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PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

RESOLUCIÓ
PRE/1387/2002, de 16 de maig, per la qual es
dóna publicitat a l’Acord de la Comissió de Go-
vern per a Assumptes Econòmics de 30 d’abril
de 2002, pel qual s’aprova la integració de la Ge-
neralitat de Catalunya en el Consorci del Camp
de Tarragona i la seva àrea d’influència i s’apro-
ven els seus Estatuts.

Atès que la Comissió de Govern per a As-
sumptes Econòmics, en la sessió de 30 d’abril de
2002, va adoptar l’Acord pel qual s’aprova la in-
tegració de la Generalitat de Catalunya en el
Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea
d’influència i s’aproven els seus Estatuts,

RESOLC:

Donar publicitat a l’Acord de la Comissió
de Govern per a Assumptes Econòmics, de 30
d’abril de 2002, pel qual s’aprova la integració
de la Generalitat de Catalunya en el Consorci
del Camp de Tarragona i la seva àrea d’influèn-
cia, el qual es publica annex a aquesta Resolu-
ció juntament amb els seus Estatuts.

Barcelona, 16 de maig de 2002

CARLES DUARTE I MONTSERRAT

Secretari general

ACORD
de 30 d’abril de 2002, de la Comissió de Govern
per a Assumptes Econòmics, pel qual s’aprova
la integració de la Generalitat de Catalunya en
el Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea
d’influència i s’aproven els seus Estatuts

El Ple de la Diputació de Tarragona, mitjan-
çant l’Acord de 28 de febrer de 2002, va apro-
var definitivament la creació del Consorci del
Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència
i els seus Estatuts reguladors.

Aquest Consorci té per objecte coordinar es-
forços i recursos per tal de donar suport i obtenir
la màxima eficàcia en l’execució d’actuacions de
caràcter supralocal i d’interès prioritari per l’àrea
del Camp de Tarragona en els àmbits d’infra-
estructures viàries, ferroviàries, portuàries i ae-
roportuàries, de gestió de la mobilitat i dels
serveis mediambientals, de coordinació i raci-
onalització dels sectors productius en un marc
de sostenibilitat i de respecte al medi ambient,
de polítiques actives d’ocupació i immigració i
de coordinació de les polítiques de seguretat pú-
blica.

L’objecte i finalitats esmentats fan aconsella-
ble la participació de la Generalitat de Catalunya
en aquest Consorci. En conseqüència, de con-
formitat amb el que estableix l’article 55 de la
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat, a proposta del conseller en
cap, el Govern adopta l’Acord següent:

—1 Aprovar la integració de la Generalitat de
Catalunya en el Consorci del Camp de Tarra-
gona i la seva àrea d’influència integrat pels ajun-
taments i pels consells comarcals de les comar-
ques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix
Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el
Tarragonès, per la Diputació de Tarragona i per

les entitats signants de l’Acord institucional de
18 de maig de 2002.

—2 Donar la conformitat als Estatuts del Con-
sorci del Camp de Tarragona i la seva àrea d’in-
fluència que s’incorporen com a annex d’aquest
Acord.

—3 El representant de la Generalitat en aquest
Consorci és nomenat pel Govern a proposta de
l’Observatori del Desenvolupament Estratègic
a Catalunya.

ANNEX

Estatuts del Consorci del Camp de Tarragona i
la seva àrea d’influència

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
El Consorci del Camp de Tarragona i la seva

àrea d’influència és una entitat pública de caràc-
ter associatiu que es constitueix a fi i efecte de
col·laborar i cooperar en el disseny, planificació
i control d’un model de desenvolupament del
Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència,
útil, sostenible i adaptable a les necessitats dels
seus ciutadans.

Article 2
Poden formar part del Consorci:
2.1 Tots els ens locals existents a l’àmbit

territorial del Camp de Tarragona i la seva àrea
d’influència.

2.2 Els consells comarcals de l’Alt Camp, el
Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Bar-
berà, el Priorat, el Tarragonès.

2.3 Les administracions públiques amb com-
petències i interessos coincidents amb l’objec-
te i finalitats perseguides per aquest Consorci:
la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Tarragona, i qualsevol altra que pugui incorpo-
rar-se.

2.4 Les entitats privades sense ànim de lu-
cre que van signar l’acord institucional de 18 de
maig de 2001 i les que s’han adherit posterior-
ment i que consten en l’annex I d’aquests Esta-
tuts, en qualitat de:

Membres de ple dret (entitats que assumei-
xin la totalitat d’obligacions que estableix l’ar-
ticle 9 d’aquests Estatuts).

Membres col·laboradors (entitats que no
assumeixin la totalitat d’obligacions de l’article
9, especialment les de caràcter econòmic).

Article 3
3.1 Per tal que altres entitats diferents de les

esmentades a l’article anterior es puguin inte-
grar al Consorci, cal que se segueixi el mateix
procediment que aquests Estatuts preveuen per
a la seva modificació.

3.2 Només es poden adherir al Consorci
altres administracions públiques que tinguin
finalitats d’interès públic concurrents amb l’ob-
jecte i els fins del Consorci.

Article 4
El Consorci del Camp de Tarragona i la seva

àrea d’influència gaudeix de personalitat jurí-
dica pròpia independent de la dels seus mem-
bres i de plena capacitat jurídica, de dret públic
i de dret privat, i capacitat d’obrar per crear i
gestionar serveis i activitats d’interès local o
comú, dintre de l’àmbit de les seves finalitats

estatutàriament definides i per a la consecució
dels seus objectius.

En l’àmbit de les seves competències pot
adquirir, reivindicar, permutar, gravar o alienar
tota classe de béns, celebrar contractes, establir
i explotar serveis, interposar recursos i exercir
les accions que preveuen les lleis, i en general
realitzar tots els actes necessaris, d’acord amb
el que disposen aquests Estatuts i en la legisla-
ció aplicable en cada cas, per al compliment de
les finalitats que se li atribueixen.

Article 5
El domicili del Consorci es fixa pel Consell

Plenari que, així mateix, també el pot modificar.

TÍTOL I
Règim jurídic

Article 6
La duració del Consorci és per temps inde-

finit des de la data de signatura de l’acta de cons-
titució dels seus òrgans col·legiats.

Article 7
El Consorci té per objecte i finalitats les de

coordinar esforços i recursos, per tal de donar
suport i obtenir la màxima eficàcia en l’execu-
ció d’actuacions de caràcter supralocal i d’interès
prioritari per l’àrea del Camp de Tarragona en
els àmbits:

a) D’infraestructures viàries, ferroviàries,
portuàries i aeroportuàries.

b) De gestió de la mobilitat i dels serveis
mediambientals.

c) De coordinació i racionalització dels sec-
tors productius en un marc de sostenibilitat i
respecte al medi ambient, com són, el turisme,
la indústria i l’agricultura.

d) De polítiques actives d’ocupació i immi-
gració.

e) De coordinació de les polítiques de segu-
retat pública.

I en general, correspon al Consorci potenciar
totes aquelles mesures que s’orientin a flexibi-
litzar i prevenir disfuncions derivades del pro-
pi sistema de distribució de competències, sem-
pre, però, sense alterar en cap cas la titularitat
i l’exercici de les competències pròpies de les
administracions que en formen part.

Article 8
Per acomplir els seus objectius, el Consorci

realitza, entre altres, les funcions següents:
1. Redactar els estudis i els plans de caràcter

general per tal d’assolir les finalitats esmenta-
des a l’article anterior.

2. Redactar els informes necessaris per a l’as-
sessorament i gestió de la planificació que es
vulgui portar a terme, a petició dels membres del
Consorci.

3. Representar els ens locals i entitats con-
sorciats, amb l’abast i contingut que es determini
en cada cas, davant tota mena d’empreses i or-
ganismes relacionats amb els àmbits propis de
l’actuació del Consorci.

4. Fer el seguiment del compliment dels com-
promisos assolits.

5. Contractar les obres, els serveis i els sub-
ministraments necessaris per a la consecució dels
seus objectius.

6. Tramitar i obtenir subvencions i ajudes i
actuar d’interlocutor davant d’altres instàncies
administratives.

9240 DISPOSICIONS DOGC 3642 – 24.5.2002



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3642 – 24.5.2002 9241

7. Impulsar i participar directament en el
desenvolupament d’aplicacions i serveis per als
ens locals consorciats.

8. Actuar en matèries pròpies del Consorci
com a òrgan d’assessorament dels ens consor-
ciats.

Totes les funcions anteriors, s’han d’exercir
sense que en cap cas s’envaeixi l’àmbit de les res-
pectives competències.

Article 9
9.1 La pertinença al Consorci comporta per

als membres de ple dret els drets i obligacions
següents:

a) Drets:
1. Obtenir la informació necessària per a

l’exercici de la seva funció de membres.
2. Ostentar i exercir tots els drets derivats de

la condició de membres de ple dret.
3. Formar part dels òrgans del Consorci.
4. Participar en la presa de decisions.
5. Ser escoltat.
6. Formular propostes d’actuació i mesures

de gestió.
b) Obligacions:
1. Col·laborar en el funcionament del Con-

sorci en l’obtenció d’informació, elaboració
d’estudis, estadístiques...

2. Complir amb la seva obligació de paga-
ment de les aportacions ordinàries, així com les
extraordinàries, en la quantia i els terminis que
s’estableixi.

3. Guardar i mantenir secret de les informa-
cions i dades a les quals tinguin accés per raó de
la seva pertinença al Consorci.

9.2 L’incompliment de les obligacions eco-
nòmiques pot donar lloc a l’adopció de les me-
sures següents:

A partir de 2 trimestres vençuts d’impaga-
ment, automàticament es meriten interessos de
demora a l’interès legal del diner.

L’impagament d’una anualitat íntegra motiva
l’exclusió del Consorci, amb la incoació prèvia
del corresponent expedient amb audiència de
l’interessat.

TÍTOL II
Òrgans del Consorci

Article 10
10.1 Els òrgans del Consorci són els se-

güents:
a) El Consell Plenari.
b) El Consell Rector.
c) La Comissió Permanent.
d) El President.
e) La Gerència.
10.2 La representació personal i indelega-

ble en els òrgans del Consorci dels ens locals
consorciats correspon als alcaldes i als respec-
tius presidents. Llur mandat coincideix amb el
període del mandat corporatiu i en tot cas amb
el de pertinència al Consorci del consistori que
l’hagi designat.

10.3 Els representants de les restants admi-
nistracions membres del Consorci són nomenats
i substituïts lliurament per les administracions
respectives, segons la normativa aplicable. Llur
mandat depèn del seu nomenament i en tot cas
s’han de renovar coincidint amb la renovació
dels representants dels ens locals.

10.4 Respecte de les entitats privades con-
sorciades, el nomenament s’ha d’efectuar a favor

del càrrec que tingui atribuïda la màxima repre-
sentació de l’entitat. Llur mandat depèn del seu
nomenament i en tot cas s’han de renovar co-
incidint amb la renovació dels representants dels
ens locals.

CAPÍTOL I
Del Consell Plenari

Article 11
El Consell Plenari és l’òrgan superior del

Consorci. Està format per:
a) Membres de ple dret (veu i vot):
Un representant de cada municipi i de cada

consell comarcal dels que integren el Consorci.
Un representant de la Generalitat de Cata-

lunya i de la Diputació de Tarragona.
Un representant de cadascuna de les entitats

privades sense ànim de lucre que tinguin la con-
dició de membres de ple dret.

b) Membres col·laboradors (veu sense vot):
Un representant de cadascuna de les entitats

privades sense ànim de lucre que siguin mem-
bres col·laboradors del Consorci.

Article 12
La presidència del Consell Plenari s’exerceix

per períodes de 2 anys, pels alcaldes presidents
dels ajuntaments consorciats.

El president del Consell Plenari, que ho és
també del Consorci, n’és el representant a tots
els efectes, i pot comparèixer sense necessitat de
poder previ i especial davant de tota classe d’au-
toritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o
jurisdicció, així com davant tot tipus de perso-
nes, públiques i privades, físiques i jurídiques.

Per a l’exercici de les funcions de represen-
tació esmentades, pot conferir les delegacions
que estimi pertinents en favor del vicepresident
(o vicepresidents, si escau) del Consell Plena-
ri i del gerent del Consorci.

Article 13
És vicepresident nat el representant de la

Generalitat de Catalunya en el Consorci. La
resta, si escau, són nomenats pel Consell Plenari
per elecció entre els alcaldes presidents dels ens
locals consorciats i el seu mandat té la mateixa
durada que el del president.

El vicepresident o vicepresidents substituei-
xen el president en totes les seves funcions en
casos d’absència, vacant o malaltia.

Article 14
Actuen com a secretari, interventor i treso-

rer del Consorci els funcionaris designats del
municipi que en cada moment ostentin la pre-
sidència del Consorci.

Article 15
15.1 Corresponen al Consell Plenari del

Consorci, en relació exclusivament amb el seu
objecte i les seves finalitats, les competències
següents sens perjudici de les que aquests Es-
tatuts atribueixen a altres òrgans del Consorci,
i sens perjudici que pugui delegar les que esti-
mi convenients en altres òrgans consorcials,
sempre que siguin competències susceptibles de
delegació.

15.2 En tot cas, correspon al Consell Plenari
del Consorci:

1. Aprovar la modificació d’aquests Estatuts,

sens perjudici de la necessitat també de l’aprova-
ció per part de cadascun dels ens consorciats, i
la fixació o modificació del domicili del Consorci.

2. Aprovar l’adhesió de nous membres i l’ex-
clusió dels consorciats.

3. Escollir el president del Consorci.
4. Aprovar la memòria i el programa anual.
5. Aprovar la dissolució del Consorci.
15.3 El Consell Plenari pot delegar les se-

ves competències en el Consell rector, excepte
les enumerades en els punts 1 (modificació d’Es-
tatuts) i 5 (dissolució del Consorci), del punt
anterior.

Article 16
A cada membre de ple dret del Consell Ple-

nari li correspon un vot.
En cap cas, no poden exercir el vot en el Con-

sell Plenari els ens locals o altres membres del
Consorci que no estiguin al corrent de les seves
obligacions econòmiques.

CAPÍTOL II
Del Consell Rector

Article 17
17.1 El Consell Rector està format pel pre-

sident del Consorci i per les entitats, membres
de ple dret del Consorci, següents:

a) Un representant de l’Ajuntament de Tar-
ragona.

b) Un representant de l’Ajuntament de Reus.
c) Un representant de l’Ajuntament de Cam-

brils.
d) Un representant de l’Ajuntament de Sa-

lou.
e) Un representant de l’Ajuntament de Vila-

seca.
f) Un representant de l’Ajuntament de Cons-

tantí.
g) Un representant de l’Ajuntament de Tor-

redembarra.
h) Un representant de l’Ajuntament de Valls.
i) Un representant de l’Ajuntament del Ven-

drell.
j) Un representant de l’Ajuntament de Mont-

blanc.
k) Un representant de l’Ajuntament de Fal-

set.
l) Dos representants dels ajuntaments de fins

a 500 habitants.
m) Dos representants dels ajuntaments de

501 a 1.000 habitants.
n) Dos representants dels ajuntaments de

1.001 a 5.000 habitants.
o) Dos representants dels ajuntaments de

5.001 a 10.000 habitants.
p) Dos representants dels ajuntaments de

més de 10.000 habitants.
q) Sis representants dels consells comarcals

(un per cada consell).
r) Un representant de la Diputació de Tar-

ragona.
s) Un representant de la Generalitat de Cata-

lunya.
t) Nou representants de les entitats privades

sense ànim de lucre amb la condició de mem-
bres de ple dret.

17.2 La designació de cadascun d’aquests
representants ha de recaure en el càrrec de cada
entitat que tingui atribuïda la màxima represen-
tació.
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17.3 L’elecció dels representants dels ens
locals per trams de població dels apartats l), m),
n), o) i p) del punt primer d’aquest article, no
pot recaure en els representants nats dels mu-
nicipis enumerats en els apartats a) a k) del punt
primer d’aquest article.

17.4 Quan la presidència del Consorci re-
caigui en algun dels ajuntaments membres del
Consell Rector només li correspon un vot, sens
perjudici del vot de qualitat de la presidència.

17.5 El mandat de la representació és de 4
anys i en tot cas s’han de renovar coincidint amb
la renovació dels representants dels ens locals.

17.6 Poden assistir a les sessions del Con-
sell Rector, amb veu però sense vot, les entitats
privades que no tinguin el caràcter de membres
de ple dret.

Article 18
El president del Consorci és el president del

Consell Rector.

Article 19
Correspon al Consell Rector:
1. Aprovar el pressupost anual del Consor-

ci i les seves modificacions.
2. Establir i ordenar els recursos propis.
3. Aprovar el règim i l’import de les aporta-

cions ordinàries dels membres de ple dret, així
com les seves modificacions, i també aprovar les
aportacions extraordinàries.

4. Aprovar el compte general.
5. Aprovar l’inventari.
6. Aprovar el reglament de règim intern i

funcionament del Consorci.
7. Elegir els membres de la Comissió Perma-

nent.
8. Planificar amb caràcter general els serveis

i l’establiment del programa d’explotació per a
tots els serveis i activitats.

9. Adoptar mesures per a la publicitat i la
tramesa d’informació als ciutadans.

10. Contractar obres, serveis i subministra-
ments que superin el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost.

11. Adoptar mesures per a la racionalització
dels serveis sotmesos a concessió administrativa
i les compensacions que siguin procedents, si
escau.

12. Avaluar les mesures econòmiques d’ac-
tuació contingudes en els programes d’actuació,
i singularment de les càrregues dels serveis pú-
blics.

13. I en qualsevol cas, exercir totes aquelles
competències que li delegui el Consell Plenari.

CAPÍTOL III
De la Comissió Permanent

Article 20
La Comissió Permanent està formada por 9

membres, més el president del Consorci, elegits
pel Consell Rector d’entre els seus vocals.

El president del Consorci és el president de
la Comissió Permanent.

Article 21
Correspon a la Comissió Permanent:
1. Assistir el president en l’exercici de les

seves competències.
2. Organitzar els serveis tècnics i administra-

tius del Consorci.

3. Contractar obres, serveis i subministra-
ments fins a un 10% dels recursos ordinaris del
pressupost, sens perjudici de les competències
del gerent en aquesta matèria, així com els con-
tractes i concessions plurianuals de durada in-
ferior als quatre anys i els plurianuals de menor
durada quan l’import acumulat de les operaci-
ons vives en cada moment no superi el 15% dels
ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior.

4. Aprovar, d’acord amb les directrius esta-
blertes pel Consell Plenari i el Consell Rector
i els principis inspiradors del Consorci, la polí-
tica de concert i de convenis per a la consecu-
ció dels objectius.

5. Concertar operacions financeres o credi-
tícies amb entitats financeres sempre que esti-
guin previstes en el pressupost i que el seu im-
port acumulat en cada exercici econòmic no
superi el 10% dels seus recursos ordinaris, ex-
cepte les operacions de tresoreria que li corres-
ponen quan l’import acumulat de les operaci-
ons vives en cada moment no superin el 15%
dels ingressos liquidats a l’exercici anterior.

6. Exercir accions i adoptar acords per a
personar-se i oposar-se en assumptes litigiosos
en els quals el Consorci sigui demanat, i exer-
cir tota mena d’accions i recursos en assumptes
civils, criminals, administratius i contenciosos
administratius, donant compte al Consell Rector
a la primera sessió següent que realitzi.

7. Proposar al president el nomenament i
separació del gerent.

8. Formular i aprovar la liquidació del pres-
supost, de la qual cosa n’ha de donar compte al
Consell Rector en la primera sessió següent que
realitzi.

9. I a més, totes les competències referides
al objecte i finalitats del Consorci que no esti-
guin atribuïdes per aquests Estatuts a cap altre
òrgan consorcial.

CAPÍTOL III
Règim de sessions i d’adopció d’acords dels òr-
gans col·legiats del Consorci

Article 22
22.1 Els acords del Consell Plenari s’adop-

ten per majoria de vots, excepte els casos se-
güents:

Majoria qualificada de com a mínim 2/3 del
nombre legal de membres de dret per a la dis-
solució del Consorci.

Majoria absoluta del nombre legal de mem-
bres per a la modificació dels Estatuts.

22.2 Els acords de modificació substancial
d’aquests Estatuts que impliquin una modifi-
cació de la voluntat constitutiva i els que impli-
quin aportació o responsabilitat econòmica dels
membres del Consorci requereixen a més la
ratificació dels seus òrgans de govern compe-
tents.

Article 23
23.1 El Consell Plenari realitza una sessió

anual com a mínim i totes les vegades que sigui
convocat pel president, d’ofici o a proposta de
la tercera part dels seus membres. El règim de
sessions és el que estableixen en els punts se-
güents i el règim general dels articles 22 a 27 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJPAC).

23.2 El Consell Rector es reuneix amb una
periodicitat trimestral per a tractar els assumptes
de la seva competència i la Comissió permanent
es reuneix com a mínim cada dos mesos. S’apli-
quen a aquests òrgans les normes de funciona-
ment del Consell Plenari en tot el que li sigui
d’aplicació i la legislació sobre el funcionament
dels òrgans col·legiats de la LRJPAC en tot el
que no s’oposi a aquests Estatuts.

23.3 a) La convocatòria de les sessions dels
òrgans col·legiats es fa per escrit en qualsevol
suport: tradicional, electrònic o telemàtic, a elec-
ció dels membres. En tot cas, s’ha de prioritzar
l’ús de les noves tecnologies de la informació.

b) La notificació de la convocatòria de les
sessions del Consell Plenari s’ha de practicar
amb una antelació mínima de 15 dies.

c) La notificació de la convocatòria de les
sessions del Consell Rector i de la Comissió
Permanent s’ha de practicar amb una antelació
mínima de 5 dies.

d) L’expedient de convocatòria i els dels as-
sumptes a tractar han d’estar a disposició dels
membre dels òrgans, per a la seva consulta i
examen, a la seu del Consorci des del mateix dia
de la convocatòria.

23.4 Les sessions extraordinàries s’han de
convocar amb un antelació mínima de 7 dies.

23.5 Per a la vàlida celebració de les sessi-
ons es requereixen els quòrums següents: com
a mínim 1/3 dels vots dels membres de ple dret
de l’òrgan col·legiat, en primera convocatòria,
i en segona, una hora després, 1/4 del nombre
de vots dels membres de ple dret. En tot cas, cal
l’assistència del president i del secretari o de qui
legalment els substitueixin. Per al còmput del
quòrum poden emprar-se les noves tecnologi-
es.

