: Concurs
Drets d’examen: 10 euros

El termini de presentació d’instàncies serà de
20 dies naturals, comptats a partir de la publi-
cació d’aquest anunci al BOE

La resta d’anuncis relatius a aquestes convo-
catòries es publicaran únicament al Butlletí
Oficial de la província de LLEIDA i al tauler
d’anuncis de la Corporació.

Tremp, 20 de febrer de 2002

VÍCTOR ORRIT I AMBROSIO

Alcalde

PG-58391 (02.064.041)

ULLASTRET

EDICTE
de l’Ajuntament d’Ullastret, sobre aprovació d’un
projecte urbanístic.

L’Ajuntament d’Ullastret en Ple en sessió
celebrada el dia 1 de març d’enguany ha apro-
vat inicialment el projecte d’Urbanització titulat
“Projecte d’Urbanització del Primer Tram del
Vial al Puig Miralles d’Ullastret”.

El projecte tècnic i l’expedient tramitat es
sotmet a informació pública pel termini de vint
dies a comptar des de l’endemà de la publica-
ció d’aquest Edicte al Butlletí Oficial de la Pro-
víncia, al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya i en un dels Diaris de més circulació a
les comarques Gironines.

L’expedient estarà a disposició dels interessats
a l’Ajuntament d’Ullastret, carrer Rectoria, 5 i
a la seu del Consell Comarcal del Baix Empordà,
carrer Tarongers, 12, de La Bisbal d’Empordà.

Ullastret, 5 de març de 2002

JOSEP ANGUILA I JORDI

Alcalde

PG-5179 G (02.066.036)

VACARISSES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Vacarisses, sobre contractació
d’obres.

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de
Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 25
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de febrer de 2002  va acordar convocar subhasta
pública per a la contractació de les obres corres-
ponents al PROJECTE DE PEATONALIT-
ZACIÓ DE LA TRAVESSERA URBANA
BV1211-BV1212 FASE I, i aprovar el Plec de
Clàusules Administratives Particulars que l’han
de regir.

1. Entitat adjudicadora
Ajuntament de Vacarisses

2. Objecte del contracte
Execució les obres corresponents al PRO-

JECTE  DE PEATONALITZACIÓ DE LA
TRAVESSERA URBANA BV1211-BV1212
FASE I.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudi-
cació

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: subhasta

4. Pressupost base de licitació
Import total  199.576,82  euros, IVA inclòs,

a la baixa.

5. Garanties
La garantia provisional a constituir serà del 2

per 100 del pressupost del contracte ( 3.991,54
euros), i la definitiva del 4 per 100 del preu ofertat.

6. Termini d’execució
Cinc  mesos

7. Inici de les obres.-
Una vegada signada l’Acta de comprovació

del replanteig , i a comptar des de l’endemà que
li hagi estat notificada l’aprovació del pla de
seguretat i salut en el treball.

8. Classificació del contractista
Subgrup G6   categoria c
Subgrup I1 categoria c

9. Obtenció de documentació i informació
Projecte i plec de clàusules.- Es podran exa-

minar a la Secretaria de la Corporació, durant
el termini de presentació de proposicions, de 10
a 13 hores.

10. Presentació de propostes
Al Registre General de la Corporació, de 10

a 13 hores, durant els vint-i-sis dies naturals
següents a aquell en què aparegui publicat  l’úl-
tim l’edicte que anuncia la convocatòria de la
subhasta en el Butlletí Oficial de la Província
o al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Cada licitador haurà de presentar dos sobres
tancats. En el primer s’inclourà la documenta-
ció a què fa referència la base sisena del Plec de
Clàusules Administratives Particulars, i en el
segon, la proposta econòmica d’acord amb el
model que es detalla al plec.

11. Obertura de les propostes
L’acte d’obertura del sobre número 1 tindrà

lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament, en acte
no públic, a les 10 hores del dia hàbil següent a
aquell en què s’acabi el termini de presentació
de proposicions.

L’acte d’obertura del sobre número 2 tindrà
lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament, en acte
públic, a les 12 hores del cinquè dia següent al
de la qualificació de la documentació del sobre
número 1.

Vacarisses, 28 de febrer de 2002

SALVADOR BOADA I GUÀRDIA

Alcalde

PG-58719 (02.064.198)

LA VALL DE BOÍ

ANUNCI
de l’Ajuntament de la Vall de Boí, sobre contrac-
tació d’obres.

L’Ajuntament de La Vall de Boí ha adoptat
l’Acord d’aprovar els projectes i executar les
obres que figuren a l’Annex del present edic-
te adoptant, com a forma de selecció dels con-
tractistes la subhasta, per procediment obert
mitjançant la tramitació URGENT  de l’expe-
dient (termini FINS EL DIA 18 DE MARÇ
DE 2002).

Pel present Edicte, de forma condicionada la
vigència del projectes i consolidació del seu fi-
nançament, s’anuncia la subhasta de les obres
d’acord amb les dades i condicions particulars
establertes i que es corresponen amb les matei-
xes publi9cades en el DOGC del dia 15 de fe-
brer de 2002, ara referides a l’obra les dades de
la qual tot seguit es trascriuen.

ACTUACIÓ REFERIDA:

Expedient/Títol : 6/2002 Passeig de Durro [*1]
[*2]

Classificació mínima:
Grup A; Subgrup 2 ; Categoria  c
Grup  I ; Subgurp  1; Categoria  c
Grup G;  Subgurp  6; Categoria  a

Informació pressupostària/financera:
Finançament Subvenció DARP ordre de 15/12/
2001
(en tràmit, pendent de resolució)
Subvenció OOAA de Parques Nacionales
(en tràmit, pendent de resolució)

Típus de licitació: 180.300,22 euros

Fiança provissional: 3.606,00 euros

Fiança definitiva: 7.212,01 euros

Termini d’execució: 5 mesos

[*1] El finançament està pendent de conso-
lidació. Amb anterioritat a la data del replan-
teig de l’obra, l’administració contractant podrà
adaptar el projecte al finançament disponible,
fasificant el mateix sense dret a indemnització.

[*2] La contractació i liquidació de l’actua-
ció podrà cedir-se a l’Entitat Municipal Descen-
tralitzada de Durro i Saraís en el qual cas, qui
resulti adjudicatari shi haurà de subrrogar obli-
gatòriament.