23.6 Es pot delegar el vot per a cada sessió
dels òrgans col·legiats en altres ens consorciats
que estiguin dintre del mateix tram de població,
per als ens locals, o del mateix grup, per als
altres membres, segons els llistats annexes a
aquests Estatuts. La delegació de vot s’ha de
comunicar per escrit dirigit al president del
Consorci, amb una antelació mínima de 24 hores
abans de la data prevista per a la sessió.

Article 24
Els actes administratius que emanen de la

Comissió Permanent i del gerent no posen fi a
la via administrativa i són susceptibles de recurs
d’alçada davant el Consell Rector, d’acord amb
les disposicions de la LRJPAC. Quan els esmen-
tats òrgans actuïn per delegació, contra els seus
actes només és possible el recurs potestatiu de
reposició.

Els actes administratius del Consell Plenari
i del Consell Rector posen fi a la via administra-
tiva i s’hi pot interposar, si escau, el recurs con-
tenciós administratiu i, amb caràcter potestatiu
i previ, el recurs de reposició.

CAPÍTOL V
De la Presidència

Article 25
25.1 El president del Consorci ho és també

dels altres òrgans del Consorci.
25.2 Correspon al president del Consorci:
a) Representar el Consorci.
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les

sessions dels òrgans col·legiats del Consorci,
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dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb
el seu vot de qualitat.

c) Supervisar l’administració i els serveis del
Consorci.

d) Ostentar la direcció superior del personal
del Consorci, sens perjudici de les funcions atri-
buïdes per aquests Estatuts en matèria de per-
sonal al gerent, i en tot cas, nomenar, contrac-
tar i acomiadar el personal.

e) Ordenar la publicació dels acords del Con-
sorci, quan correspongui, executar i fer complir
els acords, i dictar les disposicions particulars que
exigeixi el seu millor compliment.

f) Nomenar i separar el gerent a proposta de
la Comissió permanent.

25.3 El president pot delegar les seves com-
petències en el vicepresident, excepte la prevista
en l’apartat b).

CAPÍTOL VI
Del gerent

Article 26
26.1 El president, a proposta de la Comis-

sió permanent, ha de nomenar un gerent, que
ha d’estar professionalment capacitat per exercir
el càrrec, al qual li correspon la consideració de
funcionari eventual del Consorci d’acord amb
el que estableix l’article 9.1.c) del Decret 214/
1990, de 30 juliol (DOGC 28.9.1990), i el règim
jurídic que preveu l’article 14 de l’esmentada
disposició.

26.2 Corresponen al gerent, a més de les
funcions i competències que específicament li
encomani o li delegui el Consell Rector:

a) Fer complir, d’acord amb les instruccions
del president, les decisions dels òrgans del Con-
sorci.

b) Dirigir el personal en tots els seus aspectes,
llevat de la seva contractació i acomiadament
disciplinari.

c) Dirigir i inspeccionar tots els serveis i les
activitats que presta o desenvolupa el Consor-
ci.

d) Autoritzar despeses i adjudicar i forma-
litzar contractes que no superin el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost i en tot cas, fins
a un import màxim de 60.101,21 euros.

e) Ordenar tots els pagaments.
f) Preparar l’avantprojecte de pressupost del

Consorci.
g) Elaborar la memòria i el programa anu-

als de gestió dels serveis.

TÍTOL III
Règim econòmic

Article 27
27.1 El patrimoni del Consorci, que pot

consistir en béns i drets de qualsevol classe,
queda reflectit al corresponent inventari.

27.2 Per a la realització dels seus objectius,
el Consorci disposa dels recursos següents:

a) Els productes del seu patrimoni, integrat
pels béns de domini públic i els patrimonials que
els membres consorciats li adscriguin per al com-
pliment de les seves finalitats.

b) Els preus públics que pugui establir i per-
cebre per la prestació dels seus serveis i activi-
tats.

c) Les adquisicions a títol lucratiu en favor
seu.

d) Les aportacions dels ens consorciats, a què
es refereix l’article següent.

e) Les subvencions i altres ingressos de dret
públic o privat.

f) Els productes de les operacions de crèdit.
g) Els altres recursos que la legislació d’hi-

sendes locals reconeix en favor de les entitats su-
pramunicipals.

Article 28
28.1 Les despeses de funcionament del Con-

sorci es divideixen entre els seus membres en la
proporció que es fixi a través del corresponent
barem aprovat pel Consell rector. La seva de-
terminació ha de respondre al principi d’equi-
libri pressupostari a efectes que els ingressos
siguin suficients per a donar cobertura a les
despeses derivades del funcionament del Con-
sorci.

En tot cas, es distingeix entre:
a) Aportació inicial: al moment de l’acta de

constitució, els ens que hagin manifestat la seva
voluntat d’adherir-se, han d’haver fet efectiva
la quantitat de 1.000 euros en concepte d’apor-
tació inicial per a la posada en funcionament del
Consorci.

b) Aportacions ordinàries, de caràcter anual,
dels ens consorciats al Consorci, establertes com
a fixes, per a tots els membres de ple dret del
Consorci en aprovació simultània amb el pres-
supost, l’objecte de les quals és la cobertura de
les despeses de funcionament ordinari del Con-
sorci.

c) Aportacions extraordinàries d’entitats
locals, entitats privades, quan es tracti de serveis
que interessin o beneficiïn només a una part dels
membres del Consorci.

28.2 Les aportacions ordinàries anteriors,
objecte d’aprovació simultània amb l’acord
d’aprovació del pressupost, s’actualitzen anual-
ment i es determinen de conformitat amb els
criteris generals aprovats pel Consell Rector i
la seva quantia total ha de ser suficient per a
permetre l’aprovació del pressupost anual sense
dèficit inicial.

28.3 El Consell Rector del Consorci, mitjan-
çant un acord adoptat per majoria simple dels
seus membres de ple dret, pot modificar l’import
de les aportacions dels ens consorciats i apro-
var-ne d’extraordinàries.

28.4 Les aportacions ordinàries de cada ens
consorciat s’han de lliurar al Consorci amb una
periodicitat anual, dintre del primer trimestre
natural al qual correspongui l’aportació. El
Consell Rector pot modificar el règim de lliu-
rament de les aportacions amb el vot favorable.

28.5 Les aportacions dels ens consorciats es
consideren ingressos de dret públic del Consorci
a tots els efectes legals.

Article 29
El Consorci elabora i aprova un pressupost

anual, que s’ha d’ajustar a la normativa vigent
sobre hisendes locals. El gerent n’ha de preparar
el projecte, basant-se en les aportacions deter-
minades segons l’article anterior, i elevar-lo al
Consell rector per a la seva aprovació.

Article 30
30.1 El règim de pressupost, comptabilitat

i de rendició de comptes del Consorci és el de
la comptabilitat pública local, tret que aquests
Estatuts disposin altrament.

30.2 Així mateix, la contractació del Con-
sorci s’ha d’adequar a la legislació de contrac-
tes de les administracions públiques.

30.3 Per a la gestió de serveis, funcions i
activitats de la seva competència, el Consorci pot
utilitzar qualsevol de les formes que preveu la
legislació de règim local.

30.4 La contractació de personal per part
del Consorci té caràcter laboral. En tot cas, en
els processos de selecció i contractació s’han de
tenir en compte els principis de mèrit, capaci-
tat, igualtat i publicitat.

Article 31
Els béns adscrits al Consorci pels diferents ens

consorciats conserven la seva qualificació i titu-
laritat originària. Les facultats de disposició li-
mitades que es puguin reconèixer al Consorci
sobre els béns esmentats són les que constin als
acords de cessió corresponents i s’han de limi-
tar sempre a les finalitats estatutàries del Con-
sorci.

Els béns adquirits pel Consorci s’integren en
el seu patrimoni, al qual són d’aplicació les nor-
mes reguladores del patrimoni dels ens locals i
de la qualificació jurídica dels seus béns.

TÍTOL IV
Separació i dissolució del Consorci

Article 32
32.1 Cadascun dels ens consorciats pot se-

parar-se del Consorci, sempre que doni un pre-
avís al mateix Consorci amb un mínim de sis
mesos d’antelació, que estigui al corrent en el
compliment de les obligacions i els compromi-
sos anteriors i que en garanteixi el compliment
dels pendents.

Un cop rebut el preavís de separació d’algun
membre, s’ha de reunir el Consell Plenari per
tal d’impulsar, si escau, les modificacions esta-
tutàries i pressupostàries oportunes o, eventu-
alment, la dissolució del Consorci.

La modificació d’aquests Estatuts, inclosa
l’adhesió de nous membres, es subjecta al pro-
cediment a què fa referència l’article 322 Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya (ROAS).

32.2 Per garantir el bon funcionament del
Consorci, els seus membres no poden causar
baixa voluntària fins que existeixi un acord vàlid
del Consell Plenari que aprovi la baixa sol·-
licitada per l’entitat consorciada. L’acord esti-
mant la sol·licitud no és efectiu fins al final de
l’exercici anual en curs o fins que el membre
acabi de pagar el que li pertoqui en el seu cas.

32.3 Es considera causa justa per acordar
l’expulsió d’algun membre del Consorci, la seva
actuació contrària a les finalitats de l’entitat, als
seus Estatuts o als acords dels òrgans que hagin
estat presos legalment.

L’acord d’expulsió és executiu una vegada
s’ha notificat a l’interessat, sens perjudici dels
recursos que aquest pugui interposar. Malgrat
la seva expulsió, l’entitat separada del Consorci
continua obligada a satisfer les seves obligaci-
ons econòmiques pendents.

Article 33
33.1 El Consorci es pot dissoldre per les

causes següents:
a) Per compliment de la seva finalitat.
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b) Per acord unànime dels ens consorciats.
c) Per impossibilitat legal o material de con-

tinuar en funcionament.
d) Per separació d’un o diversos ens consor-

ciats, si amb això el Consorci esdevé inoperant.
e) Per incompliment de l’objecte.
f) Per transformació del Consorci en un al-

tre ens per acord de la majoria absoluta dels seus
membres.

33.2 La dissolució del Consorci requereix
l’acord del Consell Plenari, adoptat amb el vot
favorable d’un mínim de 2/3 del nombre legal
de vots, i la ratificació per part dels òrgans com-
petents dels ens consorciats. En cas que no as-
soleixin els acords esmentats, cada ens consor-
ciat conserva el seu dret de separació, d’acord
amb l’article anterior.

33.3 L’acord del Consell Plenari sobre la
dissolució del Consorci ha d’especificar la for-
ma de liquidar del seu actiu i passiu i revertir les
seves obres i instal·lacions a les administracions
consorciades, basant-se en la ponderació dels
criteris de preservació de l’interès públic i d’equi-
tat respecte a les aportacions que hagi efectu-
at cada ens consorciat al llarg de la duració del
Consorci. Així mateix, també ha de determinar
el nomenament d’una comissió liquidadora que
avaluï d’acord amb els criteris que s’estableixin.

33.4 Els liquidadors han de fer arribar pe-
riòdicament a coneixement dels membres con-
sorciats i pels mitjans que considerin més efica-
ços, l’estat de la liquidació. Una vegada finalitzin
aquestes operacions, la comissió liquidadora ha
de formular el balanç final que s’ha de sotme-
tre, per a la seva aprovació, al Consell Plenari.

33.5 La divisió de l’haver del Consorci s’ha
de practicar d’acord amb les normes que fixi el
Consell plenari, sense que es pugui repartir entre
els membres el patrimoni social si no han estat
satisfets tots els creditors del Consorci.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
El Consorci, en l’àmbit determinat pel seu

objecte i les seves finalitats, pot actuar per de-
legació de les entitats consorciades i en els ter-
mes i amb l’amplitud que s’estableixi.

Segona
La creació de comissions informatives o de

comptes en el si del Consorci és potestativa i cor-
respon al Consell Rector.

Tercera
El Consorci pot disposar de personal propi o

de personal adscrit pels ens consorciats.

Quarta
A fi d’acomplir les seves funcions, el Consorci

es pot valer dels serveis administratius i tècnics
de qualsevol de les administracions públiques
consorciades.

Cinquena
Pel que fa als aspectes de funcionament i

organització de l’estructura orgànica i adminis-
trativa del Consorci, el Consell Rector, si escau,
ha d’aprovar un reglament de règim intern i fun-
cionament, que completi i complementi aquests
Estatuts.

Sisena
En tot el que no prevegin o regulin aquests

Estatuts, el Consorci es regeix per 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), per la Llei 13/1989, de 14
de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya, i per la legislació aplicable als
ens locals, ja sigui amb caràcter complementari
o subsidiari segons els casos.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
El Consorci es pot constituir quan com a

mínim 1/3 de les entitats previstes a l’article 2
d’aquests Estatuts hagin formalitzat deguda-
ment el procediment administratiu per a l’apro-
vació de la seva creació i d’aquests Estatuts.

Segona
La tramitació del procediment per a la cre-

ació del Consorci i per a l’aprovació d’aquests
Estatuts correspon als membres consorciats i a
la Diputació de Tarragona, amb la distribució
de tràmits següent:

a) Membres consorciats:
Acord d’aprovació inicial.
Ratificació de l’acord d’aprovació definitiva

en cas que s’hagin presentat al·legacions i esme-
nes en contra.

b) Diputació de Tarragona, en encàrrec ex-
prés de gestió dels membres consorciats:

Tràmit unitari d’informació pública.
Recepció i informe de les al·legacions i esme-

nes en contra.
Resolució de les al·legacions i esmenes en

contra, aprovació definitiva i tramesa als mem-
bres per a la seva ratificació.

Anunci unitari d’aprovació definitiva i publi-
cació única i a un sol efecte del text íntegre dels
Estatuts.

Tercera
El Consorci inicia les seves activitats amb la

formalització prèvia de l’acta de constitució, que
han de subscriure els corresponents represen-
tants dels ens consorciats per tal d’integrar els
òrgans col·legiats del Consorci.

ANNEXOS DELS ESTATUTS

ANNEX 1
Llistat d’ens locals i entitats privades que varen
signar l’Acord institucional del Camp de Tar-
ragona i la seva àrea d’influència, el 18 de maig
de 2001, al Palau Bofarull de Reus.

Aiguamúrcia
Albinyana
Albiol, l’
Alcover
Aleixar, l’
Alforja
Alió
Almoster
Altafulla
Arboç, l’
Arbolí, l’
Argentera, l’

Banyeres del Penedès
Barberà de la Conca
Bellmunt del Priorat
Bellvei
Bisbal de Falset, la
Bisbal del Penedès, la
Blancafort
Bonastre
Borges del Camp, les
Botarell
Bràfim
Cabacés
Cabra del Camp
Calafell
Cambrils
Canonja, la-EMD*
Capafonts
Capçanes
Catllar, el
Colldejou
Conesa
Constantí
Cornudella de Montsant
Creixell
Cunit
Duesaigües
Espluga de Francolí, l’
Falset
Figuera, la
Figuerola del Camp
Forès
Garidells, els
Guiamets, els
Lloar, el
Llorac
Llorenç del Penedès
Margalef
Masllorenç
Masó, la
Maspujols
Masroig, el
Molar, el
Montblanc
Montbrió del Camp
Montferri
Mont-ral
Mont-roig del Camp
Morera de Montsant, la
Nou de Gaià, la
Nulles
Pallaresos, els
Passanant
Perafort
Picamoixons-EMD*
Piles, les
Pira
Pla de Santa Maria, el
Pobla de Mafumet, la
Pobla de Montornès, la
Poboleda
Pont d’Armentera, el
Pontils
Porrera
Pradell de la Teixeta
Prades
Pratdip
Renau
Reus
Riba, la
Riera de Gaià, la
Riudecanyes
Riudecols
Riudoms
Rocafort de Queralt
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Roda de Barà
Rodonyà
Rourell, el
Salomó
Salou
Sant Jaume dels Domenys
Santa Coloma de Queralt
Santa Oliva
Sarral
Savallà del Comtat
Secuita, la
Selva del Camp, la
Senan
Solivella
Tarragona
Torre de Fontaubella, la
Torredembarra
Torroja del Priorat
Ulldemolins
Vallclara
Vallfogona de Riucorb
Vallmoll
Valls
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Vendrell, el
Vespella de Gaià
Vilabella
Vilallonga del Camp
Vilanova d’Escornalbou
Vilanova de Prades
Vilaplana
Vila-rodona
Vila-seca
Vilaverd
Vilella Alta, la
Vilella Baixa, la
Vimbodí
Vinyols i els Arcs

(EMD*): Entitat Municipal Descentralitzada.

Consell Comarcal de l’Alt Camp
Consell Comarcal del Baix Camp
Consell Comarcal del Baix Penedès
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Consell Comarcal del Priorat
Consell Comarcal del Tarragonès

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navega-
ció de Reus

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navega-
ció de Tarragona

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls
Autoritat Portuària de Tarragona
Confederació Empresarial de la Província de

Tarragona (CEPTA)
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC)
Unió General de Treballadors (UGT)
Unió de Pagesos
Universitat Rovira i Virgili
Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PI-

MEC-SEFES)
Federació d’Autotransport de Tarragona (FEAT)
Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC)
Confederació General del Treball (CGT)

ANNEX 2

Llistats d’ens locals per trams de població: fins
a 500 habitants, de 501 a 1.000 habitants, de 1.001
a 5.000 habitants, de 5.001 a 10.000 habitants, i
de més de 10.000 habitants, segons dades ofici-
als del Padró d’habitants a 1 de gener de 2000.

ENS LOCALS FINS A 500 HABITANTS

Senan: 31 h.
Febró, la: 65 h.
Forès: 66 h.
Renau: 66 h.
Savallà del Comtat: 73 h.
Vallclara: 111 h.
Conesa: 116 h.
Lloar, el: 116 h.
Figuera, la: 120 h.
Capafonts: 122 h.
Vilella Alta, la: 123 h.
Llorac: 129 h.
Margalef: 129 h.
Torre de Fontaubella, la: 129 h.
Arbolí: 133 h.
Torroja del Priorat: 140 h.
Vallfogona de Riucorb: 146 h.
Argentera, l’: 147 h.
Montferri: 147 h.
Pontils: 147 h.
Vilanova de Prades: 155 h.
Garidells, els: 160 h.
Milà, el: 167 h.
Mont-ral: 169 h.
Morera de Montsant, la: 170 h.
Albiol, l’: 177 h.
Vilella Baixa, la: 179 h.
Piles, les: 185 h.
Passanant: 189 h.
Pradell de la Teixeta: 191 h.
Colldejou: 194 h.
Duesaigües: 200 h.
Vespella de Gaià: 204 h.
Gratallops: 233 h.
Bisbal de Falset, la: 252 h.
Rourell, el: 261 h.
Rocafort de Queralt: 276 h.
Masó, la: 277 h.
Figuerola del Camp: 288 h.
Molar, el: 291 h.
Querol: 298 h.
Guiamets, els: 301 h.
Bellmunt del Priorat: 308 h.
Bonastre: 330 h.
Poboleda: 339 h.
Cabacés: 344 h.
Nulles: 358 h.
Vilaverd: 363 h.
Alió: 372 h.
Salomó: 382 h.
Blancafort: 385 h.
Montmell, el: 386 h.
Nou de Gaià, la: 391 H.
Pira: 396 h.
Capçanes: 409 h.
Picamoixons (EMD*) (*): 411 h.
Barberà de la Conca: 414 h.
Rodonyà: 415 h.
Vilanova d’Escornalbou: 432 h.
Masllorenç: 443 h.
Porrera: 467 h.
Maspujols: 482 h.
Ulldemolins: 491 h.

Total: 63 ens locals i 15.391 habitants.

(EMD*): Entitat Municipal Descentralitzada.
(*) Cens de població a 1.1.1999 (Font: INE).

ENS LOCALS DE 501 A 1.000 HABITANTS

Masroig, el: 515 h.
Vilaplana: 547 h.

Pont d’Armentera, el: 565 h.
Prades: 565 h.
Bràfim: 567 h.
Pratdip: 579 h.
Puigpelat: 580 h.
Solivella: 617 h.
Cabra del Camp: 638 h.
Aiguamúrcia: 651 h.
Perafort: 658 h.
Botarell: 695 h.
Riba, la: 704 h.
Riudecanyes: 720 h.
Aleixar, l’: 725 h.
Vilabella: 779 h.
Almoster: 851 h.
Cornudella de Montsant: 860 h.
Riudecols: 993 h.

Total: 20 ens locals i 12.809 habitants.

ENS LOCALS DE 1.001 A 5.000 HABITANTS

Riera de Gaià, la: 1.005 h.
Vila-rodona: 1.033 h.
Vimbodí: 1.045 h.
Secuita, la: 1.145 h.
Pobla de Mafumet, la: 1.147 h.
Castellvell del Camp: 1.201 h.
Vinyols i els Arcs: 1.236 h.
Vilallonga del Camp: 1.251 h.
Vallmoll: 1.254 h.
Alforja: 1.309 h.
Bellvei: 1.389 h.
Sarral: 1.459 h.
Sant Jaume dels Domenys: 1.480 h.
Pobla de Montornès, la: 1.495 h.
Montbrió del Camp: 1.519 h.
Albinyana: 1.570 h.
Borges del Camp, les: 1.593 h.
Llorenç del Penedès: 1.647 h.
Pla de Santa Maria, el: 1.685 h.
Banyeres del Penedès: 1.747 h.
Creixell: 1.785 h.
Bisbal del Penedès, la: 2.078 h.
Santa Oliva: 2.175 h.
Morell, el: 2.327 h.
Falset: 2.518 h.
Catllar, el: 2.544 h.
Pallaresos, els: 2.664 h.
Santa Coloma de Queralt: 2.709 h.
Altafulla: 3.329 h.
Roda de Barà: 3.598 h.
Espluga de Francolí, l’: 3.636 h.
Arboç, l’: 3.663 h.
Alcover: 3.841 h.
Selva del Camp, la: 4.256 h.
Canonja, la (EMD*) (*): 4.260 h.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant: 4.487 h.

Total: 36 ens locals i 77.080 habitants.

(EMD*): Entitat Municipal Descentralitzada.
(*) Cens de població a 1.1.1999 (Font: INE).

ENS LOCALS DE 5.001 A 10.000 HABITANTS

Constantí: 5.007 h.
Riudoms: 5.297 h.
Montblanc: 6.132 h.
Cunit: 6.360 h.
Mont-roig del Camp: 6.965 h.

Total: 5 ens locals i 29.761 habitants.

ENS LOCALS DE MÉS DE 10.000 HABITANTS

Torredembarra: 11.090 h.
Calafell: 13.327 h.
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Vila-seca: 13.420 h.
Salou: 13.952 h.
Valls: 20.157 h.
Cambrils: 20.976 h.
Vendrell, el: 23.774 h.
Reus: 90.056 h.
Tarragona: 110.893 h.

Total: 9 ens locals i 317.645 habitants.

(02.135.099)

CORRECCIÓ D’ERRADES
a la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme,
publicada al DOGC núm. 3600, pàg. 5053, de
21.3.2002.

Havent observat errades al text de l’esmen-
tada Llei, tramés al DOGC i publicat al núm.
3600, pàg. 5053, de 21.3.2002, se’n detalla l’opor-
tuna correcció.

A la pàg. 5054, títol o epígraf: Exposició de
motius, Apartat III, 4t paràgraf, on diu:

“...de capital totalment públic que així...”,
ha de dir:

“...de capital totalment públic local que així...”.

A la pàg. 5054, títol o epígraf: Exposició de
motius, Apartat III, 8è paràgraf, on diu:

“...els projectes d’explotació s’han de sotme-
tre...”,
ha de dir:

“...els projectes d’explotació rústica s’han de
sotmetre...”.

A la pàg. 5055, títol o epígraf: Exposició de
motius, Apartat III, 20è paràgraf, on diu:

“...els sectors ja delimitats, adscriure-hi siste-
mes generals...”,
ha de dir:

“...els sector ja delimitats, incloure-hi sistemes
generals...”.

A la pàg. 5055, títol o epígraf: Exposició de
motius, Apartat III, 36è paràgraf, on diu:

“... de la propietat de la superfície del sector,
que han d’atorgar...”,
ha de dir:

“... de la propietat de la superfície de l’àmbit
d’actuació, que han d’atorgar...”.

A la pàg. 5059, títol o epígraf: Article 34.2, on
diu:

“...nivell de servei és un sector de sòl urbanit-
zable...”,
ha de dir:

“... nivell de servei és un àmbit d’actuació de
sòl urbà o de sòl urbanitzable ...”.

A la pàg. 5062, títol o epígraf: Article 48.1.d,
on diu:

“...si l’àmbit d’actuació no és comprés en un
pla sectorial agrari.”,
ha de dir:

“...si no és comprès en un pla sectorial agra-
ri.”.

A la pàg. 5062, títol o epígraf: Article 48.2, on
diu:

“El projecte pot ésser denegat, si escau, pels
motius establerts pels apartats 3 i 4 de l’article
85. En tot cas, la resolució ha de fixar les mesures
correctores aplicables a fi d’evitar la degrada-
ció i la pragmentació d’espais agraris i tots els
condicionants urbanístics que calgui, el compli-

ment dels quals s’haurà de garantir adequada-
ment.”,
ha de dir:

“En tot cas, la resolució ha de fixar les mesu-
res correctores aplicables a fi d’evitar la degra-
dació i la fragmentació d’espais agraris i tots els
condicionants urbanístics que calgui, el compli-
ment dels quals s’haurà de garantir adequada-
ment. El projecte pot ésser denegat, si escau, pels
motius establerts pels apartats 3 i 4 de l’article
85.”

A la pàg. 5062, títol o epígraf: Article 53.1, on
diu:

“...tant en sòl urbanitzable delimitat com en
terrenys emplaçats en qualsevol altra classe de
sòl...”,
ha de dir:

“...tant en sòl urbanitzable delimitat, sense pla
parcial urbanístic aprovat, com en terrenys em-
plaçats en qualsevol classe de sòl...”.

A la pàg. 5062, títol o epígraf: Article 53.5, on
diu:

“...l’article 102.6. Els terrenys destinats...”,
ha de dir:

“...l’article 102.
”6. Els terrenys...”.

A la pàg. 5063, títol o epígraf: Article 58.3.a,
on diu:

“...alternativa i concretar,...”,
ha de dir:

“...alternativa a concretar,...”.

A la pàg. 5066, títol o epígraf: Article 68.3, on
diu:

“...l’article 39.4. Els plans...”,
ha de dir:

“...l’article 39.
”4. Els plans...”.

A la pàg. 5067, títol o epígraf: Article 79.2, on
diu:

“...dels plans parcials de delimitació urbanís-
tica.”,
ha de dir:

“...dels plans parcials urbanístics de delimi-
tació.”.

A la pàg. 5068, títol o epígraf: Article 85.2, on
diu:

“... pels apartats 3 i 4.3. Són...”,
ha de dir:

“... pels apartats 3 i 4.
”3. Són...”.

A la pàg. 5069, títol o epígraf: Article 87.3, on
diu:

“...parcials de sòl urbanitzable no delimitat.
En...”,
ha de dir:

“...parcials urbanístics de delimitació. En...”.

A la pàg. 5069, títol o epígraf: Article 90.2, on
diu:

“...i de racionalitat i funcionalitat urbanísti-
ques...”,
ha de dir:

“...i de racionalitat urbanística...”.

A la pàg. 5069, títol o epígraf: Article 90.2, on
diu:

“...de l’article 58.3.  Les esmenes a què es
refereix l’apartat 1.b...”,
ha de dir:

“...de l’article 58.
”3. Les esmenes a què es refereixen els apar-

tats 1.a i 1.b...”.

A la pàg. 5073, títol o epígraf: Article 109.4,
on diu:

“...urbà, són establerts directament...”,
ha de dir:

“...urbà, són els establerts directament...”.

A la pàg. 5073, títol o epígraf: Article 109.5,
on diu:

“...estableix expressament que n’hi hagi. En
tot...”,
ha de dir:

“...els estableix expressament. En tot...”.

A la pàg. 5073, títol o epígraf: Article 111.1,
on diu:

“1. S’entén per gestió urbanística integrada
el conjunt...”,
ha de dir:

“1. S’entén per gestió urbanística integrada
del planejament urbanístic el conjunt...”.

A la pàg. 5073, títol o epígraf: Article 112.5,
on diu:

“...urbanística s’ha d’efectuar...”,
ha de dir:

“...urbanística no inclosos en aquells s’ha
d’efectuar...”.

A les pàg. 5073-5074, títol o epígraf: Article
113.4 i 5, on diu:

“...4. El silenci administratiu positiu es pro-
dueix, si s’escau, d’acord amb la regla d de l’apar-
tat 2, i en aquest cas el termini es computa des
de la presentació de l’expedient complet a l’ad-
ministració actuant.

”5. Un cop aprovats definitivament els esta-
tuts i les bases d’actuació a què es refereix l’apar-
tat 1.b, l’administració actuant ha d’adoptar
l’acord d’aprovació de la constitució de les juntes
de compensació en el termini d’un mes des de
la recepció de la documentació completa. En cas
contrari, s’entén que l’aprovació ha estat ator-
gada per silenci administratiu positiu.”,
ha de dir:

“...a la resta dels interessats. El silenci admi-
nistratiu positiu es produeix, si s’escau, d’acord
amb la regla d de l’apartat 2, i en aquest cas el
termini es computa des de la presentació de l’ex-
pedient complet a l’administració actuant.

”4. Un cop aprovats definitivament els esta-
tuts i les bases d’actuació a què es refereix l’apar-
tat 1.b, l’administració actuant ha d’adoptar
l’acord d’aprovació de la constitució de les juntes
de compensació en el termini d’un mes des de
la recepció de la documentació completa. En cas
contrari, s’entén que l’aprovació ha estat ator-
gada per silenci administratiu positiu.”.

A la pàg. 5074, títol o epígraf: Article 114.1.h,
on diu:

“...l’apartat 2.2. En el...”,
ha de dir:

“... l’apartat 2.
”2. En el...”.

A la pàg. 5076, títol o epígraf: Article 129, on
diu:

“La iniciativa del projecte de reparcel·la-
ció,...”,
ha de dir:

“La iniciativa en el sistema de reparcel·la-
ció,...”.

A la pàg. 5076, títol o epígraf: Article 130.1,
on diu:

“La concertació d’un projecte de reparcel·-
lació...”,
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ha de dir:
“La concertació en el sistema de reparcel·-

lació...”.

A la pàg. 5077, títol o epígraf: Article 130.6,
on diu:

“...la gestió urbanística integrada d’un projec-
te de reparcel·lació...”,
ha de dir:

“...la gestió urbanística integrada en el sistema
de reparcel·lació...”.

A la pàg. 5077, títol o epígraf: Article 130.7,
on diu:

“...l’article 116.1 i 2.8. Les bases...”,
ha de dir:

“...l’article 116.1 i 2.
”8. Les bases...”.

A la pàg. 5077, títol o epígraf: Article 136.1,
9a., 10a i 11a línies, tn diu:

“...urbans o, d’acord amb el planejament ter-
ritorial, de necessitat d’obtenció immediata de
sòl urbanitzat, si s’escau.”,
ha de dir:

“...urbans, de necessitat d’obtenció immediata
de sòl urbanitzat o, si s’escau, d’acord amb el pla-
nejament territorial.”.

A la pàg. 5079, títol o epígraf: Article 154.1,
on diu:

“...l’article 146.2. El projecte...”,
ha de dir:

“...l’article 146.
”2. El projecte...”.

A la pàg. 5080, títol o epígraf: Article 160.2,
on diu:

“...l’article 159.1.”,
ha de dir:

“...l’article 159.”.

A la pàg. 5080, títol o epígraf: Article 162.3,
on diu:

“...de l’article 153.4.4. Els aspectes...”,
ha de dir:

“...de l’article 153.4
”4. Els aspectes...”.

A la pàg. 5081, títol o epígraf: Article 172.2,
1a i 2a línies, on diu:

“Les càrregues posteriors a la data de noti-
ficació a què fa referència...”,
ha de dir:

“Les càrregues posteriors a la data de noti-
ficació i d’anotació a què fan referència...”.

A la pàg. 5082, títol o epígraf: Article 180.4,
on diu:

“4. En el cas que la llicència urbanística
estableixi un reajustament d’alienacions i ra-
sants...”,
ha de dir:

“4. En el cas que la llicència urbanística
estableixi un reajustament d’alineacions i ra-
sants...”.

A la pàg. 5083, títol o epígraf: Article 181.4,
on diu:

“...71.5. Un cop...”,
ha de dir:

“...71.
”5. Un cop...”.

A la pàg. 5083, títol o epígraf: Article 183.3,
1a línia, on diu:

“3. Es considera il·legal tota parcel·lació que...”,

ha de dir:
“3. Es considera il·legal tota divisió o segre-

gació que...”.

A la pàg. 5086, títol o epígraf: Article 208.4,
on diu:

“...206.5. En els...”,
ha de dir:

“...206.
”5. En els...”.

A la pàg. 5088, títol o epígraf: Disposició Tran-
sitòria Cinquena, apartat 1, 4a i 5a línies, on diu:

“...d’actuació i als sectors de desenvolupa-
ment que no...”,
ha de dir:

“...d’actuació que no...”.

A la pàg. 5088, títol o epígraf: Disposició Tran-
sitòria Cinquena, apartat 2, 2a i 3a línies, on diu:

“...d’actuació o un sector de desenvolupament
té...”,
ha de dir:

“...d’actuació té...”.

(02.136.027)

*

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

ORDRE
ENS/168/2002, de 13 de maig, per la qual es con-
voca concurs públic per a la selecció d’unitats
didàctiques que integrin les tecnologies de la in-
formació i la comunicació a les diverses àrees del
currículum.

El programa Educació 2000-2004 del Depar-
tament d’Ensenyament estableix uns principis
i línies d’actuació que teendeixen a potenciar les
tecnologies de la informació i de la comunica-
ció com a recurs perquè l’alumnat assoleixi els
aprenentatges i les competències bàsiques, amb
la seva integració en l’acció pedagògica pròpia
de tots els nivells educatius i àrees curriculars.

Per facilitar l’ús sistemàtic d’Internet i de les
tecnologies de la informació en l’activitat edu-
cativa cal disposar de continguts pertinents al
currículum de Catalunya, orientats a l’ús a l’aula
i a l’activitat d’aprenentatge de l’alumnat, que
siguin distribuïbles a través dels portals i serveis
de telemàtica educativa del Departament d’En-
senyament, XTEC i edu365. L’ús de la llengua
catalana com a llengua vehicular d’activitats
d’aprenentatge basades en les noves tecnologies
no es pot aconseguir plenament sense materials
didàctics que proporcionin múltiples oportuni-
tats d’integrar les tecnologies de la informació
i de la comunicació a l’ensenyament-aprenen-
tatge, ni sense la participació del professorat en
el disseny i construcció d’aquests materials.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és impul-
sar la creació d’unitats didàctiques en format
web per a la seva difusió pública, que aprofitin
l’experiència i el coneixement del professorat,
de manera que l’educació a Catalunya pugui
disposar, per la pròpia xarxa d’Internet, de con-
tinguts i propostes que facilitin i estimulin la
integració de les tecnologies de la informació en
els processos d’ensenyament-aprenentatge.

De conformitat amb el que estableix el capítol
9 del Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/
1994, de 13 de juliol;

En ús de les facultats atribuïdes a l’article 12
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’orga-
nització, procediment i règim jurídic de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, i a
proposta de la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa,

ORDENO:

Article 1
Convocar concurs públic per seleccionar uni-

tats didàctiques que donin suport a la integra-
ció de les tecnologies de la informació i de la
comunicació a les diferents àrees del currículum.

Article 2
Aprovar les bases que han de regir la convo-

catòria del concurs públic i que són les que fi-
guren en l’annex d’aquesta Ordre.

Article 3
Les unitats didàctiques seleccionades comp-

taran amb ajuts econòmics pels imports que es
determinen a les bases.

Aquests ajuts, per un import total màxim de
100.000,00 euros, es faran efectius amb càrrec
a la posició pressupostària D/480130200/3212 de
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l’òrgan gestor 1302 del pressupost de la Gene-
ralitat de Catalunya per a l’any 2002.

Article 4
Els ajuts esmentats no tenen caràcter recur-

rent.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via
administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu da-
vant 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 la consellera d’Ense-
nyament, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà 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.

Barcelona, 13 de maig de 2002

CARME-LAURA GIL I MIRÓ

Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 Objecte i finalitat
L’objecte d’aquesta convocatòria és impulsar

la creació d’unitats didàctiques en format web
per a la seva difusió pública, que aprofitin l’ex-
periència i el coneixement del professorat, de
manera que l’educació a Catalunya pugui dis-
posar, per la pròpia xarxa d’Internet, de contin-
guts i propostes que facilitin i estimulin la inte-
gració de les tecnologies de la informació en els
processos d’ensenyament-aprenentatge.

—2 Beneficiaris
Poden sol·licitar aquests ajuts els professio-

nals de l’ensenyament que durant el curs 2001-
2002 imparteixen, en centres docents de Cata-
lunya, qualsevol matèria dels nivells educatius
i dels ensenyaments següents: educació infantil,
educació primària, educació secundària obliga-
tòria, batxillerat, cicles formatius de formació
professional i ensenyaments de règim especial.

La participació pot ser individual o en grup.
En aquest darrer cas, un grup podrà estar for-
mat per cinc persones com a màxim.

—3 Import dels ajuts
Es concediran ajuts de 1.000,00 euros o excep-

cionalment de 2.000,00 euros, per unitat didàc-
tica. La comissió de selecció que s’estableix al
punt 8 de les bases de la convocatòria podrà
proposar ajuts per un import de 2.000,00 euros
fins a un màxim de 10 unitats, en funció de la
seva qualitat o abast i dels mèrits que aquesta
comissió especifiqui.

—4 Requisits de les unitats didàctiques
4.1 Les unitats didàctiques han de ser refe-

rides a les àrees i disciplines que estableix el
currículum del Departament d’Ensenyament en
l’educació infantil, l’educació primària, l’educa-
ció secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles
formatius de formació professional i els ensenya-
ments de règim especial.

4.2 Les unitats didàctiques, compatibles
amb els estàndards de la Xarxa Telemàtica Edu-
cativa de Catalunya del Departament d’Ense-
nyament, seran difoses per Internet i accessibles
mitjançant un web.

4.3 Cada unitat didàctica consistirà en una
col·lecció de pàgines web, visualitzables amb els
navegadors estàndard, estructurada a partir
d’una pàgina inicial amb el nom index.htm que
permetrà iniciar-la a partir d’un fitxer HTML.
Aquesta pàgina inicial contindrà el títol de la
unitat didàctica, l’àrea curricular, l’etapa edu-
cativa, el cicle o nivell, i un índex d’hipervincles
que remetrà a pàgines web que continguin:

Una descripció breu de la unitat.
La guia per al professorat, amb les orienta-

cions didàctiques i l’especificació dels objectius
i continguts, presentats de manera que puguin
enllaçar amb les activitats d’aprenentage dels
alumnes.

Les activitats d’aprenentatge a realitzar per
l’alumnat.

Les actitivitats d’avaluació.
Un mapa del conjunt de seccions de la web.
4.4 Les activitats d’aprenentatge i d’avalu-

ació seran pàgines escrites en llenguatge HTML
que podran incorporar aplicacions, documents
multimèdia, i hipervincles interns i externs. Així
mateix podran fer ús de les eines, continguts i
serveis dels portals
www.edu365.com i www.xtec.es.

4.5 Només s’admetran formats digitals com-
patibles amb els estàndards de la XTEC, utilit-
zables amb els navegadors web de la versió 4 o
superiors, i en el nom dels fitxers que constitu-
eixen la unitat didàctica només es podran em-
prar caràcters alfanumèrics en minúscula.

—5 Sol·licituds i documentació que cal apor-
tar

5.1 Els participants que, reunint les condi-
cions requerides, presentin unitats didàctiques
a aquesta convocatòria, formularan les sol·-
licituds mitjançant una instància adreçada al
director general d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa, en la qual constarà:

El nom de la unitat didàctica.
El nom, cognoms, DNI, domicili personal

(carrer, localitat, codi postal), telèfon i adreça
electrònica de la persona que la presenta, així
com indicació del nivell educatiu i de l’àrea
curricular impartida durant el curs 2001-2002,
i la denominació, adreça (carrer, localitat, codi
postal) i telèfon del centre de treball.

En el cas d’una proposta col·lectiva, les da-
des anteriors s’especificaran per a cadascun dels
membres del grup i s’indicarà quin d’ells actua
com a coordinador o coordinadora del grup i in-
terlocutor de l’Administració.

Declaració jurada o promesa de disposar de
tots els drets de publicació, distribució i ús dels
materials (textos, imatges, sons i altres elements
interactius) presentats, i que els materials són
inèdits i no estan comercialitzats.

5.2 Els participants emplenaran el formu-
lari disponible a l’adreça web www.xtec.es/for-

mularis/ud, el qual, un cop imprès i degudament
signat, serà la instància de sol·licitud de parti-
cipació.

5.3 A l’esmentada instància s’adjuntarà un
disquet o CD-ROM amb la unitat didàctica que
es presenta a concurs, d’acord amb els criteris
i formats que estableix el punt 4 d’aquestes
bases, degudament etiquetat amb el nom que
consta a la instància.

—6 Presentació de sol·licituds i terminis
6.1 Les instàncies de participació en el con-

curs i les unitats didàctiques en suport disquet
o CD-ROM, es presentaran a la seu del Depar-
tament d’Ensenyament, de les delegacions ter-
ritorials o oficines gestores, per qualsevol dels
mitjans que estableix la legislació vigent.

Quan les instàncies es presentin en oficines
de correus, es farà en sobre obert, per tal que
siguin datades i segellades abans de ser certifi-
cades.

6.2 El termini de presentació de les sol·-
licituds s’inicia l’endemà de la data de publicació
d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya i finalitza el dia 6 de setembre
de 2002.

La participació en el present concurs impli-
ca l’acceptació de les bases d’aquesta convoca-
tòria.

—7 Criteris de valoració de les sol·licituds
7.1 Les sol·licituds es valoraran en funció

dels criteris següents:
a) Relació i concordança amb els objectius

generals de les etapes i àrees o disciplines a les
quals es refereix el currículum del Departament
d’Ensenyament, fins a 25 punts.

b) Rellevància pedagògica de la unitat didàc-
tica i eficàcia cognitiva de les activitats que plan-
teja, i aportacions específiques derivades de l’ús
d’Internet i de les tecnologies de la informació
en situacions d’ensenyament-aprenentatge a
l’aula, fins a 25 punts.

c) Interfície d’usuari, disseny interactiu i
usabilitat de tota la unitat en general i de les
activitats didàctiques i propostes específiques,
fins a 25 punts.

d) Qualitat tècnica del material, facilitat
d’implementació, adequació als estàndards tec-
nològics de la XTEC i funcionament correcte en
els entorns operatius usuals, fins a 25 punts.

7.2 La puntuació mínima que ha d’assolir
una unitat didàctica, per poder constar a la re-
lació de propostes a seleccionar, és de 60 punts.
L’assignació d’una puntuació inferior a 12 punts
en qualsevol dels anteriors apartats en comporta
l’exclusió.

—8 Resolució
8.1 Es delega en el director general d’Orde-

nació i Innovació Educativa la competència per
resoldre aquesta convocatòria i l’autorització de
la despesa corresponent, a proposta d’una co-
missió avaluadora, formada per les persones
següents:

El subdirector general d’Ordenació Curri-
cular i Programes Educatius, que actuarà com
a president,

El subdirector general de la Inspecció d’En-
senyament, o persona en qui delegui.

El subdirector general de Formació Perma-
nent i Recursos Pedagògics, o persona en qui
delegui.

El subdirector general de Tecnologies de la
Informació, o persona en qui delegui.
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Un tècnic de la subdirecció general de Tec-
nologies de la Informació, que actuarà com a
secretari de la comissió.

8.2 En el període comprés entre els dies 7
i 30 de setembre de 2002, la comissió de selec-
ció podrà demanar aclariments o informacions
addicionals als autors i sol·licitar d’aquests la
introducció de concrecions o petites modifica-
cions als materials presentats. Així mateix la
comissió podrà demanar a experts els assesso-
raments que consideri necessaris.

8.3 Efectuada la selecció i la valoració dels
treballs presentats, la comissió presentarà la cor-
responent proposta de resolució al director
general d’Ordenació i Innovació Educativa.
L’esmentada proposta de resolució contindrà,
si escau, la relació de les unitats didàctiques, fins
un màxim de deu, a què fa referència el punt 3
d’aquestes bases, a les quals es proposa conce-
dir un ajut de 2.000,00 euros.

8.4 En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran estimades si no hi recau re-
solució expressa en el termini de sis mesos des
de l’endemà de la finalització del termini de
presentació de les sol·licituds, dins els límits de
dotació pressupostària que estableix aquesta
convocatòria.