La Vall de Boí,  26 de febrer de 2002

JOAN PERELADA RAMON

Alcalde

JAUME LLUÍS COLOM GORGUES

Secretari

PG-58770 (02.066.003)

LES VALLS DE VALIRA

EDICTE
de l’Ajuntament de les Valls de Valira, sobre con-
tractació d’obres.

COMARCA : ALT URGELL
CORPORACIÓN LOCAL : AJUNTAMENT
DE LES VALLS DE VALIRA

Aprovat per la Corporació el plec de clàusules
administratives particulars que ha de regir el
concurs públic per a la contractació de l’obra que
es detalla a continuació, i atès l’article 270 de la
Llei 8/1987, de 15 d’abril, s’exposa al públic pel
termini de vint dies hàbils, a l’efecte de presen-
tació de possibles reclamacions.

Simultàniament, s’anuncia el concurs públic,
si bé condicionada al que disposa l’article 78 del
RD Leg. 2/2000 de 16 de juny, on s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes de les Adminis-
tracions Públiques, d’acord amb que disposa
l’article 24 del Reial Decret 390/1996, d’1 de
març de desenvolupament parcial de l’esmen-
tada Llei.

1. Entitat adjudicatària.
a) Organisme : AJUNTAMENT DE LES

VALLS DE VALIRA.
b) Dependència que tramita l’expedient :

Secretaria
c) Número d’obra : PG-2001/79-PG

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte : Execució de l’obra

anomenada “ URBANITZACIO DE CAR-
RERS I DE LA PLAÇA DEL POBLE SEC “.

b) Divisió per lots i número : No procedeix.
c) Lloc d’execució : Poble Sec
d) Termini d’execució : Tres mesos.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudi-
cació.

a) Tramitació : Ordinària.
b) Procediment : Obert.
c) Forma : Concurs públic.

4. Pressupost base de la licitació.
Import total: 49.665,30 Euros, IVA vigent

inclòs.

5. Garanties :
La garantia provisional a constituir serà del

2% del tipus de licitació i la definitiva serà del
4% d’aquest preu.

6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat : Ajuntament de Les Valls de Va-

lira.
b) Domicili : Av. Joan Garriga i Massó núm.

28 - Baixos.
c) Localitat i codi postal : LA SEU D’UR-

GELL. 25700.
d) Telèfon : 973350458
e) FAX : 97335566
f) Data límit per a l’obtenció de documents

i informació : Sis dies abans de prescriure la pre-
sentació d’ofertes.

7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació : No s’exigeix
b) Altres requisits : Els establerts en els plecs

de clàusules administratives particulars.

8. Presentació d’ofertes.
a) Data límit de la presentació : Vint-i-sis dies

naturals posteriors al de l’última publicació
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d’aquest Edicte al Butlletí Oficial de la Província
i al Diari de la Generalitat de Catalunya.

b) Documentació a presentar : La que es
detalla plecs als clàusules administratives par-
ticulars.

c) Lloc de presentació : El que s’indica al
punt 6.

d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta : Durant l’exe-
cució de l’obra.

e) Admissió de variants : L’assenyalat a la
clàusula 7é. dels plecs de clàusules administra-
tives particulars.

9. Obertura de les ofertes.
L’acte d’obertura de les proposicions econò-

miques serà públic, i tindrà lloc a les oficines mu-
nicipals de l’Ajuntament de Les Valls de Valira,
a les dotze hores del dia que en faci sis comp-
tat a partir de l’endemà de l’acabament de pre-
sentació de proposicions. Si aquest dia és dissab-
te o festiu, l’acte es farà el primer dia hàbil
següent.

10. Despeses dels anuncis.
Les despeses de publicació dels anuncis seran

a càrrec del contractista adjudicatari.

La Seu d’Urgell, 1 de març de 2002

PERE ARTIGUES ALRICH

Alcalde

PG-58708 (02.064.200)

VANDELLÒS I L’HOSPITALET
DE L’INFANT

EDICTE
de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, sobre aprovació d’un projecte d’obres.

L’Ajuntament Ple, en sessió del 15 d’octu-
bre de 2001 va aprovar la separata per la que
es desglosa el projecte tècnic d’arranjament de
camins, inclosos al Penta, Ruta 0- Ruta 1 en la
primera fase d’execució amb un pressupost de
contracta de 47.729.615 pessetes (IVA inclòs),
inclòs en el Programa Específic d’actuacions en
zones d’emergència nuclear (PENTA) any
2002, integrat al Pla Únic d’obres i serveis 2000-
2003.

En compliment del que disposa l’article 219-
2 c) de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i del
Règim local a Catalunya i 370 del Decret 179/
95, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, s’ex-
posa a informació pública per termini de 30 dies
hàbils comptats a partir de l’endemà de la seva
publicació del present edicte en els diferents but-
lletins.

Transcorregut l’esmentat termini sense haver-
se presentat cap tipus de reclamació s’entendrà
aprovat definitivament sense necessitat d’ulte-
rior acord.

L’expedient es troba de manifest a la secre-
taria general de l’Ajuntament de Vandellòs i
l´Hospitalet de l´Infant on podrà ser consultat
en horari d’atenció al ciutadà.

Vandellòs i l’Hospitalet de l´Infant,
13 de febrer de 2002

JOSEP CASTELLNOU

Alcalde

PG-2324 T (02.065.089)

VILADECAVALLS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Viladecavalls, sobre contrac-
tació d’obres.

S’exposa al públic a la Secretaria General de
l’Ajuntament, el Plec de Clàusules particulars
aprovat, pel qual haurà de regir el contracte cor-
responent a les obres d’urbanització del Sector
Casal Familiar. anunciant el concurs per a l’exe-
cució de l’esmentada contractació d’acord amb
les següents condicions:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Viladecavalls
b) Dependència que tramita l’expedient:

Regidoria d’Obres, Contractació

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: obres d’urbanit-

zació del Sector Casal Familiar.
b) Lloc d’execució; Sector Can Turu
c) Termini d‘execució: 5 mesos

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudi-
cació.

a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Concurs Públic

4. Pressupost base de licitació:
Import total  836.528’86 euros ( IVA inclòs))

5. Garanties:
Provisional: La quantia de la garantia provi-

sional per a poder prendre part al concurs serà
de 16.730’58 euros

Definitiva: La garantia definitiva a constituir
per l’adjudicatari serà l’equivalent al 4 per 100
del pressupost total del contracte.