—9 Publicitat de la resolució
La resolució del director general d’Ordena-

ció i Innovació Educativa es farà pública, abans
del dia 17 d’octubre de 2002, als taulers d’anuncis
dels serveis centrals, de les delegacions territo-
rials i de les oficines gestores. En aquesta reso-
lució hi constarà la relació d’unitats didàctiques
i dels autors seleccionats. Aquesta mateixa re-
solució es farà pública per Internet (serveis
www.xtec.es).

Contra la resolució del director general d’Or-
denació i Innovació Educativa es podrà inter-
posar recurs contenciós administratiu, davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termi-
ni de dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació als taulons d’anuncis, de confor-
mitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també podran interposar potes-
tativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació als taulons
d’anuncis, 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.

—10 Difusió de les unitats didàctiques selecci-
onades

10.1 Els materials seleccionats seran difo-
sos mitjançant la Xarxa Telemàtica Educativa
de Catalunya del Departament d’Ensenyament,
el qual es reserva indefinidament els drets d’edi-
ció i difusió per mitjans electrònics i digitals dels
treballs seleccionats.

10.2 Els autors, amb l’autorització prèvia del
Departament d’Ensenyament, podran publicar
el seu treball en altres suports i llengües sempre
que facin menció expressa de l’ajut del Depar-
tament d’Ensenyament per a la seva realització,
en els termes que el Departament estableixi.
Aquesta menció haurà d’aparèixer igualment en
qualsevol mena de publicació total o parcial del
treball finançat.

—11 Pagament
Un cop la resolució del director general d’Or-

denació i Innovació Educativa hagi estat publi-
cada, es procedirà a tramitar la corresponent
ordre de pagament. En al cas que el beneficia-
ri sigui un grup, l’import es repartirà a parts
iguals entre els seus membres.

—12 Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar tota

la informació requerida pels òrgans de control
de l’Administració.

(02.129.176)

RESOLUCIÓ
ENS/1359/2002, de 30 d’abril, de modificació de
la Resolució ENS/363/2002, de 13 de febrer, per
la qual s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Escalada, de
Badalona.

Atès que s’ha observat una errada en la Re-
solució ENS/363/2002 de modificació de l’au-
torització d’obertura del centre esmentat,
publicada al DOGC núm. 3587, pàg. 3980, de
4.03.2002, i d’acord amb l’article 105.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú,

RESOLC:

—1 Modificar el primer paràgraf de la Reso-
lució ENS/363/2002, en el sentit següent:

On diu:-
“en petició d’autorització d’obertura de l’eta-

pa d’educació secundària obligatòria.”,
ha de dir:
“en petició de reducció d’unitats d’educació

primària i autorització d’obertura de l’etapa
d’educació secundària obligatòria.”.

—2 Modificar el primer punt de la Resolució
ENS/363/2002, en el sentit següent:

On diu:
“Autoritzar la modificació de l’autorització

d’obertura del centre docent privat Escalada, de
Badalona, per obertura de l’etapa d’educació se-
cundària obligatòria, en els termes que s’espe-
cifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.”,

ha de dir:
“Autoritzar la modificació de l’autorització

d’obertura del centre docent privat Escalada, de
Badalona, per reducció d’unitats d’educació
primària i obertura de l’etapa d’educació secun-
dària obligatòria, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.”.

—3 Modificar l’annex de la Resolució ENS/
363/2002, en el sentit següent:

On diu:
“S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educació

secundària obligatòria, amb 4 unitats de primer
cicle amb 120 llocs escolars i 4 unitats de segon
cicle amb 120 llocs escolars i amb efectes a partir
del curs 2002-2003.”,

ha de dir:
“S’autoritza la reducció de 2 unitats d’educa-

ció primària, amb capacitat per a 50 llocs esco-
lars, amb efectes des de la fi del curs 2001-2002.

”S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educació
secundària obligatòria, amb 4 unitats de primer

cicle amb capacitat per a 120 llocs escolars i 4
unitats de segon cicle amb capacitat per a 120
llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2002-2003.”.

—4 Aquesta Resolució s’inscriurà al Regis-
tre de centres docents.

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, 30 d’abril de 2002

P. D. (Resolució de 10.5.1999, DOGC de 7.6.1999)

M. AURORA DANÉS I VALERI

Delegada territorial de Barcelona II (comar-
ques)

(02.095.070)

RESOLUCIÓ
ENS/1360/2002, de 30 d’abril, de cessament de
les activitats del centre docent privat El Bressol,
de Tortosa.

Per la Resolució de 4 de febrer de 2002 es va
iniciar d’ofici l’expedient de cessament d’acti-
vitats del centre docent privat El Bressol, de
Tortosa, que es va notificar en data 18.2.02 al
domicili particular de la representant de la titu-
laritat del centre.

Un cop exhaurit el termini previst a l’article
84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, el titular
no ha presentat cap al·legació.

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

RESOLC:

—1 El cessament d’ofici de les activitats del
centre docent privat El Bressol, de Tortosa,
ubicat a la carretera Simpàtica, 6, amb núm. de
codi 43007932, amb efectes a partir del final del
curs 1994-1995.

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

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 de l’ende-
mà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
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13 de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa 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.

Tortosa, 30 d’abril de 2002

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

FRANCESC FERRER I CELMA

Delegat territorial de les Terres de l’Ebre

(02.095.064)

RESOLUCIÓ
ENS/1361/2002, de 2 de maig, per la qual s’au-
toritza l’obertura del centre docent privat Els
Barrufets, de Malgrat de Mar.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a
la corresponent delegació territorial del Depar-
tament d’Ensenyament pel promotor del cen-
tre docent privat Els Barrufets, de Malgrat de
Mar, en petició d’autorització d’obertura, es va
instruir l’expedient corresponent.

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

RESOLC:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Els Barrufets, de Malgrat de Mar, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

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

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 de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, de confor-
mitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció 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, segons el que dis-
posen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 2 de maig de 2002

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

AURORA DANÉS I VALERI

Delegada territorial de Barcelona II
(comarques)

ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Delegació territorial: Barcelona II (comarques).
Municipi: Malgrat de Mar.
Localitat: Malgrat de Mar.
Núm. de codi: 08058258.
Denominació: Els Barrufets.
Adreça: c. Escoles, 2, bis.
Titular: M. Teresa Narbona Perea.
NIF: 77903646R.

Autorització d’obertura del centre docent
privat Els Barrufets, de Malgrat de Mar, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
3 unitats de llar d’infants amb capacitat per

a 41 llocs escolars.

(02.095.074)

RESOLUCIÓ
ENS/1362/2002, de 15 de maig, de citació a ter-
mini d’interessats en el recurs contenciós admi-
nistratiu núm. 455/2002, interposat per l’Associ-
ació per la Tolerància.

En compliment del que ha ordenat el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, Sala Conten-
ciosa Administrativa, Secció Cinquena, en el
recurs contenciós administratiu núm. 455/2002,
interposat per l’Associació per la Tolerància;

D’acord amb el que disposa l’article 49 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, en re-
lació amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú,

RESOLC:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se da-
vant el Tribunal esmentat, en el termini de nou
dies a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC, els possibles
interessats en el recurs contenciós administra-
tiu núm. 455/2002, interposat contra el Decret
31/2002, de 5 de febrer, pel qual s’estableix el
règim d’admissió d’alumnat als centres docents
públics, concertats o sufragats amb fons públics.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a ter-
mini mitjançant la seva publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de maig de 2002

RAMON FARRÉ I ROURE

Secretari general

(02.123.008)

RESOLUCIÓ
ENS/1363/2002, de 16 de maig, de citació a ter-
mini d’interessats en el recurs contenciós admi-
nistratiu núm. 159/2002, procediment abreujat,
interposat per l’Associació de Professors d’En-
senyaments Secundaris de Catalunya.

En compliment del que ha ordenat el Jutjat
Contenciós Administratiu número 8 de Bar-
celona en el recurs contenciós administratiu
núm. 159/2002, procediment abreujat, interposat
per l’Associació de Professors d’Ensenyaments
Secundaris de Catalunya;

D’acord amb el que disposa l’article 49 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, en re-
lació amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú,

RESOLC:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se da-
vant el Jutjat esmentat, en el termini de nou dies
a comptar de l’endemà de la publicació d’aques-
ta Resolució al DOGC, els possibles interessats
en el recurs contenciós administratiu 159/2002,
procediment abreujat, interposat contra la Re-
solució ENS/241/2002, d’11 de febrer, de convo-
catòria de concurs específic de mèrits per tal de
proveir llocs de treball docents de caràcter sin-
gular en centres públics d’ensenyaments no
universitaris que tenen autoritzat un pla estra-
tègic. La vista d’aquest procediment s’ha fixat
pel dia 18 de juliol de 2002 a les 11.30 hores, a
la Sala de vistes del Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu núm. 8 de Barcelona (Ronda Universitat,
18), a la qual poden anar acompanyats de les
proves que els interessi proposar.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a ter-
mini mitjançant la seva publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 16 de maig de 2002

RAMON FARRÉ I ROURE

Secretari general

(02.123.006)

RESOLUCIÓ
ENS/1388/2002, de 13 de maig, per la qual s’au-
toritza la modificació de l’autorització d’obertura
del centre docent privat Canigó, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a
la corresponent delegació territorial del Depar-
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tament d’Ensenyament pel titular del centre
docent privat Canigó, de Barcelona, en petició
d’ampliació d’unitats d’educació infantil i d’en-
senyament primari, es va instruir l’expedient cor-
responent.

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

RESOLC:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Canigó,
de Barcelona, per ampliació d’unitats d’educació
infantil i d’ensenyament primari, en els termes
que s’especifiquen en l’annex d’aquesta Reso-
lució.

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

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
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 114 i 115 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Barcelona, 13 de maig de 2002

P. D. (Resolució de 10.5.1999, DOGC de 7.6.1999)

MARIA CARME ESPLUGAS I MARTÍ

Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08003993.
Denominació: Canigó.
Adreça: c. Císter, 23.
Altres adreces: c. Císter, 26-30.
Titular: Fomento de Centros de Enseñanza, SA.
NIF: A28126597.

S’autoritza l’ampliació de 2 unitats de llar
d’infants de l’etapa d’educació infantil, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2001-02.

S’autoritza l’ampliació de 3 unitats de parvu-
lari de l’etapa d’educació infantil, amb capaci-
tat per a 75 llocs escolars, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2001-02.

S’autoritza l’ampliació de 6 unitats d’ensenya-
ment primari, amb capacitat per a 150 llocs es-
colars, amb efectes a partir de l’inici del curs
2002-03.

Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
5 unitats de llar d’infants, amb capacitat per

a 81 llocs escolars i 12 unitats de parvulari, amb
capacitat per a 300 llocs escolars.

Educació primària:
18 unitats amb capacitat per a 450 llocs esco-

lars.
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats de

primer cicle, amb capacitat per a 120 llocs esco-
lars i 4 unitats de segon cicle, amb capacitat per
a 120 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats en la modalitat d’huma-
nitats i ciències socials amb capacitat per a 70
llocs escolars, i 2 unitats en la modalitat de ci-
ències de la natura i de la salut amb capacitat per
a 70 llocs escolars.

(02.133.127)

RESOLUCIÓ
ENS/1389/2002, de 13 de maig, per la qual es
dóna publicitat del resultat del sorteig públic re-
alitzat per tal de determinar la combinació de
lletres a partir de la qual s’efectuaran les ordena-
cions alfabètiques en el procés de preinscripció
i matriculació d’alumnes de determinats ensenya-
ments per al curs escolar 2002-2003.

Atesa la Resolució ENS/524/2002, d’11 de
març, per la qual  s’aproven les normes de pre-
inscripció i matrícula d’alumnat als centres
docents sufragats amb fons públics que impar-
teixen ensenyaments de règim general, d’arts
plàstiques i disseny i de grau mitjà de música i
dansa, per al curs 2002-2003 (DOGC núm. 3596,
de 15.3.2002), i amb la finalitat d’unificar el pro-
cediment per dirimir les situacions d’empat en
el procés de preinscripció i matriculació d’alum-
nat previstes al Decret 31/2002, de 5 de febrer,
pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alum-
nat als centres docents públics, concertats o su-
fragats amb fons públics (DOGC número 3573,
de 12.2.2002);

D’acord amb el resultat del sorteig celebrat
el dia 13 de maig de 2002 a la seu central del De-
partament d’Ensenyament, per dirimir les situ-
acions d’empat del procés de preinscripció i
matriculació de l’ensenyament del primer cicle
de l’educació infantil,

RESOLC:

Donar publicitat al resultat del sorteig públic
realitzat per tal de determinar la combinació de
la primera i la segona lletra del primer cognom,
a partir de la qual s’efectuaran les ordenacions
alfabètiques en les situacions d’empat en el pro-
cés de preinscripció i matriculació d’alumnes de
l’ensenyament del primer cicle de l’educació
infantil, per al curs escolar 2002-2003, que és la
següent: ÇF.

Barcelona, 13 de maig de 2002

EMILI PONS I CARRERAS

Director general de Centres Docents

(02.133.143)

RESOLUCIÓ
ENS/1396/2002, de 14 de maig, per la qual es
modifica el concert educatiu del centre docent
privat Palcam II, de Barcelona.

D’acord amb l’annex 3 de la Resolució de 21
de maig de 2001 (DOGC núm. 3396, de 25.5.2001),
per la qual es resolen amb caràcter provisional
les modificacions i renovacions dels concerts
educatius de centres docents privats per als ni-
vells postobligatoris, es va concertar al centre
Acadèmia Montserrat (denominat actualment
Palcam II), de Barcelona, amb número de codi
08003464, entre d’altres cicles formatius, qua-
tre unitats del cicle formatiu de grau superior
0252, d’administració i finances.

El centre docent privat Palcam II, de Bar-
celona, ha comunicat que només té en funcio-
nament tres unitats del cicle formatiu de grau
superior 0252 d’administració i finances i que,
en conseqüència, sol·licita la reducció del nom-
bre de grups concertats d’acord amb el nombre
de grups en funcionament.

Atès que l’article 30 del Decret 56/1993, de
23 de febrer, sobre concerts educatius, estableix
que la reducció de les unitats o els grups concer-
tats es produirà, entre d’altres causes, per la
disminució del nombre d’unitats o grups auto-
ritzats o en funcionament i que els titulars dels
centres concertats tenen l’obligació de sol·licitar
al Departament d’Ensenyament la reducció del
concert subscrit si es produeixen disminucions
en els elements que determinen el contingut del
concert.

A proposta del director general de Centres
Docents,

RESOLC:

—1 Modificar el concert educatiu del centre
Palcam II, de Barcelona, amb número de codi
08003464, en el sentit de disminuir una unitat de
primer curs del cicle formatiu de grau superior
0252, d’administració i finances.

—2 La Delegació Territorial de Barcelona I
(ciutat) del Departament d’Ensenyament efec-
tuarà els tràmits necessaris per incloure les mo-
dificacions oportunes en els documents admi-
nistratius corresponents.

—3 Aquesta Resolució tindrà efectes a par-
tir de l’inici del curs 2001/2002 i s’inscriurà al
Registre de centres docents.

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 de l’ende-
mà de la seva publicació en el 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
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administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 14 de maig de 2002

CARME-LAURA GIL I MIRÓ

Consellera d’Ensenyament

(02.120.091)

RESOLUCIÓ
ENS/1397/2002, de 14 de maig, de convocatòria
pública per adjudicar places de residència als
alumnes escolaritzats als centres del Complex
Educatiu de Tarragona, per al curs 2002-2003.

Pel Decret 283/1986, de 2 de setembre, es va
crear el Complex Educatiu de Tarragona, amb
dependència orgànica del Departament d’En-
senyament.

El Complex Educatiu de Tarragona acull cada
curs escolar, en règim de residència, alumnes que
es troben en situacions socioeconòmiques, ge-
ogràfiques i acadèmiques específiques, i que
cursen estudis en els centres docents dependents
del Complex Educatiu.

D’acord amb l’article 4 del Decret esmentat,
l’admissió d’alumnat per a places becades total
o parcialment es resoldrà mitjançant convoca-
tòria pública del Departament d’Ensenyament.

En conseqüència, i a proposta del director
general de Centres Docents,

RESOLC:

Obrir convocatòria per adjudicar places de
residència subvencionades totalment o par-
cialment, per al curs 2002-2003, destinades als
alumnes dels centres del Complex Educatiu
de Tarragona que cursin qualsevol dels ensenya-
ments i les especialitats que figuren a l’annex 2
d’aquesta Resolució.

Aquesta convocatòria es regirà per les bases
que s’indiquen a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

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 de l’ende-
mà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

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, 14 de maig de 2002

CARME-LAURA GIL I MIRÓ

Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Bases

—1 Condicions generals
1.1 El nombre de places de residència, així

com la seva distribució per cursos en els diferents
nivells, graus i especialitats, serà el corresponent
al de les vacants que es produeixin per al curs
2002-2003 i es farà públic al moment de produir-
se aquestes vacants als diversos centres.

1.2 Podran sol·licitar plaça de residència els
alumnes que no disposin al seu municipi d’oferta
educativa dels cursos acadèmics compresos en
cadascun dels ensenyaments que es detallen a
l’annex 2 d’aquesta Resolució, ni puguin cursar
els esmentats ensenyaments en un municipi de
la seva comarca. Aquestes circumstàncies s’acre-
ditaran mitjançant certificat del/de la secretari/
ària de la delegació territorial, d’acord amb el
que estableix la base 6.9 d’aquesta convocatò-
ria.

També podran sol·licitar plaça de residència
els alumnes en els quals concorrin circumstàn-
cies especials com ara, condició d’orfenesa, ser
fill d’emigrants residents a l’estranger o qualse-
vol altra situació social, familiar, cultural, mè-
dica, etc. desafavorida. Aquestes circumstàncies
s’acreditaran mitjançant certificats emesos pel
cap de l’EAP i l’inspector d’Ensenyament cor-
responent.

1.3 El règim de permanència en les residèn-
cies esmentades en la convocatòria serà de di-
lluns a divendres.

1.4 L’adjudicació de la plaça de residència
es farà extensiva als cursos acadèmics compresos
en cadascun dels ensenyaments que es detallen
a l’annex 2 d’aquesta Resolució, així com als
cicles formatius de grau mitjà i grau superior que
no hi consten, però que puguin ser autoritzats
abans de la finalització del termini per presen-
tar les sol·licituds.

Per accedir als ensenyaments respectius,
l’alumne haurà de complir els requisits que exi-
geix la legislació vigent.

1.5 Tots els alumnes que sol·licitin una plaça
de residència per a un curs de les que figuren als
ensenyaments esmentats a l’annex 2, s’han d’ha-
ver preinscrit al centre del Complex Educatiu
on volen escolaritzar-se per als mateixos estu-
dis que fan constar en les sol·licituds de places
de residència, d’acord amb les normes i els ter-
minis que estableix la Resolució ENS/524/2002,
d’11 de març, per la qual s’aproven les normes
de preinscripció i matrícula d’alumnat als cen-
tres docents sufragats amb fons públics que
imparteixen ensenyaments de règim general,
d’arts plàstiques i disseny i de grau mitjà de
música i dansa per al curs 2002-2003 (DOGC
núm. 3596, de 15.3.2002).

1.6 Per accedir a les places en les condici-
ons que disposa aquesta Resolució caldrà com-
plir els requisits d’estudis previs que s’especifi-
quen a l’annex 3 d’aquesta Resolució.

1.7 Els sol·licitants de places per a alumnes
que desitgin matricular-se en cursos intermedis
d’ESO o batxillerat, hauran d’haver superat el
curs immediat anterior.

1.8 Els alumnes no podran sol·licitar places
per realitzar estudis de nivell igual o inferior al
que cursin o hagin cursat anteriorment.

1.9 Els alumnes que estiguin sotmesos a
qualsevol tipus d’expedient acadèmic sanciona-
dor, ho faran constar a la seva sol·licitud per tal
que la comissió qualificadora pugui decidir sobre
el seu cas.

—2 Caràcter dels ajuts
2.1 Les subvencions per a les places de re-

sidència tindran caràcter total o parcial segons
la disponibilitat econòmica familiar, d’acord amb
el barem que es detalla a la base 6.1.4 d’aques-
ta Resolució. La beca de residència podrà ser
total: de 2.040 euros, o parcial, del 50% o 75%
de l’import total, en funció de la puntuació ob-
tinguda.

2.2 La continuïtat de les subvencions i els
ajuts per als diferents cursos d’un mateix cicle
educatiu es produirà de manera automàtica,
sempre que no hagi hagut variacions en les cir-
cumstàncies que van motivar-ne la concessió.

—3 Sol·licituds
3.1 Les sol·licituds dels aspirants es for-

malitzaran en els impresos normalitzats que es-
taran a l’abast dels interessats a l’adreça elec-
trònica www.gencat.es/ense, a les delegacions
territorials del Departament d’Ensenyament o
al Complex Educatiu de Tarragona, llocs on
s’hauran de lliurar correctament emplenades.

3.2 El termini de presentació de sol·licituds
serà a partir de l’endemà de la data de publicació
d’aquesta Resolució al DOGC fins al dia 15 de
juny de 2002.

—4 Criteris de valoració
Les sol·licituds es qualificaran per dos concep-

tes: valoració de tipus socioeconòmic i valora-
ció de tipus acadèmic.

4.1 En la valoració socioeconòmica es tin-
dran en compte els ingressos familiars, la con-
dició de família nombrosa i la condició de família
monoparental o la condició d’orfe de pare i mare
del sol·licitant. En la concessió d’aquestes pla-
ces es consideraran, a més, el lloc de residència
familiar i les dificultats d’escolarització per als
ensenyaments que es vulguin cursar, així com
altres circumstàncies sociopedagògiques parti-
culars que s’acreditin. La comissió es reserva el
dret de demanar la documentació que consideri
adequada.

4.2 En la valoració acadèmica es tindran en
compte les qualificacions obtingudes pels sol·-
licitants en el curs anterior a aquell en què s’efec-
tua la sol·licitud.

4.3 La puntuació total s’obtindrà mitjançant
la suma de les valoracions socioeconòmiques i
de les valoracions acadèmiques.

—5 Places vacants
Les delegacions territorials del Departament

d’Ensenyament portaran a terme les accions de
divulgació i difusió necessàries per donar a co-
nèixer les places de residència vacants, especi-
alment en les àrees amb dificultats d’escolarit-
zació.

—6 Barems per a l’adjudicació
6.1 Es computaran com a ingressos familiars

la totalitat dels ingressos nets obtinguts pels
membres de la unitat familiar durant l’any an-
terior. En cas d’ingressos obtinguts pels germans
del sol·licitant que convisquin en el domicili
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familiar, es computarà un 50% atenent la seva
naturalesa i la seva finalitat.

6.1.1 Es consideren membres de la unitat fa-
miliar el pare i la mare del sol·licitant, els ger-
mans solters menors de 25 anys que visquin en
el domicili familiar i els majors de 25 anys que
pateixin incapacitats, disminució física o psíquica
de la qual derivi la impossibilitat de tenir ingres-
sos de qualsevol mena, i els ascendents dels pares
que justifiquin adequadament la seva residèn-
cia en el mateix domicili.

6.1.2 També es consideren membres de la
unitat familiar els germans solters majors de 25
anys que convisquin en el domicili familiar i es
trobin en situació d’atur sense subsidi.

6.1.3 En els casos en què el sol·licitant al·legui
independència familiar, haurà d’acreditar aques-
ta circumstància, el seu domicili i els mitjans eco-
nòmics de què disposa.

6.1.4 Al quocient resultant de dividir els in-
gressos familiars entre el nombre de membres
de la unitat familiar se li adjudicarà la puntua-
ció següent:

Fins a 1.917 euros: 10 punts.
De: 1.918 a 2.217 euros: 8 punts.
De: 2.218 a 2.518 euros: 7 punts.
De: 2.519 a 2.818 euros: 6 punts.
De: 2.819 a 3.119 euros: 5 punts.
De: 3.120 a 3.419 euros: 4 punts.
De: 3.420 a 3.720 euros: 3 punts.
De: 3.721 a 4.020 euros: 2 punts.
De: 4.021 a 4.321 euros: 1 punt.
Més de 4.322 euros: 0 punts.
6.2 Als aspirants que resideixin en poblaci-

ons on no hi hagi cap centre públic que impar-
teixi els estudis del Complex Educatiu i que tin-
guin dificultat de desplaçament se’ls adjudicaran
5 punts.

6.3 S’afegiran 0,5 punts per cadascun dels
germans, inclòs el sol·licitant, que integrin la
unitat familiar.

6.4 Quan el pare, la mare o el tutor de l’as-
pirant sigui titular de la condició de família nom-
brosa, se li assignaran 2 punts.

6.5 Quan l’alumne sigui orfe o hi hagi una
situació de família monoparental, se li assignaran
2 punts.

6.6 En la valoració acadèmica s’adjudicarà
a cada sol·licitant la puntuació mitjana de la nota
obtinguda en les qualificacions del darrer curs
i se l’arrodonirà al nombre enter que correspon-
gui.

Per als estudis regits pel sistema d’avaluació
continuada, les puntuacions per cada nota se-
ran:

Molt deficient: 0 punts.
Insuficient: 2 punts.
Suficient: 5 punts.
Bé: 6 punts.
Notable: 8 punts.
Excel·lent: 10 punts.
6.7 La valoració de les circumstàncies espe-

cials, a les quals es refereix el punt 1.2 d’aquesta
Resolució, es farà fins a un màxim de 10 punts.

6.8 Tindran caràcter prioritari les sol·licituds
de places de residència per cursar les branques
i especialitats dels cicles formatius esmentats en
l’annex 2.

6.9 L’acreditació que justifiqui la impossi-
bilitat d’escolarització del sol·licitant per cursar
els estudis sol·licitats en algun dels centres d’una
comarca determinada, així com la distància i di-
ficultats de desplaçament es farà mitjançant una

certificació emesa pel secretari de la delegació
territorial d’Ensenyament, en l’apartat corres-
ponent a l’imprès de sol·licitud.

—7 Adjudicació de places de residència
7.1 La valoració de les sol·licituds l’efectua-

rà una comissió qualificadora constituïda pels
membres següents:

President: el director general de Centres Do-
cents.

Vocals:
El delegat territorial de Tarragona.
El subdirector general d’Escolarització i Ser-

veis.
El cap del Servei de Règim Administratiu.
El cap del Servei de Gestió de Beques i Ajuts.
El gerent del Complex Educatiu de Tarra-

gona.
Un representant de les associacions de pares

i mares dels centres docents d’ensenyament se-
cundari ubicats al Complex Educatiu.

El director de la residència internat del Com-
plex Educatiu de Tarragona, que actuarà com
a secretari.

7.2 Un cop qualificades totes les sol·licituds
presentades, la comissió qualificadora, d’acord
amb l’oferta de places vacants de residència,
proposarà la seva adjudicació per ordre de pri-
oritat i de puntuació. Es delega en el director
general de Centres Docents la resolució d’aques-
ta convocatòria.

7.3 Els alumnes que en el curs acadèmic
2001-2002 gaudeixen de plaça subvencionada i
que en el curs 2002-2003 continuen en el mateix
cicle educatiu, mantindran aquesta plaça si les
circumstàncies socioeconòmiques no han can-
viat i si, a més, han superat el curs.

7.4 Als sol·licitants se’ls notificarà si la plaça
subvencionada els ha estat concedida o no abans
del 30 de juny de 2002.

7.5 Abans del dia 10 de setembre de 2002 es
considerarà resolta definitivament l’adjudicació
de places de residència per al curs 2002-2003.

7.6 La falsedat en les dades o en els docu-
ments que han d’acompanyar la sol·licitud im-
plicarà la pèrdua total dels drets del sol·licitant,
sigui quin sigui el moment en què es demostri
la inexactitud, sens perjudici d’altres responsa-
bilitats que puguin derivar-se’n.

—8 Incorporació dels alumnes
8.1 El alumnes només poden incorporar-se

per cursar estudis al centre per al qual se’ls hagi
concedit la plaça de residència.

8.2 En el termini de deu dies a partir de la
data en què se li comuniqui a l’alumne la con-
cessió d’una plaça de residència, caldrà que
presenti els justificants detallats en l’escrit de co-
municació.

—9 Si resten places vacants a la residència, un
cop efectuada l’adjudicació de places, s’adme-
tran sol·licituds d’alumnes escolaritzats en cen-
tres docents públics propers al Complex Edu-
catiu, que cursin estudis diferents dels que s’ofe-
reixin en el Complex i en les condicions que
s’estableixin.

ANNEX 2

Ensenyaments i especialitats

El Complex Educatiu de Tarragona ofereix
durant el curs 2002-2003 els ensenyaments se-
güents:

a) Ensenyament secundari obligatori (2n ci-
cle d’ESO).

b) Batxillerat en humanitats i ciències so-
cials.

Batxillerat tecnològic.
Batxillerat de ciències de la naturalesa i la

salut.
c) Curs de promoció I.
d) Cicles formatius de grau mitjà.
Preimpressió en arts gràfiques (0401).
Impressió en arts gràfiques (0402)
Electromecànica de vehicles (0501).
Carrosseria (0502).
Acabats de la construcció (0701).
Obres de construcció (0702).
Equips electrònics de consum (0802).
Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i

moble (0903).
Soldadura i caldereria (1401).
Instal·lacions i manteniment electromecànic

i conducció de línies de producció (1901).
Conducció d’activitats fisicoesportives en el

medi rural (0101).
Cures auxiliars d’infermeria (1601).
Farmàcia (1602).
Perruqueria (1801).
Estètica personal decorativa (1802).
e) Cicles formatius de grau superior:
Animació d’activitats físiques i esportives

(0151).
Disseny i producció editorial (0451).
Automoció (0551).
Realització i plans d’obra (0753).
Instal·lacions electrotècniques (0853).
Sistemes de telecomunicacions i informàtics

(0854).
Desenvolupament de productes de fusteria

i moble (0951).
Realització d’audiovisuals i espectacles (1251).
Construccions metàl·liques (1451).
Manteniment d’equips industrials (1953).
Dietètica (1651).
Higiene bucodental (1652).
Laboratori de diagnòstic clínic (1654).
Salut ambiental (1655).
Integració social (1753).

ANNEX 3

Requisits d’estudis

—1 Per a l’ensenyament secundari obligato-
ri (ESO): per al tercer curs d’ESO, haver superat
el primer cicle.

—2 Per al primer curs de batxillerat: haver su-
perat segon de BUP, FP1 o tenir el títol de gra-
duat de l’ESO.

—3 Per al cicle formatiu de grau mitjà: títol de
graduat d’ESO, títol de tècnic auxiliar, segon de
BUP aprovat o prova d’accés.

—4 Per al cicle formatiu de grau superior: tí-
tol de tècnic especialista, curs d’orientació uni-
versitària, prova d’accés o batxillerat.

(02.133.137)
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RESOLUCIÓ
ENS/1399/2002, de 15 de maig, per la qual s’eleva
a definitiva la Resolució de 27 de març de 2002,
per la qual es resol amb caràcter provisional la
renovació dels concerts educatius de centres do-
cents privats per als nivells obligatoris i per al
segon cicle d’educació infantil.

Per la Resolució de 27 de març de 2002 (DOGC
núm. 3608, de 4.4.2002), es va resoldre amb ca-
ràcter provisional la renovació dels concerts edu-
catius de centres docents privats per als nivells
obligatoris i per al segon cicle d’educació infantil.

Un cop acabat el període de preinscripció per
a l’admissió d’alumnes, i abans d’iniciar el pe-
ríode de matriculació, cal procedir a elevar a
definitiva la Resolució esmentada, amb les mo-
dificacions corresponents, per tal d’ajustar-la al
resultat de la preinscripció, d’acord amb l’arti-
cle 31 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre
concerts educatius, amb la modificació efectu-
ada pel Decret 155/1997, de 25 de juny.

Per tant, a proposta de la Direcció General
de Centres Docents,

RESOLC:

—1 Elevar a definitiva la Resolució de 27 de
març de 2002, per la qual es resol amb caràcter
provisional la renovació dels concerts educatius
de centres docents privats per als nivells obliga-
toris i per al segon cicle d’educació infantil, amb
les modificacions que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

Es confirmen els concerts educatius dels cen-
tres que no es modifiquen en aquesta Resolu-
ció en el sentit que s’establia a la Resolució de
27 de març de 2002.

—2 Les renovacions dels concerts educatius
que s’aproven definitivament per aquesta dis-
posició tindran efectes a partir de l’1 de setembre
de 2002, i es formalitzaran mitjançant un docu-
ment administratiu que subscriuran el delegat
territorial que correspongui del Departament
d’Ensenyament i el titular del centre afectat.

—3 La concessió d’aquestes renovacions dels
concerts educatius dels centres docents privats
es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
D/480130700/4222, de l’òrgan gestor 1304, del
pressupost del 2002.

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

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 de l’ende-
mà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa 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, 15 de maig de 2002

CARME-LAURA GIL I MIRÓ

Consellera d’Ensenyament

ANNEX

EPRI: educació primària.
EPRI: U1-U2-U3-U4-U5-U6.
U1: unitats concertades de primer curs de pri-
mer cicle d’educació primària.
U2: unitats concertades de segon curs de primer
cicle d’educació primària.
U3: unitats concertades de primer curs de segon
cicle d’educació primària.
U4: unitats concertades de segon curs de segon
cicle d’educació primària.
U5: unitats concertades de primer curs de ter-
cer cicle d’educació primària.
U6: unitats concertades de segon curs de tercer
cicle d’educació primària.

ESO: educació secundària obligatòria.
ESO: G1-G2-G3-G4.
G1: unitats concertades de primer curs de pri-
mer cicle d’educació secundària obligatòria.
G2: unitats concertades de segon curs de primer
cicle d’educació secundària obligatòria.
G3: unitats concertades de primer curs de segon
cicle d’educació secundària obligatòria.
G4: unitats concertades de segon curs de segon
cicle d’educació secundària obligatòria.

USD: unitats sol·licitades denegades.
Causes de denegació (CD):

(1) La unitat sol·licitada no assoleix, d’acord
amb les dades de preinscripció, el nombre
d’alumnes previst per concertar el nivell educa-
tiu corresponent.

(2) Les previsions de necessitats d’escolarit-
zació no justifiquen la concertació de les unitats
sol·licitades, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 48.3 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de ju-
liol, reguladora del dret a l’educació.

DELEGACIÓ TERRITORIAL

DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: Igualada (Anoia).
Denominació: Igualada.
Codi: 08019551.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: EPRI: 1-1-1-1-1-1. USD: 1. CD: (1).
03-04: EPRI: 1-1-1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).
04-05: EPRI: 1-1-1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).
05-06: EPRI: 1-1-1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Arrels.
Codi: 08007603.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: ESO: 2-3-3-3. USD: 1. CD: (1).
03-04: ESO: 3-2-3-3. USD: 1. CD: (2).
04-05: ESO: 3-3-2-3. USD: 1. CD: (2).
05-06: ESO: 3-3-3-2. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Cesc.
Codi: 08013652.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: ESO: 0-0-1-1. USD: 2. CD: (1).
03-04: ESO: 1-0-0-1. USD: 2. CD: (2).
04-05: ESO: 1-1-0-0. USD: 2. CD: (2).
05-06: ESO: 1-1-1-0. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Cor de Maria-Sabastida.
Codi: 08008361.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: EPRI: 1-2-2-2-2-2. USD: 1. CD: (1).
03-04: EPRI: 2-1-2-2-2-2. USD: 1. CD: (2).
04-05: EPRI: 2-2-1-2-2-2. USD: 1. CD: (2).
05-06: EPRI: 2-2-2-1-2-2. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escola Pia Balmes.
Codi: 08011941.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: ESO: 3-4-3-4. USD: 2. CD: (1).
03-04: ESO: 4-3-4-3. USD: 2. CD: (2).
04-05: ESO: 4-4-3-4. USD: 1. CD: (2).
05-06: ESO: 4-4-4-3. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Escola Pia de Nostra Senyora.
Codi: 08005242.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: ESO: 2-3-4-4. USD: 3. CD: (1).
03-04: ESO: 3-2-4-4. USD: 3. CD: (2).
04-05: ESO: 3-3-3-4. USD: 3. CD: (2).
05-06: ESO: 3-3-4-3. USD: 3. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: La Salle Bonanova.
Codi: 08003907.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: EPRI: 4-5-5-5-5-5. USD: 1. CD: (1).
03-04: EPRI: 5-4-5-5-5-5. USD: 1. CD: (2).
04-05: EPRI: 5-5-4-5-5-5. USD: 1. CD: (2).
05-06: EPRI: 5-5-5-4-5-5. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Laia.
Codi: 08035842.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: EPRI: 0-1-1-1-1-1. USD: 1. CD: (1).
03-04: EPRI: 1-0-1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).
04-05: EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (2).
05-06: EPRI: 1-1-1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Menéndez Pidal.
Codi: 08007241.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: ESO: 1-2-2-2. USD: 1. CD: (1).
03-04: ESO: 2-1-2-2. USD: 1. CD: (2).
04-05: ESO: 2-2-1-2. USD: 1. CD: (2).
05-06: ESO: 2-2-2-1. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Providencia del Corazón de Je-
sús.
Codi: 08008504.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: ESO: 2-2-3-3. USD: 2. CD: (1).
03-04: ESO: 3-2-2-3. USD: 2. CD: (2).
04-05: ESO: 3-3-2-2. USD: 2. CD: (2).
05-06: ESO: 3-3-3-2. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: San Francisco.
Codi: 08008930.
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Nivell educatiu i unitats concertades:
02-03: EPRI: 1-0-1-1-1-1. USD: 1. CD: (1).
03-04: EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (2).
04-05: EPRI: 1-1-1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).
05-06: EPRI: 1-1-1-1-0-1. USD: 1. CD: (2).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
nès).
Denominació: Pineda.
Codi: 08018901.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: EPRI: 2-2-2-2-2-3. USD: 5. CD: (1).
03-04: EPRI: 3-2-2-2-2-2. USD: 5. CD: (2).
04-05: EPRI: 3-3-2-2-2-2. USD: 4. CD: (2).
05-06: EPRI: 3-3-3-2-2-2. USD: 3. CD: (2).

Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).
Denominació: Amor de Dios.
Codi: 08025186.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: EPRI: 2-3-3-3-3-3. USD: 1. CD: (1).
03-04: EPRI: 3-2-3-3-3-3. USD: 1. CD: (2).
04-05: EPRI: 3-3-2-3-3-3. USD: 1. CD: (2).
05-06: EPRI: 3-3-3-2-3-3. USD: 1. CD: (2).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Municipi: Ripoll (Ripollès).
Denominació: Nuestra Señora del Carmen.
Codi: 17003021.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: ESO: 2-3-3-3. USD: 1. CD: (1).
03-04: ESO: 3-2-3-3. USD: 1. CD: (2).
04-05: ESO: 3-3-2-3. USD: 1. CD: (2).
05-06: ESO: 3-3-3-2. USD: 1. CD: (2).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Municipi: Lleida (Segrià).
Denominació: Episcopal-Mare de Déu de l’Aca-
dèmia.
Codi: 25002647.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: EPRI: 2-3-3-3-3-3. USD: 1. CD: (1).
03-04: EPRI: 3-2-3-3-3-3. USD: 1. CD: (2).
04-05: EPRI: 3-3-2-3-3-3. USD: 1. CD: (2).
05-06: EPRI: 3-3-3-2-3-3. USD: 1. CD: (2).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Municipi: Tarragona (Tarragonès).
Denominació: La Salle.
Codi: 43003537.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: EPRI: 3-4-4-4-4-4. USD: 1. CD: (1).
03-04: EPRI: 4-3-4-4-4-4. USD: 1. CD: (2).
04-05: EPRI: 4-4-3-4-4-4. USD: 1. CD: (2).
05-06: EPRI: 4-4-4-3-4-4. USD: 1. CD: (2).

DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL VALLÈS

OCCIDENTAL

Municipi: Matadepera (Vallès Occidental).
Denominació: Montcau-la Mola.
Codi: 08020887.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: ESO: 2-3-2-2. USD: 3. CD: (1).
03-04: ESO: 3-2-3-2. USD: 2. CD: (2).
04-05: ESO: 3-3-2-3. USD: 1. CD: (2).
05-06: ESO: 3-3-3-2. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: Jaume Viladoms.
Codi: 08035805.

DEPARTAMENT
DE SANITAT
I SEGURETAT SOCIAL

ORDRE
SSS/166/2002, de 13 de maig, per la qual es re-
gulen els estàndards de qualitat que han de com-
plir els centres, serveis i establiments de salut
mental d’utilització pública de Catalunya.

El Decret 213/1999, de 27 de juliol (DOGC
núm. 2944, de 3.8.1999), estableix el compliment
dels estàndards de qualitat com un dels requi-
sits que s’han de reunir per formar part de la
xarxa de centres, serveis i establiments de salut
mental d’utilització pública de Catalunya.

Aquests estàndards de qualitat, segons es
disposa a l’article 4.1 del Decret esmentat, s’han
de determinar mitjançant ordre del Departa-
ment de Sanitat i Seguretat Social, a proposta
del Consell de Direcció del Servei Català de la
Salut.

De conformitat amb tot això, a proposta del
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut,

ORDENO:

Article 1
S’aproven els estàndards de qualitat que s’han

de complir per formar part de la xarxa de centres,
serveis i establiments de salut mental d’utilització
pública de Catalunya, els quals figuren a l’annex.

Article 2
2.1 Els i les titulars dels centres, serveis i

establiments de salut mental han de sol·licitar
al director o directora del Servei Català de la
Salut la verificació del compliment dels estàn-
dards de qualitat. A aquests efectes, juntament
amb la corresponent sol·licitud, han d’emplenar
el qüestionari que els serà lliurat pel Servei
Català de la Salut, i aportar la documentació
acreditativa corresponent.

La persona titular de la Gerència d’Atenció
Psiquiàtrica i Salut Mental, un cop els serveis
tècnics hagin efectuat les verificacions perti-
nents, formularà la corresponent proposta de
resolució. En cas que la proposta sigui negati-
va, es donarà audiència a la persona sol·licitant.

2.2 El compliment dels estàndards de qua-
litat es verificarà mitjançant resolució del direc-
tor o directora del Servei Català de la Salut.

Article 3
Els i les titulars dels centres, serveis i establi-

ments de salut mental que hagin obtingut la ve-
rificació del compliment dels estàndards de
qualitat hauran de comunicar al Servei Català
de la Salut qualsevol variació que s’hi produeixi,
a fi que es revisi, si s’escau, l’expedient de ve-
rificació del seu compliment i s’emeti la resolució
corresponent.

Barcelona, 13 de maig de 2002

EDUARD RIUS I PEY

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

ANNEX

A) Estàndards comuns (aplicables a tots els
centres, serveis i establiments de salut mental)

—1 Accessibilitat
Existència d’un sistema de priorització de la

demanda.

Nivell educatiu i unitats concertades:
02-03: ESO: 0-1-1-1. USD: 1. CD: (1).
03-04: ESO: 1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).
04-05: ESO: 1-1-0-1. USD: 1. CD: (2).
05-06: ESO: 1-1-1-0. USD: 1. CD: (2).

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).
Denominació: L’Escola.
Codi: 08024303.
Nivell educatiu i unitats concertades:

02-03: EPRI: 0-1-0-1-1-1. USD: 2. CD: (1).
03-04: EPRI: 0-0-1-0-1-1. USD: 3. CD: (2).
04-05: EPRI: 1-0-0-1-0-1. USD: 3. CD: (2).
05-06: EPRI: 1-1-0-0-1-0. USD: 3. CD: (2).

(02.134.107)

*



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3642 – 24.5.20029256

Existència d’un protocol de gestió de la llis-
ta d’espera.

—2 Autonomia
Existència de full de consentiment informat,

en cas d’ingrés voluntari.
Existència d’un protocol de confidencialitat.

—3 Documentació assistencial
3.1 Història clínica:
Existència d’una història clínica interdis-

ciplinar, que reculli:
Valoració mèdica somàtica, funcional, psico-

lògica i social.
Seguiment.
Prescripció i administració de fàrmacs per

escrit amb signatura de la persona responsable.
Disposar d’un model d’informe d’alta en què

consti motiu d’ingrés, diagnòstic, tractaments re-
alitzats, motiu de l’alta, derivació, fàrmacs pres-
crits i signatura del metge o metgessa, en cas
d’hospitalització o atenció al servei d’urgènci-
es.

3.2 Protocols:
Existència de protocols d’admissió i/o acolli-

da, tractament i alta.
Existència de protocols o programes d’atenció

a les famílies.
Existència de protocols d’atenció en inferme-

ria.

—4 Recursos humans
Disposar d’un equip assistencial multidis-

ciplinar bàsic, capacitat per a l’atenció en salut
mental, i d’acord amb els requeriments de les
diferents tipologies de serveis:

Serveis d’atenció especialitzada de salut mental
de suport a l’atenció primària de salut (infantil
i juvenil): psiquiatre/psiquiatra o metge/metgessa
amb experiència professional en psiquiatria de
més de 7 anys, psicòleg/psicòloga i treballador/
treballadora social.