6. Obtenció de documentació i informació.
a) Grup Digital
b) Domicili: C/. Cervantes 75-77
c) Localitat i codi postal: Terrassa 08221
d) Telèfon: 93307902
e) Fax : 937336831
f) Data límit d’obtenció de documents i in-

formació: fins el dia anterior a aquell en que
finalitzi el termini de presentació de pliques

7. Requisits específics del contractista
a) Classificació contractista
Grup G , Subgrup 4 , Categoria e.
Altres requisits: Els que s’indiquen al Plec de

Clàusules Administratives particulars.

8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de
participació

a) Data límit de presentació: 26 dies naturals,
comptats a partir del dia següent a la darrera pu-
blicació d’aquest anunci al B.O.P. i al D.O.G.C.,
des de les 9 fins les 14 hores. En cas que sigui dis-
sabte o festiu l’últim dia de presentació de pro-
posicions, es considerarà prorrogat fins el pri-
mer dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: La que es de-
talla en el plec de clàusules administratives par-
ticulars

c) Lloc de Presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Viladecavalls
2. Domicili: Carrer Alfons Sala 7 i 9
3. Localitat i codi postal: Viladecavalls 08232
d) Termini en el que el licitador restarà obli-

gat a mantenir la seva oferta: Fins la signatura
de l’adient contracte de l’obra

9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: Ajuntament de Viladecavalls
b) Domicili: C/. Alfons Sala 7 i 9
c) Localitat: Viladecavalls
d) Data: L’obertura de la documentació ad-

ministrativa es farà el primer dia hàbil següent
a la finalització del termini de presentació de les
proposicions (acte no públic).

e) La documentació econòmica i la de les
referències tècniques sobres nº. 2 i 3 a les 12
hores del dimecres de la setmana següent o en
cas d’ésser festiu el primer dia hàbil següent a
comptar des de l’obertura a la qual abans hem
fet referència.

Aquesta darrera sessió serà oberta al públic.

10. Altres informacions.
a) Les assenyalades en els plecs de condici-

ons

11. Despeses d’anuncis.
a) Seran a compte de l’adjudicatari

Viladecavalls, 6 de febrer 2002

L’Alcalde, signatura il·legible

PG-58854 (02.066.011)

*
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CONSELLS
COMARCALS

ALTA RIBAGORÇA

ANUNCI
del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, sobre
contractació d’obres.

El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça ha
adoptat l’Acord d’executar les obres que figu-
ren a l’Annex del present edicte adoptant, com
a forma de selecció dels contractistes la subhasta,
per procediment obert mitjançant la tramitació
ORDINÀRIA  de l’expedient.

Pel present Edicte, de forma condicionada a
la consolidació del seu finançament, s’anuncia
la subhasta de les obres d’acord amb les dades
i condicions particulars següents:

Objecte: Contractació individual de cadascuna
de les obres que a l’annex es detallen.

Projectes o Memòries valorades i Plecs de Clàu-
sules: Es poden examinar a la Secretaría de la
Corporació, els dies feiners, de 9 a 15 hores
durant el termini de presentació de proposici-
ons (Recepció, documents exposats).

Órgan de contractació: L’adjudicació i posteri-
or celebració dels contractes es durà a terme mit-
jançant un decret del president qui resoldrà en
els termes de la proposta d’adjudicació de la
Mesa de Contractació. La Comissió informativa
d’Assumptes Generals, presidida pel president
amb l’assistència com a membre del secretari-
interventor del consell comarcal, assolint les
funcions de Mesa de contractació.

Pressupsotos, Típus de licitació, Garanties i ne-
cessitat de classificació empresarial: Els pressu-
postos, típus de licitació import de les garanti-
es provisionals i definitives són les que figuren
a l’ANNEX. També figura al referit annex la
classisifació necessària, en el seu cas.

Condició suspensiva: Part del finançament de les
obres objecte d’aquest procés de licitació pro-
cedirà de subvencions d’altres entitats. L’adju-
dicació de les susdites obres es condiciona a
l’efectiva disponibilitat dels corresponents crè-
dits pressupostaris o, en el seu defecte, a que la
corporació estableixi un finançament alterna-
tiu. Si  no s’hagués procedit a la dotació de crèdit
per la corporació, i l’adjudicatari no hagués ini-
ciat les obres, podrà aquesta rescindir el contrac-
te o, en el seu cas deixar sense efecte l’adjudi-
cació sense cap altre dret que la devolució de la
quantitat dipositada en concepte de fiança.

Presentació de Proposicions: Les proposicions
per prendre part en la subhasta, hauran de ser
individuals per a cada obra si al present edicte
n’hi figuren vàries de convocades.

Serà rebutjada tota oferta que comprengui
més d’una de les actuacions referides anterior-
ment. Es presentaran en un sobre tancat, en el
qual figurarà la inscripció següent:

“Proposició per prendre part en la contrac-
tació per subhasta de les obres (Expedient, Tí-
tol) (...), convocada pel Consell Comarcal de
l’Alta Ribagorça”.

L’esmentada proposició haurà d’estar redac-
tada d’acord amb el model que s’acompanya al
present Plec, el text del qual és el següent:

MODEL DE PROPOSICIO
Jo,   (COGNOMS I NOM), amb D.N.I. (NU-

MERO), i domicili (CODI POSTAL, POBLA-

CIO, CARRER NUMERO,), actuant en el
meu propi nom (o en representació de (...), com-
pareixo a la Secretaria del Consell Comarcal de
l’Alta Ribagorça i...

EXPOSO: Que assabentat/ada de la convoca-
tòria de subhasta anunciada al Diari Oficial de
la generalitat de Catalunya (o DOGC) núm. (...)
de data (...), desitjo prendre part en l’execució de
les obres d (...) i em comprometo a realitzar les
obres esmentades amb el preu d(...)(en lletres i
en xifres) (...) PTA, d’acord amb el projecte tècnic
i el Plec de clàusules administratives particulars,
que accepto íntegrament

(Lloc, data i signatura del proponent)
Els licitadors presentaran simultàniament

amb el sobre tancat que contindrà el model de
proposició, els documents següents:

A) Documentació acreditativa de la perso-
nalitat jurídica del proponent i dels seus repre-
sentants:

A.1) DNI o fotocòpia autenticada.
A.2) Escriptura de poder,(si s’actua en repre-

sentació d’altra persona) legalitzada, o, en el seu
cas, validada pel Secretari de la corporació.