Serveis d’atenció especialitzada de salut men-
tal de suport a l’atenció primària de salut (per-
sones adultes): psiquiatre/psiquiatra o metge/
metgessa amb experiència professional en psi-
quiatria de més de 7 anys, psicòleg/psicòloga,
diplomat/diplomada d’infermeria, preferent-
ment amb titulació o formació específica en
psiquiatria i treballador/treballadora social.

Serveis d’hospitalització (urgències i aguts):
psiquiatre/psiquiatra o metge/metgessa amb ex-
periència professional en psiquiatria de més de
7 anys, psicòleg/psicòloga, farmacèutic/farma-
cèutica hospitalari, diplomat/diplomada d’infer-
meria, preferentment amb titulació o formació
específica en psiquiatria, treballador/treballado-
ra social, auxiliar d’infermeria o auxiliar de clí-
nica.

Serveis d’hospitalització (subaguts, i llarga
estada psiquiàtrica): psiquiatre/psiquiatra o
metge/metgessa amb experiència professional
en psiquiatria de més de 7 anys, psicòleg/psi-
còloga, farmacèutic/farmacèutica, diplomat/di-
plomada d’infermeria, preferentment amb ti-
tulació o formació específica en psiquiatria,
treballador/treballadora social, auxiliar d’infer-
meria o auxiliar de clínica.

Serveis d’internament en la comunitat: psiqui-
atre/psiquiatra o metge/metgessa amb experi-
ència professional en psiquiatria de més de 7
anys, psicòleg/psicòloga, farmacèutic/farmacèu-
tica, diplomat/diplomada d’infermeria, prefe-
rentment amb titulació o formació específica en
psiquiatria i treballador/treballadora social.

Serveis d’hospitalització parcial: psiquiatre/
psiquiatra o metge/metgessa amb experiència
professional en psiquiatria de més de 7 anys,
psicòleg/psicòloga, diplomat/diplomada d’infer-
meria, preferentment amb titulació o formació
específica en psiquiatria i treballador/treballa-
dora social.

Serveis d’atenció específica: s’aplicaran els
estàndards de personal que s’ajustin millor als
diversos serveis específics.

Serveis de Rehabilitació Comunitària: psicò-
leg/psicòloga, treballador/treballadora social,
auxiliar d’infermeria o auxiliar de clínica.

Serveis d’atenció en unitats polivalents a la
comunitat: s’aplicaran els estàndards de personal
específics que corresponguin a cada tipologia
dels serveis integrants.

Existència d’un sistema d’identificació de tot
el personal.

Disposar d’un registre actualitzat del personal
assistencial directe, que reculli el nom, categoria
professional, titulació, especialitat i càrrec.

Disposar d’un organigrama, amb expressa
indicació de la persona responsable assisten-
cial.

Disposar d’un programa de formació conti-
nuada per les seves persones professionals i tre-
balladores.

—5 Atenció a la persona usuària
Tenir establerta una via per atendre els sug-

geriments i reclamacions, i poder-hi donar res-
posta en uns terminis preestablerts. (Instrucció
03/96 del Servei Català de la Salut).

Existència d’un mecanisme estandarditzat per
al coneixement dels nivells de satisfacció de les
persones usuàries i familiars.

—6 Continuïtat assistencial
Protocolització de la coordinació i derivació

amb altres recursos del sistema sanitari i/o equi-
paments dependents d’altres departaments.

Protocolització de la informació i continuïtat
assistencial a l’alta.

Disposar d’un o una professional referent per
a cada circuit assistencial.

Disposar d’un sistema d’identificació de la
població adulta amb TMS.

—7 Recursos estructurals
Disposar d’autorització administrativa d’es-

tabliments sanitaris.
Compliment de la Llei de protecció de dades

de caràcter personal.
Disposar dels mitjans necessaris per facilitar

els indicadors assistencials i de gestió que esta-
bleixi el Servei Català de la Salut.

B) Estàndards específics.

—1 Serveis d’atenció especialitzada de salut
mental de suport a l’atenció primària de salut (in-
fantil i juvenil/població adulta)

Aplicació del Programa de col·laboració amb
l’Atenció Primària de Salut.

Existència de condicions idònies de segure-
tat, que puguin garantir la correcta atenció i
tractament dels i de les pacients i de tots els
aspectes de la malaltia.

Existència de protocols d’interconsulta i de-
rivació:

Protocols de derivació urgent i temps de res-
posta.

Protocols per al retorn i seguiment des de
l’APS.

Disposar d’un protocol per a la programació,
priorització i actualització permanent de les per-
sones usuàries en llista d’espera.

Disposar d’una organització assistencial de-
tallada per a l’atenció no programada durant
l’horari de funcionament del centre.

Disposar d’un sistema coordinat amb unitats
hospitalàries de referència per garantir una aten-
ció preferent a les persones usuàries donats d’al-
ta hospitalària.

Disposar de protocols clínics per a les pato-
logies amb major prevalença o gravetat a criteri
del centre (mínim tres).

—2 Serveis d’urgències psiquiàtriques
Existència d’un servei de guàrdia, les 24 ho-

res del dia, amb un metge/metgessa psiquiatre
o metge/metgessa amb experiència professional
en psiquiatria de més de 7 anys.

Existència de condicions idònies de segure-
tat, que puguin garantir la correcta atenció i
tractament del i de les pacients i de tots els as-
pectes de la malaltia.

Disposar d’un sistema organitzat de registre
de l’activitat assistencial realitzada al servei d’ur-
gències.

—3 Serveis d’hospitalització d’aguts
Existència d’un servei de guàrdia, les 24 ho-

res del dia, amb un metge psiquiatre o metge
amb experiència professional en psiquiatria de
més de 7 anys.

Existència de condicions idònies de segure-
tat, que puguin garantir la correcta atenció i
tractament dels pacients i de tots els aspectes de
la malaltia. Existència de programes específics
individualitzats de tractament.

Disposar d’un sistema propi de tractament de
la patologia mèdica no psiquiàtrica, o protocols
de col·laboració amb l’hospital general de refe-
rència.

Disposar d’un servei de farmàcia hospitalà-
ria.

—4 Serveis d’hospitalització de subaguts
Existència d’un servei de guàrdia, les 24 ho-

res del dia, amb un metge/metgessa psiquiatre
o metge/metgessa amb experiència professional
en psiquiatria de més de 7 anys.

Existència de condicions idònies de segure-
tat, que puguin garantir la correcta atenció i
tractament dels i de les pacients i de tots els
aspectes de la malaltia.

Disposar d’un protocol per a la programació,
priorització i actualització permanent de les per-
sones usuàries en llista d’espera.

Existència de programes específics individu-
alitzats de tractament, rehabilitació i reinserció
psicosocial.

Existència d’activitats terapèutiques, de te-
ràpia ocupacional i lleure, individualitzats i
grupals.

Existència de programes específics d’atenció
i orientació familiar.

Disposar d’un sistema propi de tractament,
de la patologia mèdica no psiquiàtrica, o proto-
cols de col·laboració amb l’hospital general de
referència.

Disposar d’un servei de farmàcia hospitalà-
ria.

Existència d’activitats de rehabilitació psi-
cosocial.

—5 Serveis d’internament en la comunitat
Existència d’un servei de guàrdia localitzable,

les 24 hores del dia, amb un metge/metgessa
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psiquiatre o metge/metgessa amb experiència
professional en psiquiatria de més de 7 anys.

Existència de condicions idònies de segure-
tat, que puguin garantir la correcta atenció i
tractament dels i de les pacients i de tots els
aspectes de la malaltia.

Disposar d’un protocol per a la programació,
priorització i actualització permanent de les per-
sones usuàries en llista d’espera.

Existència de programes específics individu-
alitzats de tractament, rehabilitació i reinserció
a la comunitat.

Existència d’activitats terapèutiques, de te-
ràpia ocupacional i lleure, individualitzats i
grupals.

Existència de programes específics d’atenció
i orientació familiar.

Disposar d’un sistema propi de tractament,
de la patologia mèdica no  psiquiàtrica, o pro-
tocols de col·laboració amb l’hospital general de
referència o ABS.

Disposar d’un sistema organitzat de prescrip-
ció i administració de fàrmacs.

Existència d’activitats de rehabilitació psi-
cosocial.

—6 Serveis d’hospitalització de llarga estada
psiquiàtrica

Existència d’un servei de guàrdia, les 24 ho-
res del dia, amb un metge/metgessa psiquiatre
o metge/metgessa amb experiència professional
en psiquiatria de més de 7 anys.

Disposar d’un protocol per a la programació,
priorització i actualització permanent de les per-
sones usuàries en llista d’espera.

Existència de condicions idònies de segure-
tat, que puguin garantir la correcta atenció i
tractament dels i de les pacients i de tots els
aspectes de la malaltia.

Existència d’activitats terapèutiques, de te-
ràpia ocupacional i lleure, individualitzats i
grupals.

Existència de programes individualitzats de
rehabilitació i reinserció psicosocial.

Disposar d’un servei de farmàcia hospitalà-
ria o d’un sistema organitzat de prescripció i ad-
ministració de fàrmacs que inclogui la constitu-
ció d’un dipòsit de farmàcia.

Existència d’activitats de rehabilitació psico-
social.

—7 Serveis d’atenció específica
7.1 Unitat de Crisi de l’Adolescència:
Existència d’un servei de guàrdia, les 24 ho-

res del dia, amb un metge/metgessa psiquiatre
o metge/metgessa amb experiència professional
en psiquiatria de més de 7 anys.

Disposar d’un protocol per a la programació,
priorització i actualització permanent de les per-
sones usuàries en llista d’espera.

Disponibilitat d’àrees d’esbarjo específiques,
amb les condicions de seguretat adients.

Disponibilitat d’espais, circuits i protocols que
garanteixin els contactes i la companyia fami-
liar, sempre que no hi hagi contraindicació mè-
dica.

7.2 Unitat de trastorns alimentaris:
Existència d’un servei de guàrdia, localitza-

ble les 24 hores del dia, amb un metge/metgessa
psiquiatre o metge/metgessa amb experiència
professional en psiquiatria de més de 7 anys.

Disposar d’un protocol per a la programació,
priorització i actualització permanent de les per-
sones usuàries en llista d’espera.

Disponibilitat d’àrees d’esbarjo específiques,
amb les condicions de seguretat adients.

Disponibilitat d’espais, circuits i protocols
que garanteixin els contactes i la companyia fa-
miliar, sempre que no hi hagi contraindicació
mèdica.

7.3 Unitat de Patologia Dual:
Se li aplicaran els estàndards corresponents

a les unitats d’aguts.
7.4 Unitats de Referència Psiquiàtrica In-

fantil (URPI):
Se li aplicaran els estàndards corresponents

a les unitats d’aguts.
7.5 Serveis de rehabilitació infantil i juve-

nil:
Existència d’un equip de professionals mul-

tidisciplinar.
Existència d’un programa funcional de les

activitats que es realitzen (educatives, esporti-
ves, de lleure, etc.), que han d’anar adreçades
a la recuperació i manteniment de la capacitat
d’autonomia personal.

Disposar d’un expedient individualitzat que
contempli:

Antecedents patològics personals i familiars.
Trastorns actuals.
Orientació diagnòstica.
Pla terapèutic.
Seguiment evolutiu.

—8 Serveis d’hospitalització parcial
Disposar d’un protocol per a la programació,

priorització i actualització permanent de les per-
sones usuàries en llista d’espera.

Existència de programes individualitzades de
tractament, rehabilitació i reinserció a la comu-
nitat.

Existència d’activitats terapèutiques, de te-
ràpia ocupacional i lleure  individualitzats i
grupals.

Disposar de programes específics d’atenció
i orientació familiar.

Disposar de protocols de col·laboració amb
l’hospital general de referència o ABS per al
tractament de la patologia mèdica no psiquià-
trica.

Disposar d’un sistema organitzat de prescrip-
ció i administració de fàrmacs.

Existència d’activitats de rehabilitació psi-
cosocial.

—9 Serveis de Rehabilitació Comunitària
Disposar d’un programa de rehabilitació i/o

reinserció que prevegi:
Valoració de les necessitats de la persona

usuària.
Definició concreta dels objectius de rehabi-

litació i reinserció.
Disposar d’una planificació i desenvolupa-

ment de les activitats que es realitzen.
Avaluació o reformulació trimestral dels ob-

jectius assistencials.
Disposar d’un protocol per a la programació,

priorització i actualització permanent de les per-
sones usuàries en llista d’espera.

Disposar d’un programa de suport a les famí-
lies dels i de les pacients.

Disposar d’un sistema de recollida d’informa-
ció dels programes funcionals que contindrà els
tipus, la periodicitat i les persones que hi parti-
cipen.

Existència d’activitats de rehabilitació psi-
cosocial.

—10 Serveis d’atenció en unitats polivalents a
la comunitat

Disposa de serveis d’atenció especialitzada en
salut mental de suport a l’atenció primària de
salut.

Disposa de serveis d’hospitalització d’aguts.
Disposa de serveis d’hospitalització de sub-

aguts.
Disposa de serveis d’internament a la comu-

nitat.
Disposa de serveis d’hospitalització parcial.
Disposa de serveis de rehabilitació comuni-

tària.
En cada cas, s’aplicaran els estàndards espe-

cífics que corresponguin als serveis que integrin
la unitat polivalent.

(02.127.228)

*
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE
de 9 de maig de 2002, sobre una resolució adop-
tada pel conseller de Política Territorial i Obres
Públiques en matèria d’urbanisme referent al mu-
nicipi de Cànoves i Samalús.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, 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’assumpte que s’indica a continuació:

Cànoves i Samalús
Exp.: 02/135 i 02/204 (acumulats). (Resolució de
15 d’abril de 2002). Recursos d’alçada interpo-
sats per la senyora Cristina Viader i Anfrans,
alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Car-
dedeu, en nom i representació del qual actua, i
pel senyor Josep Puyol i Mor, que actua en nom
propi i en qualitat de president de l’Associació
de Propietaris Les Pungoles, i com a vicepre-
sident de l’entitat urbanística de Conservació de
la Urbanització de les Pungoles, en relació amb
l’aprovació definitiva de la revisió de les Normes
subsidiàries de planejament de Cànoves i Sa-
malús.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques ha resolt el següent:

Estimar en part els recursos d’alçada acumu-
lats interposats per la senyora Cristina Viader
i Anfrans, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament
de Cardedeu, en nom i representació del qual
actua, i pel senyor Josep Puyol i Mor, que actua
en nom propi i en qualitat de president de l’As-
sociació de Propietaris Les Pungoles, i com a
vicepresident de l’entitat urbanística de Con-
servació de la Urbanització de Les Pungoles,
contra els acords de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona de 21 de març i 17 d’octubre de
2001, relatius a l’aprovació definitiva de la re-
visió de les Normes subsidiàries de planejament
de Cànoves i Samalús; acords publicats al DOGC
núm. 3535, de 17.12.2001, en el sentit de:

—1 Eliminar el sector de sòl apte per urbanit-
zar, SAU 12.

—2 Classificar l’indret de sòl no urbanitzable
i qualificar l’àrea d’especial protecció de la bi-
odiversitat, clau 12, i d’especial interès agrari,
clau 11, tal com es delimita en plànol adjunt.

—3 Modificar la normativa i plànols d’orde-
nació corresponents d’acord amb les prescrip-
cions anteriors.

—4 Confirmar en tots els altres termes els
acords impugnats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu, de conformitat amb allò que
es preveu a l’article 115.3 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, i
l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia, en el termini de
dos mesos comptadors des de l’endemà de re-
bre la notificació, sense perjudici que es pugui
interposar qualsevol altre recurs que es consi-
deri procedent.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa
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 DOGC.

Barcelona, 9 de maig de 2002

ROSER CLARIANA I SELVA

Cap del Servei de Recursos

(02.115.133)

EDICTE
de 9 de maig de 2002, sobre acords de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona referents al munici-
pi de Sant Cugat del Vallès.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
les sessions de 17 d’octubre de 2001 i 13 de març
de 2002, va adoptar, entre altres, els acords se-
güents:

Exp.: 01/2165
Pla especial de concreció de tipus d’equipament
i ordenació volumètrica a la rambla M. J. Verda-
guer cantonada carrer Núria, residència geriàtri-
ca, de Sant Cugat del Vallès

Acord de 13 de març de 2002

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

—1 Donar conformitat al text refós del Pla
especial de concreció del tipus d’equipament i
ordenació de volums a la rambla Mossèn Jacint
Verdaguer, cantonada amb el carrer Núria, re-
sidència geriàtrica, de Sant Cugat del Vallès,
tramès per l’Ajuntament en compliment de
l’acord d’aprovació definitiva de 17 d’octubre
de 2001.

—2 Publicar aquest acord i el d’aprovació
definitiva de 17 d’octubre de 2001 al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la
seva executivitat immediata, tal com indica l’ar-
ticle 89 del text refós de la legislació vigent a
Catalunya en matèria urbanística.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament i al promo-
tor.

Acord de 17 d’octubre de 2001

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
concreció de tipus d’equipament i ordenació vo-
lumètrica a la rambla Mossèn Jacint Verdaguer
cantonada amb el carrer Núria, residència ge-
riàtrica, de Sant Cugat del Vallès, promogut per
Gericomplex, SL, i tramès per l’Ajuntament,
supeditant-ne la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i consegüent execu-
tivitat a la presentació d’un text refós, per tri-
plicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’apro-
vació provisional de l’expedient i degudament
diligenciat, que incorpori les prescripcions se-
güents:

1.1 Cal establir una normativa específica
que, a més de les condicions edificatòries, reguli
també els paràmetres que fan referència als usos
propis d’un equipament sanitarioassistencial. En
coherència, s’han de fixar els paràmetres que
quantifiquin els espais necessaris tant comuni-
taris com de dormitori.

D’aquesta manera els plànols de distribució
tenen un valor orientatiu.

1.1.1 Quant als espais dormitori i per tal que
es destinin exclusivament a l’ús sanitarioassis-
tencial, s’ha de fixar la superfície màxima en 30
m2, amb la incorporació de la previsió que no
podrà subdividir-se amb altres sales o habitaci-
ons, ni agrupar-se amb altres dependències de
manera que constitueixin elements indepen-
dents de la resta del centre.

Així mateix, la superfície mínima haurà de
donar adequat compliment a les determinacions
del Decret 135/1995, de 24 de març, de desple-
gament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre,
de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del codi
d’accessibilitat.

1.1.2 Pel que fa als espais comunitaris i d’acord
amb la normativa específica de serveis socials
del Departament de Sanitat i Seguretat Soci-
al, s’estableix que seran del 50% de la super-
fície total i aquest sostre s’ordenarà dins el
volum edificable amb unes determinades con-
dicions:

1.1.2.1 En compliment de les determinacions
de la normativa aplicable, s’haurà de garantir
l’ocupació mínima del 15% del total de la planta
amb usos que garanteixin el control d’accés, el
bany geriàtric, sala d’estar i altres similars. En
aquest còmput, no es poden incloure els passa-
dissos de distribució i les escales pròpies de l’or-
ganització de l’edifici.

1.1.2.2 També, d’acord amb les condicions de
ventilació i il·luminació directa incloses a la le-
gislació d’aplicació abans esmentada, cal limi-
tar al 40% la superfície destinada a usos comu-
nitaris. En qualsevol cas, no són admesos usos
d’espais d’activitats i convivència i cal precisar
que en aquest còmput no s’inclou la reserva
d’aparcament.

1.2 Pel que fa als paràmetres urbanístics, cal
restringir els usos amb la prohibició expressa
dels residencials, hotels, aparthotels, motels i,
en general, els del ram de l’hostaleria.

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

Contra els acords anteriors, que 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 Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya. El recurs s’entendrà desestimat
si passen tres mesos sense que s’hagi dictat i
notificat la resolució expressa i quedarà alesho-
res oberta la via contenciosa administrativa.
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Barcelona, 9 de maig de 2002

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(02.120.054)

EDICTE
de 9 de maig de 2002, sobre acords de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona referents als munici-
pis d’Esplugues de Llobregat, Corbera de Llo-
bregat i Esparreguera.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en
la sessió de 17 d’abril de 2002, va adoptar, en-
tre altres, els acords següents:

Exp.: 02/823
Pla especial per a la modificació de l’ús i concre-
ció de les condicions edificatòries de illa delimi-
tada pels carrers Sant Salvador, Maragda, Ver-
ge Guadalupe i Mestre Joan Corrales, d’Esplu-
gues de Llobregat

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 modificació de l’ús i la concreció de les con-
dicions edificatòries de l’illa delimitada pels
carrers de Sant Salvador, Maragda, Verge Gua-
dalupe i Mestre Joan Corrales, d’Esplugues de
Llobregat, promogut per Inmobiliaria Fund, 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 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 d’Esplu-
gues de Llobregat i al promotor.

Exp.: 01/2518
Modificació puntual número 1 del Pla general
d’ordenació, dins l’àmbit de la Unitat d’actuació
la Creu d’Aragall Junior, de Corbera de Llo-
bregat

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 número 1 del Pla general d’ordenació
dins l’àmbit de la Unitat d’actuació la Creu
d’Aragall Junior, de Corbera de Llobregat, pro-
moguda i tramesa per l’Ajuntament.

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

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

Exp.: 02/671
Modificació puntual del Pla general d’ordena-
ció per a l’ampliació d’usos a l’àmbit dels polí-
gons industrials, d’Esparreguera

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

—1 Aprovar definitivament la modificació
puntual del Pla general d’ordenació per a l’am-
pliació d’usos a l’àmbit dels polígons industri-
als, d’Esparreguera, 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 d’Esparre-
guera.

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, 9 de maig de 2002

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona

(02.128.085)

EDICTE
de 10 de maig de 2002, sobre una resolució del
conseller de Política Territorial i Obres Públiques
referents als municipis de Badalona, Montcada
i Reixac, Santa Coloma de Gramenet i Tiana.

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 16 d’abril de 2002,
l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 01/1857
Pla especial de protecció i millora del sector sud
de la serralada de Marina, de Badalona, Mont-
cada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet i Tiana

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 Pla
especial de protecció i millora del sector sud de
la serralada de Marina, dels termes municipals
de Badalona, Montcada i Reixac, Santa Colo-
ma de Gramenet i Tiana, promogut i tramès per
la Diputació de Barcelona amb la incorporació
d’ofici de la prescripció següent:

Els grafismes inclosos als plànols d’ordena-
ció 02 i 03, que indiquen possibles usos a les
masies tradicionals, no són vinculants ja que es
tracta de determinacions pròpies de les ordenan-

ces d’ús de cada zona i consegüentment no te-
nen caràcter de qualificació urbanística.