A.3) En el supòsit de concórrer a la licitació
societats civils o mercantils, s’hauran d’acompa-
nyar les escriptures de constitució corresponents,
i també els poders del qui actuï en la subhasta com
a representant de la societat, degudament vali-
dats al seu càrrec. Si es tracta de societats mer-
cantils, s’haurà d’acreditar la inscripció en forma
al Registre Mercantil.

B) Documentació acreditativa de la capacitat
per contractar:

B.1) Model 845 degudament segellat i rebut
o documents equivalents que acreditin trobar-
se d’alta a la Matrícula de l’IAE quant a l’àm-
bit territorial i epígrafs que corresponguin a l’ac-
tuació objecte del procés de licitació. També el
rebut corresponent a la darrera liquidació ven-
çuda.

B.2) Declaració jurada de no trobar-se com-
près en les causes d’incapacitat i incompatibili-
tat previstes a l’article 20 del REIAL DECRET
LEGISLATIU 2/2000, DE 16 DE JUNY .

B.3) Certificats vigents expedits per la Tres-
soreria General de la Seguretat Social i l’Admi-
nistració tributària que acreditin, que el contrac-
tista es troba al corrent en el compliment de les
obligacions de Seguretat Social i  tributàries
respectivament o documents justificatius subs-
titutòris lliurement apreciats per la Mesa

B.4) En el seu cas, certificat expedit per la
Junta Consultiva de Contractació o órgan com-
petent que acrediti que el proponent té recone-
guda la classificació mínima requerida i que s’es-
pecifica a l’annex.

C) Altra documentació necessària:
C.1) Còpia dels darrer TC2 on hi constin,

donats d’alta els treballadors que participaran
en l’execució de l’obra o, en el seu cas, del dar-
rer rebut de liquidació del règim especial de tre-
balladors autònoms.

C.2) Resguard acreditatiu d’haver dipositat la
garantia provisional, en qualsevulla de les formes
admeses per l’article 35 del REIAL DECRET
LEGISLATIU 2/2000, DE 16 DE JUNY, TR de
Contractes de les Administracions Públiques

C.3) Còpia, en el seu cas, del contracte d’as-
segurances de responsabilitat civil vigent de
l’empresa.

Els documents que s’adjunten a les proposi-
cions hauran de ser originals i no s’admetran fo-

tocòpies, tret que aquestes hagin estat deguda-
ment confrontades amb el seus originals per
funcionari competent, o que, presentant oferta
per més d’una de les anteriors actuacions, els
originals s’adjuntin a un dels sobres fent-ho
constar a la resta.

Presentació de proposicions Les proposicions es
presentaran a la Secretaria del Consell Comarcal
de l’Alta Ribagorça. Podran ser lacrades i pre-
cintades a satisfacció del presentant i funcionari
receptor, dins del termini de 26 dies hàbils des
del següent al de de la publicació en el DOGC
d’aquest anunci.

Obertura de pliques L’acte de realització de la
subhasta i d’obertura de pliques serà públic i
tindrà lloc el dia i hora que es farà públic en
ocasió de donar publicitat a les ofertes presen-
tades el dia de finalització del termini,  per a la
presentació de proposicions. Tindrà lloc al Saló
d’actes de la Corporació, davant la Mesa de
Contractació.

L’acte es realitzarà amb subjecció a les nor-
mes vigents en aquesta matèria. Conclosa la
lectura de totes les proposicions, la mesa de
contractaciót proposarà l’adjudicació de l’exe-
cució visional a la proposició més avantatjosa
econòmicament.

Dins dels 5 dies següents a la realització de
la licitació, els signants de les proposicions ad-
meses i els de les rebutjades que hagin mostrat
la seva disconformitat en l’acte de la subhasta
podran proposar per escrit, davant la Corpora-
ció, el que considerin oportú respecte als pre-
liminars i al desenvolupament de l’acte licitatori,
a la capacitat jurídica dels altres optants i a al-
tres extrems que considerin convenients.

Adjudicació Finalitzat el termini assenyalat
anteriorment, la Corporació procedirà a resoldre
sobre la validesa o nul.litat de l’acte licitatori. En
el cas de declarar-lo vàlid, la Comissió, consti-
tuida em Mesa de Contractació emetrà un Dic-
tàmen que tindrà el caràcter de vinculant. En
base al dictàmen referit, el president adjudicarà
les obres mitjançant un Decret, dins del termi-
ni de 10 dies comptats des de l’obertura de pli-
ques.

Alhora s’ha d’acordar la devolució de la ga-
rantia provisional als licitadors, excepte a l’ad-
judicatari. L’adjudicació definitiva es notifica-
rà a l’adjudicatari i se’l requerirà perquè dintre
dels 10 dies següents a aquell en què es rebi la
notificació presenti el document acreditatiu
d’haver constituït la garantia definitiva.

ANNEX 1:

RELACIÓ D’OBRES I FINANÇAMENT
PREVIST:

ACTUACIÓ REFERIDA:

Expedient/Títol - Classificació mínima - Infor-
mació pressupostària/financera: Exp. 15/01
“Adequació de barrancs a l’Alta Ribagorça,
TM. Vilaller,  El Pont de Suert,  La Vall de Boi”
Classificació: Grup E; Subgrup 5; Catego-
ria d

Típus de licitació: 121.305,24 euros

Fiança provissional:  2.426,11 euros

Fiança definitiva:  4.852,21 euros



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3592 – 11.3.20024540

Termini d’execució: 3 mesos

Expedient/Títol - Classificació mínima - Infor-
mació pressupostària/financera: Exp. 48/01  Mi-
llores als cascs antics: condicionament de carrers
del nucli vell de Vilaller (3ª fase)

Típus de licitació: 117.187,28 euros

Fiança provissional:  2.343,75 euros

Fiança definitiva:  4.687,49 euros

Termini d’execució: 3 mesos

El Pont de Suert, 4 de març de 2002

JOAN PERELADA I RAMON

President

JAUME-LL. COLOM GORGUES

Secretari Interventor

PG-58777 (02.066.004)

CERDANYA

EDICTE
de correcció d’errades a l’edicte del Consell Co-
marcal de la Cerdanya publicat al DOGC núm.
3589, de 6.3.2002.

Detectat un error en l’edicte publicat al DOGC
núm. 3859 de 6 de març de 2002, referent a la
contractació de l’obra “Arranjament del Camí de
Beders a Bor”, es publica a continuació la correc-
ció referida:

On diu:
7.-␣ Requisits específics del contractista:
A) Classificació:
Grup G, subgrup 01, categoria a

Ha de dir:
7.-␣ Requisits específics del contractista:
A) Classificació:
Grup G, subgrup 04, categoria a

Puigcerdà, 6 de març de 2002

JOAN POUS I PORTA

President

PG-58791 (02.066.009)

OSONA

EDICTE
del Consell  Comarcal d’Osona, sobre diverses
delegacions de serveis.

Atenent a l’acord adoptat pel Ple del Consell
en sessió corresponent al dia 19 de desembre de
2001, i de conformitat amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 13 de la Llei de 30/1992, de 26 de novembre,
de “Régimen Jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo co-
mún”, així com els articles 17 a 24 del Reglament
del Programa d’Actuació Comarcal (PAC), s’ex-
posen al públic per al coneixement general, les
delegacions que els ajuntaments d’Osona han
conferit al Consell Comarcal, per a la gestió dels
serveis que tot seguit es detallen:

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
MUNICIPALS URBANS I ASSIMILABLES:

- Ajuntament de Torelló.

DIPUTACIONS

BARCELONA

ANUNCI
de la Diputació de Barcelona, sobre atorgament
de subvencions.

D’informació pública d’unes bases regulado-
res per a l’atorgament de subvencions a entitats
locals en l’àmbit de l’Àrea d’Educació de la
Diputació de Barcelona, per a l’any 2002.

Als efectes del que disposa a l’article 124.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals es fa públic que la Diputació de Barcelona
ha aprovat unes bases per a l’atorgament de
subvencions a entitats locals en l’àmbit de l’Àrea
d’Educació de la Diputació de Barcelona per a
l’any 2002, les quals han estat publicades en el
BOP núm 47 del dia 23 de febrer de 2002.

Barcelona, 25 de febrer de 2002

JOSEP M. ESQUERDA I ROSET

Secretari

PG-58779 (02.066.006)

BARCELONA

ANUNCI
de la Diputació de Barcelona, sobre atorgament
d’ajuts econòmics.

Anunci d’informació pública d’unes bases
reguladores per a l’atorgament d’ajuts econò-
mics per a activitats educatives a entitats sense
finalitat de lucre, per a l’any 2002.

Als efectes del que disposa a l’article 124.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals es fa públic que la Diputació de Barcelona
ha aprovat unes bases per a l’atorgament d’ajuts
econòmics per a l’any 2002, destinats a entitats
sense finalitat de lucre  que realitzin activitats
vinculades a l’educació, les quals han estat pu-
blicades en el BOP núm. 47 del dia 23 de febrer
de 2002.

Barcelona, 25 de febrer de 2002

JOSEP M. ESQUERDA I ROSET

Secretari

PG-58780 (02.066.040)

*

SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE
VIDRE, PAPER I ENVASOS:

- Ajuntament de les Masies de Voltregà.
- Ajuntament de Torelló.

S’exposa l’expedient als possibles afectats per
les delegacions i als possibles usuaris, durant el
termini de vint dies, comptats a partir de la pu-
blicació d’aquest edicte al DOGC.

Vic, 21 de febrer de 2002

ENRIC CASTELLNOU I ALBERCH

President

PG-58853 (02.064.187)

*



TRIBUNALS SUPERIORS
DE JUSTÍCIA

EDICTE
de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, sobre interposició d’un recurs con-
tenciós administratiu (exp. 809/2001).

EL INFRASCRITO SECRETARIO de la
Sección Cuarta de la Sala Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña.

Hace saber: Que por JOAN ANFRONS VILA
se ha interpuesto recurso contencioso adminis-
trativo al cual le ha correspondido el número
809/2001, contra DEPARTAMENT D’INTE-
RIOR.

Habiéndose tenido por AMPLIADO el re-
curso a la resolución de fecha 8 de octubre de
2001 dictada por el Sr. Conseller del Depar-
tament d’Interior de la Generalitat, por la que
se resuelve definitivamente la vía administrativa
respecto de la impugnación del nombramiento
de funcionarios de categoría bombero de 25 de
mayo de 2001, derivada del concurso oposición
para el acceso a la categoría de bombero de la
escala básica del Cuerpo de Bomberos de la
Generalitat (convocatoria 55/2000).

Lo que se hace público para que, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley regula-
dora de la Jurisdicción. Sirviendo la publicación
del presente edicto de emplazamiento a las
personas a cuyo favor deriven derechos del pro-
pio acto administrativo recurrido y así mismo,
a las que puedan tener interés directo profesio-
nal o económico en el asunto, para que si lo
desean puedan personarse en legal forma en las
presentes actuaciones hasta el momento en que
hayan de ser emplazados para contestar la de-
manda, a fin de sostener la conformidad a de-
recho del acto, disposición o conducta impug-
nados, rechanzándose toda personación que
pretenda cuestionar la legalidad de la resolución
recurrida.

Barcelona, 21 de febrero de 2002

El secretario judicial, firma ilegible

PG-58578 (02.065.098)

ANUNCI
de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs
(exp. 593/2001).

Por tenerlo así acordado esta Sala en provi-
dencia de esta fecha, se hace saber por medio
del presente que en esta Sección de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya, se ha admi-
tido a tramite el recurso no. 593/2001, inter-
puesto por D. FERROVIAL INMOBILIA-
RIA, SA, contra DEPARTAMENT DE
POLITICA TERRITORIAL I OBRES PU-
BLIQUES DE LA GENERALITAT Y
AYUNTAMIENTO DE BARBERA DEL
VALLES se ha acordado por resolución de

fecha de hoy la AMPLIACIÓN del presente
recurso a la resolución:

- del Conseller de Política Territorial i obres
públicas de la Generalitat de Catalunya de fe-
cha 19/11/2001 por la que se desestima el recurso
de alzada interpuesto contra el acuerdo de la
Comisión de Urbanismo de Barcelona, adopta-
do en fecha 18/10/2000, que aprueba definitiva-
mente el Plan General de Ordenación Urbana
del municipio de Barbera del Valles.