Contra la resolució anterior, que posa fi a la
via administrativa, es pot interposar potesta-
tivament 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 de l’en-
demà 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 expressa i
quedarà aleshores oberta la via contenciosa ad-
ministrativa.

En qualsevol cas, contra la resolució esmen-
tada també es pot interposar directament recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb
el que preveuen l’article 116 de la Llei esmenta-
da i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de ju-
liol, 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 ex-
pressament 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, 10 de maig de 2002

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya

(02.115.121)

EDICTE
de 10 de maig de 2002, sobre una resolució adop-
tada pel conseller de Política Territorial i Obres
Públiques en matèria d’urbanisme referent al mu-
nicipi de Camarles.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, 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’assumpte que s’indica a continuació:

Camarles
Exp.: 01/873 (Resolució de 15 d’abril de 2002).
Recurs d’alçada interposat pel senyor Francisco
Javier Faura Sanmartín, que actua en nom i re-
presentació de la societat Centre de Recherches
Primatològiques, LTD, relatiu a la denegació
d’una autorització a les parcel·les 71, 73 i 74 del
polígon 1, del terme municipal de Camarles.

Vista la proposta de la Direcció General d’Ur-
banisme i d’acord amb els fonaments que s’hi
exposen, he resolt estimar el recurs d’alçada
interposat pel senyor Francisco Javier Faura
Sanmartín, que actua en nom i representació de
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la societat Centre de Recherches Primatolò-
giques, LTD, contra l’acord de la Comissió
d’Urbanisme de Tarragona de 7 de febrer de
2001, relatiu a la denegació d’una autorització
a les parcel·les 71, 73 i 74 del polígon 1, del ter-
me municipal de Camarles i, en conseqüència:

—1 Deixar sense efecte l’acord impugnat.

—2 Considerar que l’abast de la petició for-
mulada davant de la Comissió d’Urbanisme de
Tarragona en data 11 de febrer de 2000, es li-
mita a l’autorització d’un habitatge unifamiliar
aïllat a la finca compresa per les parcel·les 71,
73 i 74 del polígon 1 de rústica de Camarles, i
en conseqüència, aprovar aquesta sol·licitud
als efectes de l’article 127 per remissió de l’arti-
cle 128 del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de ju-
liol.

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 adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, i
l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, re-
guladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa, davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de rebre la notificació sens per-
judici 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
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 Ca-
talunya.

Barcelona, 10 de maig de 2002

ROSER CLARIANA I SELVA

Cap del Servei de Recursos

(02.115.123)

EDICTE
de 10 de maig de 2002, pel qual es fan públics
acords del Govern de la Generalitat referents als
municipis de Santa Maria de Palautordera i Ba-
nyoles.

A proposta del conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques, i de conformitat amb
la Comissió Jurídica Assessora, el Govern, en
data 16 d’abril de 2002, adopta els acords se-
güents:

Exp.: 01/393
Modificació del Pla parcial d’ordenació de ca
l’Abril, de Santa Maria de Palautordera

Aprovar definitivament la modificació del Pla
parcial d’ordenació de ca l’Abril, de Santa Maria
de Palautordera.

Exp.: 01/2772
Modificació puntual del Pla especial de reforma
interior Abat Bonito i carrer Estricadors, de
Banyoles

Aprovar definitivament la modificació del Pla
especial de reforma interior Abat Bonito i carrer
Estricadors, de Banyoles.

Contra els acords anteriors, que posen fi a la
via administrativa, es pot interposar potestati-
vament 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
Govern de la Generalitat, en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC. El recurs s’entendrà
desestimat si passa un mes sense que s’hagi dictat
i notificat la resolució expressa i quedarà ales-
hores oberta la via contenciosa administrativa.

En qualsevol cas, contra els acords esmentats
també es pot interposar directament recurs con-
tenciós 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 de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar des de l’en-
demà 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 ex-
pressament 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, 10 de maig de 2002

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya

(02.115.136)

EDICTE
de 10 de maig de 2002, pel qual es fa públic un
acord del Govern de la Generalitat referent al
municipi de Sant Cugat del Vallès.

Exp.: 01/211
Modificació puntual del Pla general metropolità
als àmbits de Vullpalleres oest, can Bellet, can
Canyameres, Guinardera i Sant Mamet, de Sant
Cugat del Vallès

A proposta del conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques, i de conformitat amb la
Comissió Jurídica Assessora, el Govern, en data
19 de març de 2002, adopta l’Acord següent:

Aprovar definitivament la modificació pun-
tual del Pla general metropolità als àmbits de
Vullpalleres oest, can Bellet, can Canyameres,
Guinardera i Sant Mamet, de Sant Cugat del
Vallès.

Contra l’acord anterior, que posa fi a la via
administrativa, i de conformitat amb el que pre-
veuen 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, es pot interposar potes-
tativament recurs de reposició davant el Govern
de la Generalitat, en el termini d’un mes a comp-
tar des de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte al DOGC. El recurs s’entendrà desesti-
mat si passa un mes sense que s’hagi dictat i
notificat la resolució expressa i quedarà alesho-
res oberta la via contenciosa administrativa.

En qualsevol cas, contra l’Acord esmentat
també es pot interposar directament recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb
el que preveuen l’article 116 de la Llei esmen-
tada 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 expres-
sament o se n’hagi produït la desestimació pre-
sumpta 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, 10 de maig de 2002

MERCÈ ALBIOL I NÚÑEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Catalunya

(02.115.119)

*
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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA

ORDRE
ARP/167/2002, de 15 de maig, per la qual es fixa
l’assignació d’una quantitat de referència del Fons
nacional coordinat de quotes làcties i de la com-
plementària de la reserva nacional, per al perí-
ode 2002-2003.

El Reial decret 1486/1998, de 10 de juliol,
sobre la modernització i la millora de la compe-
titivitat del sector làctic, estableix la creació d’un
fons nacional coordinat de quotes làcties i regula
l’assignació complementària de la Reserva na-
cional, com a conseqüència de l’aplicació de la
normativa relativa a la no comercialització de
llet.

Els articles 14 i 15 del capítol 4 de l’esmentat
Reial decret, atorguen a les comunitats autòno-
mes la competència per establir el procediment
de recepció, tramitació i classificació de les sol·-
licituds presentades pels productors així com els
criteris d’assignació complementaris als que
determina el Reial decret.

L’Ordre ministerial de 17 d’abril de 2002
(BOE núm. 95, de 20.4.2002), desenvolupa l’es-
mentat Reial decret i instrumenta l’assignació
de ramaders de quantitats de referència del Fons
nacional coordinat de quotes làcties i de quan-
titats de referència complementàries, per al
període 2002-2003, i estableix, com a novetat,
que el contingut en matèria grassa de les quo-
tes per a lliuraments a compradors assignades
en el Fons nacional, serà el de la mitjana de les
quotes abandonades en el període 2001-2002 i
així s’haurà de ponderar en el contingut repre-
sentatiu de matèria grassa del ramader benefi-
ciari.

En conseqüència, i d’acord amb l’esmentada
normativa, cal establir les normes que fixin el
procediment i els criteris de classificació de les
sol·licituds de la quota que serà proposada pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
per a la posterior assignació que farà la Direc-
ció General de Ramaderia del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació.

Per tot això, en ús de les atribucions que m’han
estat conferides,

ORDENO:

Article 1
Objecte

Aquesta Ordre té per objecte desenvolupar
els aspectes procedimentals derivats de les com-
petències que atorga a les comunitats autòno-
mes el Reial decret 1486/1998 en relació amb les
modalitats d’aplicació del Fons nacional coor-
dinat de quotes làcties i l’assignació complemen-
tària de la Reserva nacional per al període 2002-
2003.

Article 2
Requisits dels sol·licitants

Els productors sol·licitants de l’assignació
del Fons nacional coordinat de quotes làcties
han d’acreditar el compliment dels requisits se-
güents:

a) Tenir assignada una quota lletera, en data
1 d’abril de 2002, inferior a 400.000 kg.

El límit anterior serà augmentat a 500.000
kg en cas que el total de les quantitats que pu-
guin sol·licitar tots els ramaders de Catalunya
que compleixin els requisits que estableix
aquest article, sigui inferior a les quantitats
disponibles per a la nostra comunitat autòno-
ma.

b) Estar inclòs en alguna de les categories
que recull l’article 34.1 del Reial decret 1486/
1998, de 10 de juliol.

c) No haver-se acollit a cap programa d’aban-
donament definitiu de la producció de llet, finan-
çats amb càrrec a fons de la Unió Europea,
nacionals o autonòmics.

d) No haver transferit quantitats de referèn-
cia durant els darrers cinc períodes, inclòs el que
es presenta la sol·licitud.

e) No haver cedit quantitats de referència
durant els últims cinc períodes, inclòs el que es
presenta la sol·licitud, llevat que justifiqui la
concurrència d’alguna de les causes de força
major que estableix l’article 42 del Reial decret
1486/1998. També tindrà la consideració de força
major qualsevol altra causa degudament docu-
mentada i així considerada per l’autoritat com-
petent.

f) Haver comercialitzat, en la darrera cam-
panya 2001-2002 al menys el 90% de la seva
quantitat de referència individual.

g) Complir les condicions sanitàries exigibles
a la producció i la comercialització de la llet i els
productes làctics.

Article 3
Criteris de prioritat

3.1 Als efectes de classificar les sol·licituds
per a la concessió de quotes làcties del Fons
nacional coordinat, es valoraran d’acord amb els
criteris següents, els quals hauran de ser expli-
citats i justificats pels sol·licitants en el mateix
moment de realitzar la sol·licitud:

a) Ser agricultor jove, segons la definició de
l’article 2.7 del Reial decret 613/2001, de 8 de
juny. En el cas de persones jurídiques titulars de
quota, tenir integrants que siguin agricultors
joves segons la normativa esmentada. Aquests
agricultors joves hauran d’estar afiliats a la Se-
guretat Social.

b) Si la quota disponible és insuficient per
atendre les sol·licituds del punt a) anterior
tindran prioritat els agricultors joves que no
hagin rebut assignació del Fons de quotes a
les anteriors convocatòries, havent-ho sol·li-
citat.

c) En cas que un cop fet aquest repartiment,
encara es disposi de quota per repartir, tindran
prioritat els productors que no tinguin la qua-
lificació d’agricultor jove i que no hagin rebut
assignació del Fons de quotes a l’anterior con-
vocatòria, havent-ho sol·licitat.

d) En cas que les quantitats a repartir siguin
insuficients per atendre les sol·licituds, s’orde-
naran d’acord amb la quota assignada al sol·-
licitant a 1 d’abril de 2002, de menor a major
quota, i es repartirà seguint aquest ordre fins a
exhaurir les quantitats a repartir.

3.2 Si un cop aplicats els criteris de priori-
tat que estableix l’apartat anterior encara res-
ta quantia, es repartirà entre les sol·licituds que
no compleixen cap de les prioritats, ordenant-
les de menor a major quota fins a exhaurir les
quantitats a repartir.

Article 4
Quantitats de referència

La quantitat de referència màxima que pot
sol·licitar un ramader, dependrà de la quota que
tingui assignada a 1 d’abril de 2002:

a) Si la quantitat de referència assignada és
inferior a 150.000 kg, podrà sol·licitar-ne fins a
un màxim del 50% d’aquesta.

b) Si la quantitat de referència assignada està
compresa entre 150.000 i 250.000 kg, podrà sol·-
licitar fins a un màxim del 50% de la diferència
entre la seva quota i 350.000 kg.

c) Si la quantitat de referència assignada està
compresa entre 250.000 i 400.000 kg, podrà sol·-
licitar un màxim del 25% de la diferència entre
la seva quota i 500.000 kg.

Article 5
Quantitat del Fons, preu de venda i contingut en
matèria grassa

5.1 La quantitat de quota a distribuir entre
els ramaders amb explotacions ubicades a Ca-
talunya per al període 2002-2003 és d’1.449.168
kg de venda a compradors i 7.500 kg de venda
directa per a l’adquisició del Fons nacional i de
les mateixes quantitats per a l’assignació com-
plementària.

5.2 D’acord amb l’article 2.2 de l’Ordre
APA/867/2002, de 17 d’abril (BOE núm. 95, de
20.4.2002) el preu de venda de les quantitats del
Fons s’estableix en 0,30 euros/kg.

5.3 El contingut representatiu de matèria
grassa o greix de referència de les quotes per a
lliurament a compradors assignades en el Fons
nacional serà de 3,58%, que és la mitjana de les
quotes abandonades en el període 2001-2002, i
així es ponderarà en el contingut representatiu
de matèria grassa del ramader beneficiari.

Article 6
Presentació de sol·licituds i documentació

6.1 Els ramaders que estiguin interessats en
adquirir quantitats del fons de quotes làcties per
al període 2002-2003 i reuneixin els requisits de
l’article 2 d’aquesta Ordre, han de presentar la
seva sol·licitud normalitzada des de l’endemà de
la publicació d’aquesta Ordre al DOGC i fins
al 14 de setembre de 2002 davant les oficines
comarcals del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca.

6.2 Juntament amb la sol·licitud han de
presentar la documentació següent:

a) Acreditació de la condició d’agricultor
jove, segons la definició de l’article 2.7 del Re-
ial decret 613/2001. En el cas de persones jurí-
diques titulars de quota, documentació que acre-
diti tenir integrants que siguin agricultors joves.
Aquests agricultors joves hauran d’estar afiliats
a la Seguretat Social.

b) En tots els casos:
Original i còpia del DNI/NIF del sol·licitant.

En el cas de persones jurídiques, CIF de la so-
cietat i NIF de cadascun dels seus membres.

Certificat de lliuraments de llet a primers
compradors de la campanya 2001-2002, així com
declaració de les vendes directes realitzades en
aquest mateix període.

Certificació emesa pel Laboratori Interpro-
fessional Lleter o laboratori oficialment auto-
ritzat per la comunitat autònoma, on s’acredi-
ti el compliment de la normativa de qualitat de
la llet.
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6.3 En el cas de societats agràries de trans-
formació o cooperatives de producció, amb
quantitat de referència assignada a nom de l’en-
titat, els límits assenyalats per a l’accés al Fons
nacional coordinat de quotes lleteres, es calcu-
laran dividint la quota assignada pel nombre
d’agricultors a títol principal que els integren,
i la quantitat màxima a sol·licitar serà el resul-
tat de multiplicar per aquest número les quan-
titats que correspondrien a cada un.

6.4 Els interessats només podran desistir de
la seva sol·licitud amb anterioritat a què el De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
remeti la proposta d’assignació al Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació i aquest com-
promís el faran constar de manera expressa a la
sol·licitud.

Article 7
Tramitació

7.1 Una vegada que el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca realitzi la proposta
d’assignació, es notificarà als interessats i es tra-
metrà al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació abans del 15 de novembre de 2002.

7.2 En el termini dels deu dies següents a la
recepció de la proposta, els ramaders ingressaran
l’import de les quantitats de la proposta al comp-
te corrent habilitat a tal efecte per la Direcció
General de Ramaderia del Ministeri.

7.3 El Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca, un cop comprovat l’ingrés efectiu,
remetrà a la Direcció General de Ramaderia del
Ministeri la relació dels ramaders inclosos a la
proposta que no han fet efectiu l’ingrés en el
termini fixat, a efectes de l’exclusió de l’interes-
sat de la resolució d’assignació.

Article 8
Resolució d’assignació

L’assignació de quotes es farà mitjançant re-
solució del director general de Ramaderia del Mi-
nisteri, d’acord amb el que estableix l’article 16
del Reial decret 1486/1998, de 10 de juliol, sobre
la modernització i millora de la competitivitat del
sector lacti (BOE núm. 165, d’11.7.1998).

Article 9
Renúncies

Els sol·licitants que no hagin efectuat l’ingrés
de l’import de les quantitats adquirides al Fons
en el termini que estableix l’article 7.2 d’aquesta
Ordre, es considerarà que renuncien a l’assig-
nació. No es podrà renunciar a l’assignació un
cop fet efectiu aquest ingrés.

Article 10
Assignació complementària del Fons

10.1 D’acord amb l’habilitació recollida a la
disposició final segona del Reial decret 1486/
1988, es fixa el límit màxim d’assignació comple-
mentària en el 100% de la quantitat adquirida
amb càrrec al Fons.

10.2 Aquestes assignacions complementà-
ries de la reserva nacional no modificaran el
contingut representatiu de matèria grassa de la
quota del ramader beneficiari.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta disposició entrarà en vigor l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 15 de maig de 2002

JOSEP GRAU I SERIS

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

(02.135.030)

*

DEPARTAMENT
DE TREBALL

RESOLUCIÓ
TRE/1372/2002, de 29 de gener, per la qual es dis-
posa la inscripció i la publicació del Conveni col·-
lectiu de treball de l’empresa Fomento de Cons-
trucciones y Contratas, SA (sanejament urbà de
l’Hospitalet de Llobregat) per als anys 2001-2003
(codi de conveni núm. 0806771).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball
de l’empresa Fomento de Construcciones y Con-
tratas, SA (sanejament urbà de l’Hospitalet de
Llobregat), subscrit pels representants de l’em-
presa i dels seus treballadors el dia 26 d’octubre
de 2001 i de conformitat amb el que disposen els
articles 90, apartats 2 i 3, del Reial decret legis-
latiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballa-
dors; l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de
22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis
col·lectius de treball; l’article 11.2 de la Llei
orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya, i altres normes
d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del Conveni col·-
lectiu de treball de l’empresa Fomento de Cons-
trucciones y Contratas, SA (sanejament urbà de
l’Hospitalet de Llobregat) per als anys 2001-2003
al Registre de convenis de la Delegació Terri-
torial de Treball de Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de gener de 2002

FRANCISCA ANTOLINOS I JIMÉNEZ

Delegada territorial de Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI
col·lectiu de treball de l’empresa Fomento de
Construcciones y Contratas, SA (l’Hospitalet de
Llobregat), per als anys 2001-2003

Normes generals

Article 1
Àmbit d’aplicació, personal, funcional i territorial

Aquest Conveni col·lectiu s’aplica a tot el
personal que l’empresa Fomento de Construc-
ciones y Contratas, SA, té adscrit als serveis de
sanejament urbà a l’adjudicació de la ciutat de
l’Hospitalet de Llobregat.

Article 2
Vigència

Aquest Conveni col·lectiu té eficàcia el ma-
teix dia de la firma, sens perjudici de l’efecte de
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i del seu registre per part de l’autoritat
laboral. Els seus efectes econòmics es retrotra-
uen a l’1 de gener de 2001 (primer any de vigèn-
cia).

Article 3
Durada

La durada d’aquest Conveni és de 3 anys,
comptadors des de l’1 de gener de 2001, i es
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prorrogarà al seu venciment, el 31 de desembre
de 2003, any rere any, per reconducció tàcita, si
cap de les parts no formula denúncia per escrit
per a la seva rescissió o revisió amb una ante-
lació mínima d’1 mes a la data de fi.

Article 4
Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades formen un tot orgà-
nic i indivisible, i, a l’efecte de la seva aplicació
pràctica, es consideren globalment en còmput
anual.

Article 5
Absorció i compensació

Les retribucions que estableix aquest Conveni
col·lectiu compensen i absorbeixen les existents
en el moment de la seva entrada en vigor.

Els augments de retribucions que es puguin
produir en el futur mitjançant disposicions le-
gals d’aplicació general, conveni col·lectiu o
contractes individuals, només poden afectar les
condicions pactades en aquest Conveni col·lectiu
quan, considerades les noves retribucions en
còmput anual, superin les que aquí es pacten.

En cas contrari, aquestes últimes les compen-
sen i absorbeixen, i el present Conveni col·lectiu
es manté, en els seus mateixos termes, en la
forma i les condicions que queden pactades.

Article 6
Comissió Paritària

Es crea una Comissió Paritària d’interpreta-
ció, arbitratge, conciliació i vigilància del Con-
veni. Aquesta Comissió, la constitueixen 6 vo-
cals, 3 d’ells en representació de l’empresa i 3
en representació dels treballadors.

A les reunions de la Comissió poden assistir,
amb veu però sense vot, els assessors econòmic
i social de la Comissió deliberant.

El funcionament dels acords és per majoria.
Totes dues parts acorden que qualsevol dubte

o divergència que pugui sorgir de la interpretació
o l’aplicació d’aquest Conveni s’ha de sotmetre
prèviament a informe de la Comissió, abans de
presentar qualsevol reclamació contenciosa o
administrativa.

El termini de reunió, una vegada sol·licitada
aquesta per qualsevol de les parts, és de 10 dies.

Article 7
Ordenança aplicable

En tot allò que no preveu ni regula el present
Conveni col·lectiu, cal atenir-se al que es disposa
en el Conveni general del sector de neteja pú-
blica i viària, regs, recollida, tractament i elimi-
nació de residus i neteja i conservació de clave-
gueram, BOE número 58, de 7 de març de 1996.

Condicions econòmiques

Article 8
Conceptes retributius

La retribució de cada treballador està forma-
da pel salari base de conveni i els complements
que, per a cada activitat, nivell o categoria es de-
terminen a les taules dels annexos 1 bis i 2, en
relació amb el contingut dels articles següents.

Els complements es denominen de la manera
que s’indica a continuació:

De lloc de treball
Plus de treballs penosos, perillosos i tòxics
Plus de nocturnitat

Funcional: decapants; descàrrega; neteja
De quantitat o qualitat de treball
Plus d’activitat
Plus d’abocament
Hores extraordinàries
Plus de servei de r. domiciliària reestructurat

(apartats a) i b) de l’article 16)
Personal
Plus d’antiguitat
De venciment superior a 1 mes
Gratificació extraordinària d’estiu
Gratificació extraordinària de Nadal
Participació de beneficis
Plus extrasalarial
Plus de transport

Article 9
Salari base

El salari base del personal adscrit al present
Conveni col·lectiu és el que es determina per a
cada nivell i categoria en els annexos 1 bis i 2.

Aquest salari base s’ajusta, si escau, al sala-
ri mínim interprofessional vigent; en aquest
supòsit, cal aplicar les normes relatives a absor-
ció i compensació en còmput anual.