Lo que se hace público a los efectos precep-
tuados en el artículo 47 de la Ley reguladora de
esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del
presente edicto de emplazamiento a las perso-
nas a cuyo favor deriven derechos del propio
acto administrativo recurrido, y asimismo, a las
que puedan tener interés directo, profesional o
económico, en el asunto, para que si lo desean
puedan personarse en legal forma en las presen-
tes actuaciones hasta el momento en que hayan
de ser emplazados para contestar demanda.

Barcelona, 6 de febrero de 2002

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-58327 (02.065.097)

AUDIÈNCIES PROVINCIALS

EDICTE
de la Secció Catorzena de l’Audiència Provin-
cial de Barcelona, sobre actuacions de cognició
(exp. 407/1996).

JOSÉ MIÑARRO PONS, Secretari de la
Secció 14 a de l’Audiència Provincial de Barce-
lona

FAIG SABER: Que en aquesta secció tra-
mita el rotlle núm. 1151/1998 promogut pel/a
apel·lant/s contra el/s apel·lat/s, el qual deriva
de les actuaciones de CIGNICIO 407/1996 tra-
mita des del JUTJAT DE 1ª INST. 7 DE MA-
TARÓ. En l’esmentat rotlle ha estat dictada la
resolució definitiva que té la següent dicció li-
teral:

“FALLEM: Que ESTIMANT íntegrament
el recurs d’apel·lació entaulat pel Procurador Sr.
PEDRO CALVO NOGUES en nom i repre-
sentació de la Comunitat de Propietaris TRE-
BOLL-11 Conjunt Residència Bell Resguard
(El Masnou), hem de REVOCAR la sentència
dictada en data 18 de març de 1998 pel Jutje de
Primera Instància núm. 7 de Mataró, i, con-
seqüentment, CONDEMNEM solidàriament
als codemandats Sra. Yasmina Torres Burgos i
Sr. Alejandro Manuel Torres Burgos que abo-
nin solidàriament a l’actora la suma de tres-
centes setanta-cinc mil vuit pessetes (375.008
ptes), amb els interessos legals des del moment
de la interpel·lació judicial i les costes proces-
sals ocasionades en la tramitació  de la prime-
ra instància, sense veirificar cap imposició res-
pecte de les de la present alçada.  I ferma que
sigui aquesta resolució, s’han de tornar les in-
terlocutòries originals al Jutjat de la seva pro-
cedència, amb testimoni d’aquesta per al seu
compliment. Així per aquesta nostra sentència,
de la que s’unirà certificació al rotlle, així ho
disposem, ho manem i ho signem”.- Segueixen
signatures i rúbriques.

I perquè serveixi de notificació en la forma
legal als apel·lats incompareguts, expedeixo
aquest edicte.

Barcelona, 22 de febrer de 2002

El secretari, signatura il·legible

PG-58371 (02.064.044)

EDICTE
de la Secció Primera de l’Audiència Provincial
de Barcelona, sobre actuacions de execució de
sentències (exp. 346/1993).

D/D INMACULADA JULVE GUERRE-
RO LA SECRETARIA DE LA SECCION
Primera DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
DE BARCELONA

HAGO SABER: Que por dicha Sección y
en el Rollo no. 768/2000 correspondiente al re-
curso de apelación de los autos de Ejecución
de Sentencias del Sección Civil 1 Audiencia
Provincial Barcelona promovidos por EURO-
PA SEGUROS DIVERSOS contra ARMA-
DO UBIDE GIBANELL se ha dictado en 25
de Octubre de 2001 la sentencia que contie-
ne la siguiente parte dispositiva: “FALLA-
MOS: Estimamos el recurso de apelación in-
terpuesto por la representación procesal de
Europa, Seguros Diversos, SA contra el auto
de 20 de mayo de dos mil dictado por el Sr.
Juez del juzgado de primera instancia número
48 de esta ciudad que revocamos y dejamos sin
efecto que sea procedente hacer expresa con-
dena en las costas de esta alzada.

Y para que sirva de notificación en forma a
ARMANDO UBIDE GIBANELL, expido el
presente Edicto.

Barcelona, 25 de febrero de 2002

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-58844 (02.064.149)

EDICTE
de la Secció Primera de l’Audiència Provincial
de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal
(exp. 351/1999).

D/D INMACULADA JULVE GUERRE-
RO LA SECRETARIA DE LA SECCION
Primera DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
DE BARCELONA

HAGO SABER: Que por dicha Sección y en
el Rollo no. 97/2001 correspondiente al recur-
so de apelación de los autos de verbal 351/99 del
Sección Civil 1 Audiencia Provincial Barcelo-
na promovidos por ABBAS DEGHAT contra
JOSE SÁNCHEZ CARRETERO, AEGON
SEGUROS y RAMONA PEREZ LORITE se
ha dictado en 4.2.02 la sentencia que contiene
la siguiente parte dispositiva: “FALLAMOS:
Estimar el recurs d’apel·lació interposat pel Sr.
Abbas Deghat contra la sentencia dictada pel
titular del Jutjat de la Instància i Instrucció núm.,
3 de Sant Boi de Llobregat de 11 de desembre
del 2001 en el procediment del qual deriven
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aquestes actuaciones, REVOCAR, en part
aquesta resolució i fixar en 2842,38 euros (472.933
ptes.) la indemnització que ha de percebre el Sr.
Abbas Deghat pels danys causats al seu vehicle.
Són a càrrec dels Sr. Ramona Pérez Lorite i José
Sànchez Carretero i de l’asseguradora Aegon
Seguros les costes causades a la primera ins-
tància que deriven de l’acció exercida pel Sr.
Abbas Deghat. La resta de la sentencia es manté
en la seva integritat.

Y para que sirva de notificación en forma a
RAMONA PÉREZ LORITE Y JOSE SÁN-
CHEZ CARRETERO, expido el presente
Edicto.

Barcelona, 26 de febrero de 2002

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-58845 (02.064.150)

EDICTE
de la Secció Primera de l’Audiència Provincial
de Barcelona, sobre actuacions de judici de cog-
nició (exp. 483/1999).

D/D INMACULADA JULVE GUERRE-
RO LA SECRETARIA DE LA SECCION
Primera DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
DE BARCELONA

HAGO SABER: Que por dicha Sección y en
el Rollo no. 1328/2000 correspondiente al recur-
so de apelación de los autos de Cognición 483/
99 del Sección Civil 1 Audiencia Provincial
Barcelona promovidos por Tomas Linares So-
ler contra Juan Follana Marcon se ha dictado en
7 de Febrero de 2002 la sentencia que contiene
la siguiente parte dispositiva: “FALLAMOS:
Estimamos el recurso de apelación interpues-
to por D. Tomás Linares Soler contra la senten-
cia de 13 de Julio de dos mil dictada por el Sr.
Juez del Juzgado de primera instancia número
50 de esta ciudad que revocamos íntegramen-
te acordando en su lugar la estimación de la
demanda y la condena al demandado a que
abone al actor la cantidad de 697.728 pesetas,
interés legal desde la interpelación judicial y
costas de la instancia. No hacemos expresa con-
dena en las costas de esta alzada.

Y para que sirva de notificación en forma a
JUAN FONOLLOSA MARCON, expido el
presente Edicto.

Barcelona, 26 de febrero de 2002

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-58888 (02.064.155)

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Gavà,
sobre actuacions de judici de cognició (exp. 118/
2000).

NOTIFICACIÓN SENTENCIA DEMAN-
DADO

En el 118/2000-C Juicio de cognición que se
tramita en este Juzgado, promovido por IN-
TERNOS TEXTILES EUROPEOS, SA, fren-
te a Román CAMPANILLAS RUBIO, sobre
reclamación de 785.093 ptas. (4.718,50 Eur), se
ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal:

«Ma. Isabel Aranda Jordán, juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no.
2 de esta población, he visto los presentes au-
tos de juicio de cognición, promovidos por doña
María Luisa Tamburini Serra, en representación
de Internos Textiles Europeos, SA, defendida
por don Ricardo Guille Domènech, contra don
Román Campanillas Rubio, en rebeldía, sobre
acción individual de responsabilidad de admi-
nistrador de sociedad mercantil.

FALLO: Que, estimando la demanda inter-
puesta por doña María Luisa Tamburini Serra,
en representación de Internos Textiles Euro-
peos, SA, condeno a don Román Campanillas
Rubio a pagar a la demandante 785.093 PTA.,
(setecientas ochenta y cinco mil, noventa y tres
pesetas), así como las costas del juicio; noti-
fíquese a las partes, que pueden interponer re-
curso de apelación, que, en su caso, deben pre-
parar en el plazo de cinco días en este mismo
Juzgado;
así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.»

Lo que se notifica por edictos a D. Román
Campanillas Rubio, que se encuentra en para-
dero desconocido, y para su publicación en el
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya,
extiendo el presente.

Gavà, 23 de enero de 2002

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-56931 (02.065.096)

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Sant Boi
de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal
(exp. 643/2001).

Na M. Teresa Bailach Minguell, secretària
judicial del Jutjat de Primera Instància núm. 2
de Sant Boi de Llobregat

FAIG SABER

Que en aquest Jutjat es tramiten, sota el nú-
mero 643/2001, actuacions de judici verbal (des-
nonament per manca de pagament) a instància
de la societat Promociones Call Roman, S.A.,
representada pel procurador José Manuel Feixó
Bergada, contra la societat Panificadora Me-
diterránea, S.A. sobre desnonament per man-
ca de pagament, en les quals, en resolució dic-
tada en el dia d’avui s’ha acordat notificar per
edictes a la part demandada, Panificadora Me-
diterránea, S.A., per ignorar-se el seu parador,
la sentència l’encapçalament i el veredicte de la
qual literalment són els següents:

Sant Boi de Llobregat, 31 d’octubre del 2001

A Sant Boi de Llobregat, vistes per la Sra.
Dolores Ferres, jutgessa substituta del Jutjat de
Primera Instància i Instrucció núm. 2 d’aquesta
localitat, les presents actuacions de judici ver-

bal 643/2001, promogudes per Promociones Call
Roman, S.A., representada pel procurador Sr.
José Manuel Feixó Bergada, contra Panificadora
Mediterránea, S.A.

SENTENCIO

Que, estimant íntegrament la demanda pre-
sentada pel procurador Sr. José Manuel Feixó
Bergada en nom i representació de Promociones
Call Roman, S.A., declaro resolts els contrac-
tes d’arrendament referits als locals sitis a Sant
Boi, al carrer de Múrcia núm. 12 i al carrer d’Eu-
sebi Güell núm. 42, de què fins al dia d’avui era
arrendatària la societat demandada Panificadora
Mediterránea, S.A., i condemno aquesta a des-
allotjar els esmentats locals tot deixant-los lliu-
res, buits i expedits, i a fer lliurament de la seva
possessió a l’actora, com també a pagar les costes
del present judici.

Notifiqui’s aquesta resolució a les parts fent-
los saber que aquesta és susceptible de recurs
d’apel·lació, el qual es prepararà davant aquest
Jutjat en el termini de cinc dies a comptar des
de l’endemà de la notificació de la present da-
vant la Il·lustríssima Audiència Provincial de
Barcelona.

Així, per aquesta la meva sentència, jutjant en
primera instància, ho pronuncio, mano i signo.

I, perquè serveixi de notificació a la deman-
dada Panificadora Mediterránea, S.A., en para-
dor ignorat, lliuro el present.

Sant Boi de Llobregat, 31 de gener de 2002

La secretària judicial, firma il·legible

PG-58709 (02.064.188)

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 35 de Bar-
celona, sobre actuacions de procediment ordinari
(exp. 463/2001).

D/ña. Luis Manuel Hernandez Hofmann Se-
cretario Judicial del Juzgado Primera Instancia
35 Barcelona

HAGO SABER:

Que en este Juzgado se tramitan bajo núm..
463/2001 actuaciones de Procedimiento ordina-
rio a instancia de MAMA JESUS FERNAN-
DEZ MARTINEZ representado por el Procu-
rador/a Sr/a. JOSE LUIS AGUADO BAÑOS
contra FRANCISCO ABADAL DURAN y
IGNORADOS HEREDEROS DE D. FRAN-
CISCO ABADAL DURAN sobre reclamación
de cantidad en los que en resolución dictada el
día de la fecha se ha acordado notificar por
edictos a los demandados FRANCISCO
ABADAL DURAN E IGNORADOS HERE-
DEROS por ignorarse su paradero, la senten-
cia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Estimando la demandad interpuesta por la
representación de doña Ma. Jesús Fernandez
Martínez se condenara don Francisco Abadal
Durán y a sus ignorados herederos a otorgar
escritura pública del contrato privado de com-
praventa suscrito entre la actora y don Francisco
Abadal Duran el día 2 de noviembre de 1973
respecto de la finca identificada como parcela
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de terreno no.  del paraje Treumal, municipio
de Castillo de Aro, de la finca matriz no. 2704,
tomo 1575, Libro 60, de Castillo de Aro, Folio
240; con expresa condena en costas y con el
apercibimiento de que, de no hacerse, se ejecu-
tará a su costa.

Contra esta sentencia podrá interponerse
recurso de apelación ante la Sala de lo Civil de
la Audiencia Provincial de Barcelona.

Y para que sirva de notificación al demanda-
do FRANCISCO ABADAL DURAN E IG-
NORADOS HEREDEROS en ignorado para-
dero libro el presente.

Barcelona, 19 de febrero de 2002

El secretario judicial, firma ilegible

PG-58360 (02.065.095)

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Barce-
lona, sobre actuacions de judici de cognició (exp.
594/2000).

SE HACE SABER:
Que en el procedimiento de referencia se ha

dictado Sentencia, cuyo encabezamiento y fa-
llo son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Barcelona a siete de Junio del dos mil uno.

La Ilma. Sra. Da. Ma. del Pilar Heras Gon-
záles, Magistrado del Juzgado de Primera Ins-
tancia número cuatro de los de Barcelona; ha-
biendo visto los presentes autos de Juicio de
Cognición no. 594/00-1a., promovidos por D.
David Rua Conte representado por el Procura-
dor de los Tribunales D. Francisco Manjarin
Albert contra D. Juan Navarro Cuenca decla-
rado en rebeldía.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta for-
mulada por D. David Rua Conte contra D. Juan
Navarro Cuenca debe declarar y declaro resuel-
to el contrato de arrendamiento de obra cele-
brado entre las partes por incumplimiento del
demandado, condenando a este a satisfacer al
actor la suma de 300.000 pesetas, e intereses
legales desde la interpelación judicial, imponién-
dose las costas de este procedimiento a la par-
te demandada.

Contra la presente resolución que no es fir-
me cabe interponer recurso de apelación en el
plazo de cinco días desde su notificación, el cual
se sustanciará, conforme establece la Disposi-
ción Transitoria Segunda de la Ley 1/2000 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, por los trámites
establecidos en el art. 457 y siguientes del mis-
mo Texto legal.

Así, por esta mi Sentencia, de la que se expe-
dirá testimonio para su unión a los autos, defi-
nitivamente juzgada en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN

La anterior sentencia ha sido leída, dada y
publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que

la suscribe hallándose celebrando audiencia
pública en el día de su fecha. Doy fe.

Y para que sirva de Notificación a D. Juan
Navarro Cuenca, demandado en las presentes,
se expide el presente Edicto que se introduci-
rá en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Barcelona, 21 de febrero del 2002

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-58260 (02.064.146)

EDICTE
del Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Valdemoro,
sobre judici de faltes (núm. 241/2001).

D./DÑA. CONSOLACION GIL MARTIN
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCION NUMERO 2 DE VALDEMORO

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas no. 241 /2001 se ha
acordado citar a D. ANGEL MANUEL RA-
MOS MAJO a fin de que el próximo día 2 de
abril de DOS MIL DOS a las 11 horas, asista en
la SALA DE VISTAS a la celebración del Juicio
de Faltas arriba indicado, seguido por DAÑOS,
en calidad de DENUNCIADO.

Se le hace saber que deberá comparecer al
acto de juicio con todos los medios do prueba
de que intente valerse (testigos, documentos,
peritos...) y que podrá acudir asistido de Letra-
do, si bien éste no es preceptivo.

APERCIBIÉNDOLE que de residir en este
término municipal, y no comparecer ni alegar
justa causa que se lo impida, podrá imponérsele
una multa, parándole el perjuicio a que hubie-
re lugar en derecho y que, en caso de residir
fuera de este término, podrá dirigir escrito a este
Juzgado en su defensa y apoderar a otra persona
para que presente en dicho acto las pruebas de
descargo que tuviere, conforme a lo dispuesto
en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
ANGEL MANUEL RAMOS MAJO , actual-
mente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el Diario Oficial de la Generalitat de
Cataluña, expido el presente.

Valdemoro, 7 de febrero de 2002

El secretario judicial, firma ilegible

PG-58684 (02.064.145)

JUTJATS SOCIALS

CORRECCIÓ D’ERRADA
a l’Edicte del Jutjat Social núm. 23, exp. 710/2001,
publicat al DOGC núm. 3573, pàg. 2766, de
12.2.2002.

Havent observat una errada en la publicació
de l’Edicte esmentat, al DOGC núm. 3573, pàg.
2766, de 12.2.2002, PG-57047, se’n detalla
l’oportuna correcció:

A la pàgina 2766, al títol, on diu:
“...Jutjat Social núm. 23 de Barcelona...”,

ha de dir:
“...Jutjat Social núm. 23 de Madrid...”.

Barcelona, 6 de març de 2002

ROSA PÉREZ I ROBLES

Cap de l’Àrea de Tractament de Textos
del DOGC en funcions

(02.065.061)

*
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Aquest volum, primer dels cinc que formaran part de
l’obra, inclou els primers dos-cents municipis que tenen
oficialitzats el seu escut i la seva bandera.

Cada full, intercanviable, conté: un mapa, amb indicació
de la situació del municipi; l’escut amb el seu blasonament
i la bandera amb la seva descripció (amb la data de la
seva oficialització), i una explicació de cadascuna de les
càrregues de l’escut.

A més, amb una introducció a l’heràldica que ajudarà a
la seva interpretació.

Els símbols dels ens
locals de Catalunya