Article 10
Plus de treballs penosos, perillosos i tòxics

a) Tots els treballadors adscrits als serveis de
neteja pública, recollida d’escombraries domi-
ciliàries i taller han de percebre un plus de tre-
balls penosos per dia efectivament treballat, que
consisteix en el 20% del salari base corresponent
a cada categoria professional.

b) Tot el personal adscrit al servei de clave-
gueram ha de percebre per dia efectivament
treballat un complement de lloc de treball equi-
valent al 30% del salari base, fixat per a cada
categoria professional, atesa l’especial concur-
rència de treballs penosos, perillosos i tòxics en
què es desenvolupen els treballs anteriorment
esmentats.

Article 11
Funcional

a) Decapants
Amb independència dels complements regu-

lats a l’article anterior, en la funció de la nete-
ja de pintades exclusivament els empleats de
l’equip hidronetejador que hagin d’usar deca-
pants han de percebre 144 pessetes per dia de
feina en aquesta comesa com a complement
salarial funcional.

b) Es crea un plus de descàrrega que el per-
ceben exclusivament els empleats adscrits als
llocs de conducció de banyeres, conducció de
mobles i operari conductor de n. viària amb
camió de caixa hermètica del tipus Trade quan
facin la funció de descàrrega dins la seva feina.

La seva quantia és de 113 pessetes per dia de
treball en aquesta funció.

c) Els empleats amb categoria de peó en la
dotació de neteja percebran un plus per aquesta
funció proporcional al temps que efectivament
cadascú la faci.

La seva quantia és de 54 pessetes per dia de
treball i amb caràcter general la proporció en-
tre els 2 peons és d’un 50%, és a dir, 27 pesse-
tes per dia, perquè normalment es desenvolu-
pa a parts iguals.

Article 12
Plus de nocturnitat

Tots els treballadors que realitzin la jornada

entre les 22 hores i les 6 hores han de percebre
un plus de nocturnitat, per dia efectivament tre-
ballat, que consisteix en un 25% del salari base
de cada categoria. Si el temps treballat en el
període nocturn és de 4 hores, el plus és del
12,5%; si el temps treballat en període nocturn
és inferior a 4 hores, el plus és del 10%.

Article 13
Plus d’activitat

El plus d’activitat té per objectiu premiar i
estimular la dedicació, assistència, puntualitat i
pulcritud en l’execució de les comeses, que són
pròpies de cada lloc de treball. Es merita per dia
efectivament treballat i no es computa a efectes
de gratificacions extraordinàries, diumenges,
festius ni absències en el treball. Els imports per
a cada categoria figuren en els annexos 1 bis i 2.

El plus d’activitat es percep totalment, si no
s’incorre en els casos descrits a l’annex 3.

Article 14
Plus d’abocament

Tots els conductors que, després d’acabar la
seva jornada laboral, hagin d’abocar els residus
recol·lectats a l’abocador o a la planta de trans-
vasament han de percebre aquest plus.

El plus abocament es merita per dia en què
realment s’efectuï l’abocament. Els valors s’es-
pecifiquen als annexos 1 bis i 2.

Article 15
Hores extraordinàries

Les hores extraordinàries es classifiquen en:
Primeres:
Les treballades en dia feiner i horari diürn fins

a un màxim de 25 hores al mes.
Segones:
Les treballades en dia feiner i horari diürn i

que sobrepassin les 25 considerades com a pri-
meres.

Terceres:
Les treballades en diumenges, festius i horari

nocturn.
Aquests nivells d’hores extraordinàries men-

suals que superin els legalment establerts s’es-
pecifiquen atesa la possibilitat d’emergència o
les causes de força major que obliguin la seva
realització.

Atès que l’activitat inclosa en el present Con-
veni col·lectiu és un servei públic d’ineludible ne-
cessitat ciutadana, aquest s’ha de realitzar inex-
cusablement i acabar-se en els dies en què s’hagi
de realitzar. Es compensa reglamentàriament
quan per a aquest acabament i per causes im-
previstes no imputables al treballador ni a l’em-
presa s’hagi d’allargar el servei. Per això, les
hores extraordinàries que es realitzen motiva-
des per absències imprevistes, treballs en dies
festius, treballs imprevistos ordenats per l’Ajun-
tament i altres situacions estructurals derivades
de la naturalesa pròpia del servei públic, tenen
el caràcter d’estructurals, tot això a l’empara del
que disposa el Reial decret 1.858/1981, de 20
d’agost, i amb els límits que estableix l’article
35.2 de l’Estatut dels treballadors.

Els treballadors que, per motius particulars,
no puguin realitzar hores extraordinàries han de
comunicar a l’empresa aquesta circumstància,
amb una antelació mínima d’1 mes, llevat del
que s’ha establert sobre la jornada del servei de
recollida domiciliària reestructurat a l’article 25.

Els valors de les hores extraordinàries s’es-
pecifiquen a l’annex 1 bis. Els valors indicats a
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les taules s’han d’incrementar en el percentat-
ge d’antiguitat de cada empleat.

Article 16
Plus de recollida domiciliària reestructurat (en
servei rotatiu de 365 dies)

El concepte que es regula aquí es va crear en
el Conveni de l’any 1989 (BOP número 300, de
16 de desembre de 1989), i va respondre i res-
pon a la contraprestació econòmica total de
l’acord per a la modificació de les condicions
respecte de les anteriors a la reestructuració en
el servei esmentat.

El seu import, que consta en taules, inclou 2
apartats que quantitativament estan integrats:

a) Pel valor de 85 hores extraordinàries, pac-
tat a efectes exclusivament econòmics.

b) 190.199 pessetes per any, establertes sen-
se distinció de categories.

Aquests 2 apartats s’han d’abonar distribu-
ïts en les 12 mensualitats i s’han de percebre per
dia de treball.

L’apartat a) és la compensació extraordinà-
ria i estructural que retribueix el compromís de
treballar tots els dies previstos de treball en els
cicles de cada dotació, independentment de la
seva conceptuació laboral o festiva i que, d’acord
amb el que estableix sobre la jornada d’aquest
servei a l’article 25, produeix un excés sobre la
jornada ordinària de 80 hores que, exclusiva-
ment a efectes econòmics, s’abonen en el pre-
sent apartat al preu de 85 hores extres terceres
més el percentatge d’antiguitat corresponent a
aquestes.

Per incloure l’excés de jornada compensat el
treball dels festius que coincideixin amb dies de
treball de les diverses dotacions, s’exclou qual-
sevol altra compensació o fórmula de retribu-
ció pel treball en aquests dies i per haver estat
previst en el preu dins de l’equilibri econòmic
del Conveni, s’exclou també l’addició a la quan-
titat pactada dels plusos salarials, extrasalarials,
de nocturnitat i de tota mena que conté el Con-
veni, encara que la seva percepció estigui regu-
lada per dia de treball i independentment de la
seva naturalesa.

En el preu d’aquest apartat també s’ha pre-
vist l’abonament de les hores extraordinàries
que representaven per a aquest servei les jorna-
des substitutòries de la Nit de Nadal, Cap d’Any
i la revetlla de Sant Joan de l’article 26 del Con-
veni anterior, a la reestructuració d’aquest servei
(BOP de Barcelona número 126, de 27 de maig
de 1987).

L’apartat b) és la retribució funcional i fina-
lista que, en la quantia de 190.199 pessetes, pac-
tada sense distinció de categories, compensa la
modificació respecte a les condicions anteriors
en aquest servei dels treballadors als quals els
afecti el desenvolupament de la funció en les
noves condicions organitzatives, de distribució
de jornada, horaris i sistema de descansos.

Atesa la seva naturalesa, extraordinària el pri-
mer i funcional el segon, cap dels apartats no són
consolidables, per la qual cosa es deixen de per-
cebre en cas que els empleats afectats ja no rea-
litzin el servei en les condicions ara implantades
o bé en cas que aquestes siguin modificades.

Article 17
Plus d’antiguitat

El complement personal d’antiguitat consis-
teix en 3 biennis del 5% i quinquennis del 10%
del salari base de cada categoria.

Aquest complement es merita en els matei-
xos dies i pels conceptes en què s’abona el sa-
lari base.

Article 18
Gratificacions extraordinàries d’estiu i Nadal

L’import de les gratificacions extraordinàri-
es d’estiu i de Nadal és el que figura a les tau-
les salarials annexes, incrementat amb l’antigui-
tat corresponent a 30 dies de salari base de la
seva categoria professional i amb el coeficient
plus de nocturnitat, per a qui s’escaigui, per 26
dies al mes.

Aquestes gratificacions es meriten proporci-
onalment al temps treballat. A aquest efecte,
s’entén com a temps treballat les absències per
incapacitat temporal derivada de malaltia comu-
na o d’accident laboral.

Els treballadors que compleixen el servei
militar perceben, en la data corresponent,
el 100% de les gratificacions d’estiu i Nadal,
d’acord amb les taules salarials en vigor, en el
moment de produir-se aquestes pagues. La gra-
tificació d’estiu s’ha de percebre abans del dia
15 de juny, i la de Nadal, abans del dia 15 de
desembre.

Article 19
Participació en beneficis

Abans del 26 de març en els anys de vigèn-
cia, cal abonar la gratificació de participació de
beneficis de l’any correlatiu anterior, segons
consta a les taules salarials annexes, incremen-
tada amb l’antiguitat corresponent a 30 dies de
salari base de la seva categoria professional.

Aquesta gratificació s’ha d’abonar en propor-
ció al temps treballat. A aquest efecte, s’ente-
nen com a temps treballat les absències per in-
capacitat temporal derivada de malaltia comuna
o d’accident laboral.

Els treballadors que compleixen el servei
militar, si, en el moment de la seva incorpora-
ció a aquest servei, han assolit una antiguitat
mínima de 2 anys, han de percebre aquesta paga
de beneficis en la data corresponent.

Article 20
Plus de transport

S’estableix com a plus extrasalarial de trans-
port els valors indicats en els annexos 1 bis i 2,
per dia efectivament treballat.

Article 21
Premi de vacances

Amb independència del règim i retribució de
vacances que ha quedat pactat en el present
Conveni col·lectiu, cal abonar, no obstant això,
durant la seva vigència, una gratificació especial
d’assistència a la qual tindrà lloc el personal que,
estant a l’empresa el dia 1 de gener de l’any
anterior, no hagi tingut més de 4 faltes injusti-
ficades d’assistència al treball des de l’últim
període de gaudi de vacances.

L’import d’aquest premi consisteix en 8 dies
de salari real, amb els plusos que escaiguin a cada
treballador.

Aquest premi s’ha d’abonar a l’inici de les
vacances, excepte en el cas del personal tècnic
i administratiu, que l’ha de cobrar abans del 31
de juliol. El personal que està fent el servei
militar té dret a percebre aquest premi.

Atès que se n’ha pactat la quantia anual con-
creta, el plus de l’article 16 no s’abona en aquest
premi.

Aquest premi no està afectat pel que s’ha
pactat a l’article 29 d’aquest Conveni respecte
a les vacances en el cas d’IT i la data de referèn-
cia per al seu abonament amb les mateixes re-
gles actuals es considera referida, en aquests
casos, al 30 de setembre.

Article 22
Despeses de desplaçament

En cas de desplaçament, cal abonar les des-
peses efectuades dins dels límits habituals, amb
la justificació prèvia d’aquestes.

Article 23
Meritació de plusos

Els plusos de treballs penosos, tòxics i peri-
llosos, d’activitat, de transport i de nocturnitat
es meriten per 6 dies a la setmana.

Article 24
Forma de pagament

El personal afectat pel present Conveni
col·lectiu ha de percebre els seus havers mit-
jançant taló, xec o transferència bancària; el
pagament és mensual, la nòmina es tanca el
dia 30, el pagament a compte d’una quanti-
tat el més aproximada possible als seus ha-
vers, i la resta s’ha de pagar dins la quinze-
na següent.

Cal lliurar un rebut explicatiu per conceptes
corresponent al tancament de nòmina, i aquest
només es considera definitiu si no requereix re-
gularització posterior per variacions respecte de
les previsions de tancament. Si escau una regu-
larització per variacions, cal lliurar un rebut nou
en la primera quinzena del mes següent, que es
considera definitiu, i que converteix en provi-
sional el regularitzat.

A tot el personal que ho sol·liciti i ho hagi
meritat, se li ha de donar una bestreta de 25.000
pessetes, que es paga el dia 15.

L’empresa ha de concedir permís perquè el
personal, l’horari del qual coincideixi plenament
amb el dels establiments bancaris pugui cobrar
els talons de nòmina.

Jornada

Article 25
Jornada

Aquest article només conté les modalitats de
reducció establertes segons els anys i serveis en
el present Conveni respecte a l’anterior en el
mateix article 25, el qual per ser referència d’an-
tecedent vigent i punt de partida de la jornada
pactada s’ha traslladat i consta com a annex 5
del present Conveni.

Reducció en els serveis de neteja viària i do-
miciliària dia:

L’any 2001: 1 dia de descans en dissabte.
L’any 2002: 4 dies de descans en dissabte, més

1 de vacances (en l’article 29).
L’any 2003: 4 dies de descans en dissabte.
L’any 2004: 1 dia de descans en dissabte.
Reducció en els serveis de recollida domici-

liària reestructurat i taller:
L’any 2001: 1 dia de descans.
L’any 2002: 4 dies de descans, més 1 de vacan-

ces (en l’article 29).
L’any 2003: 4 dies de descans.
L’any 2004: 1 dia de descans.
En els serveis de recollida domiciliària i ta-

ller els dies de descans s’han d’establir mitjan-
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çant calendaris de rotacions considerant els dies
en 2 períodes com a màxim.

Clavegueram:
L’any 2001: 1 dia de descans.
L’any 2002: 4 dies de descans, més 1 de vacan-

ces (en l’article 29).
L’any 2003: 1 dia de descans.
L’any 2004: 1 dia de descans.
També en aquest servei s’han d’establir els

dies de descans mitjançant rotacions.
En aquesta secció se suprimeix el reforç ac-

tual dels dissabtes (això no afecta la durada
anterior).

Amb relació a l’establiment dels calendaris
rotatius relatius als serveis de recollida domici-
liària reestructurat, taller i clavegueram s’esta-
bleix que aquests prevegin, que la coincidència
de baixa per IT amb els dies previstos de des-
cans posposi la realització d’aquests dies imme-
diatament a continuació de l’alta, però sempre
dins de l’any al qual corresponguin.

Amb relació als serveis de viària i domicili-
ària dia, la coincidència de baixa per IT amb
dissabtes previstos per al descans, posposa la
realització efectiva al dissabte següent al de la
setmana que tingui l’alta, però sempre dins de
l’any al qual correspongui.

Amb relació a les persones que gaudeixen el
dissabte com a descans setmanal habitual per la
distribució de la seva jornada de diumenge a
divendres han de passar a realitzar com a dia de
descans relacionat amb la reducció de jornada
acumulada en dia diumenge.

Aquesta reducció en dies no afecta la percep-
ció dels plusos per dia de treball.

Article 26
Adequació de jornades

En cas que, per disposició legal d’aplicació
general, s’estableixi de forma obligatòria la
reducció de la jornada pactada a l’article 25
d’aquest Conveni, l’empresa ha de procedir a
reajustar-la, tenint en compte la reducció del
Conveni actual.

Article 27
Festes

El personal ocupat en les activitats afectades
pel present Conveni col·lectiu ha de gaudir com
a festes laborals, no recuperables i retribuïdes,
les de caràcter nacional i local, determinades per
l’autoritat laboral o l’organisme competent, així
com la festivitat patronal de Sant Martí de Por-
res, que se celebra el dia 3 de novembre.

Si la festa de Sant Martí de Porres coincideix
amb diumenge s’ha de traslladar a un altre dia
intersetmanal, i si s’ha de recuperar s’ha de
negociar amb el Comitè la recuperació. Aquest
pacte no afecta el servei de recollida domicili-
ària reestructurat, i en clavegueram si coincideix
amb dissabte s’ha de traspassar al dilluns.

Els serveis de neteja viària i recollida domi-
ciliària no reestructurat que s’hagin de realitzar
per la concurrència de 2 festius consecutius s’han
de cobrir, en un d’ells, preferentment amb vo-
luntaris, i es computen com a hores extres de
caràcter estructural.

Les jornades substitutòries dels serveis noc-
turns, atès que aquests no s’efectuen durant les
nits de la revetlla de Sant Joan, de Nadal i de Cap
d’Any, s’han de realitzar d’acord amb les nor-
mes i els horaris que estableix l’Ajuntament.
Com que no tenen el concepte legal de festius,
s’han de retribuir als únics efectes econòmics

mitjançant un complement salarial equivalent
al preu d’hora extraordinària tercera, sense que
això comporti un concepció salarial d’hora ex-
traordinària.

El complement esmentat s’ha d’abonar, com
a contraprestació al treball exercit en les esmen-
tades jornades, als empleats que efectuïn els
serveis citats.

Les jornades substitutòries a què s’al·ludeix
tenen caràcter obligatori per als empleats que
hagin d’efectuar serveis.

El que s’estableix en aquest article no afecta
el servei de recollida domiciliària reestructu-
rat per treballar en torns rotatius els 365 dies,
ja que aquest servei s’efectua tots els festius que
coincideixen amb dies de treball dels cicles de
cada dotació, i el compromís de treballar du-
rant aquests dies i el treball efectiu d’aquests
dies té inclosa la seva retribució expressa a l’ar-
ticle 16.a).

A més de les jornades substitutòries de Sant
Joan, Nit de Nadal i Cap d’Any, en cas de po-
der-les realitzar, aquest servei, pel fet de perme-
tre-ho l’Ajuntament, s’efectuaria sense cap com-
pensació addicional (ja que ha estat prevista i
inclosa en el pacte econòmic de l’article 16 per
a aquest servei la compensació regulada en
aquest article per a altres serveis nocturns i que
anteriorment també li afectava per l’article 26
del Conveni BOP número 126, de 27 de maig de
1987).

També sense compensació addicional, el ser-
vei de taller de les dates esmentades s’ha de fer
en horari de matins.

Article 28
Descans setmanal

S’estableix com a norma general la festa set-
manal en diumenge.

No obstant això, reestructurat el servei de
recollida domiciliària perquè es faci els 365 dies
l’any i la diferent distribució de jornada que
això implica respecte a la setmanal, s’estableix
el règim de descans pactat consegüentment a
aquesta distribució, fet pel qual en els cicles de
8 dies, se’n descansen 2 de seguits i se’n treba-
llen 6 de continuats, també amb independèn-
cia del fet que uns o altres siguin o no diumen-
ges.

Article 29
Vacances

El personal amb antiguitat mínima d’1 any a
l’empresa ha de gaudir anualment de vacances
retribuïdes, d’una durada de 30 dies naturals. La
forma de distribució s’ha d’efectuar per torns
rotatius que variaran cada any.

Les vacances es gaudeixen en:

S: secció; M: mesos.

S M
R. domiciliària .............................. juliol i agost
Neteja viària .................................. juliol i agost
Clavegueram ................................. juliol i agost
Taller .............................................. juliol i agost

Aquests col·lectius, pel que es regula sobre
jornada i la seva reducció en l’article 25, a par-
tir de l’any 2002, tenen 31 dies de vacances.

L’acord respecte al col·lectiu de neteja viària
en 2 mesos i no en 3 com fins a 1997 ha de rati-
ficar-se per a la seva realització efectiva cada any
en la confecció del calendari per analitzar aques-
ta possibilitat.

El personal tècnic i administratiu pot optar
entre gaudir 30 dies naturals o 22 d’hàbils frac-
cionaris, atenent les necessitats del servei.

Si, per iniciativa de l’empresa, es modifica el
període normal de gaudi de les vacances a algun
empleat, aquest té dret a 3 dies suplementaris
en gaudir-les.

Si la modificació del període normal és inici-
ativa de l’empleat, l’ha de sol·licitar en la data
en què s’estableixi el calendari anual de vacances
i no té dret a 3 dies suplementaris.

Independentment del que preveuen els punts
anteriors, el calendari de vacances pot ser alterat
en el cas que algun empleat estigui de baixa per
IT en la data prevista per iniciar-les, cas en què
les iniciarà immediatament a continuació de
l’alta i farà totes les que li corresponguin sem-
pre que l’alta sigui anterior al darrer dia de se-
tembre.

El salari que s’ha percebre durant el període
de les vacances és el corresponent als ingressos
reals diaris que per a cada categoria professio-
nal es fixen a les taules salarials annexes al pre-
sent Conveni col·lectiu i als plusos que escaiguin,
excepte les quantitats que figuren en conceptes
de plus de transport, plus d’abocament i hores
extraordinàries.

Article 30
Permisos retribuïts

Tot el personal adscrit al present Conveni
col·lectiu ha de gaudir de les llicències següents,
amb la justificació prèvia:

Per matrimoni: 20 dies naturals.
Per naixement de fill: 4 dies naturals, que es

poden prorrogar fins a 7 dies si hi ha malaltia
greu.

Per mort o malaltia greu del cònjuge, fill, pare
o mare d’un o un altre cònjuge: 4 dies naturals.

Per mort o malaltia greu de néts, avis o ger-
mans d’un o un altre cònjuge: 3 dies naturals.

Per casament de fills o germans: 1 dia de lli-
cència si té lloc en la mateixa localitat i altres 3
dies, si té lloc fora de la província.

Tant la llicència per naixement com la de mort
o malaltia greu s’amplia de 3 dies quan el tre-
ballador necessita efectuar un desplaçament
dintre de Catalunya. Si el desplaçament és fora
de Catalunya, la pròrroga és de 4 dies.

Per mort o malaltia greu de gendre o jove: 2
dies i 2 dies més si això passa fora de Catalunya.

Per trasllat del domicili habitual: 1 dia natu-
ral.

Pel temps indispensable per al compliment
d’un deure inexcusable de caràcter públic i per-
sonal, comprès l’exercici de sufragi actiu.

Per citació judicial, el personal que treballa
de nit i, a causa d’un accident al servei de l’em-
presa, ha d’assistir a un judici gaudeix d’un per-
mís de 4 hores la nit anterior a aquest.

Els permisos retribuïts previstos en aquest
article per a familiars són extensius a les pare-
lles de fet degudament acreditades en els casos
anàlegs referits.

La forma d’abonament d’aquestes llicències
ha de ser amb els següents conceptes:

Salari base.
Antiguitat.
Plus d’activitat.
Plus de transport.
Plus de treballs penosos, perillosos i tòxics (si

escau).
Plus de recollida domiciliària reestructurat (si

escau).
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Plus de nocturnitat (si escau).
També, amb la retribució dels permisos regu-

lats en aquest article, hi ha 1 dia per assumptes
propis. La regla per gaudir-ne és la no-coincidèn-
cia el mateix dia de 4 treballadors per servei de
neteja viària i recollida de residus sòlids urbans
i 3 per serveis de clavegueram, per la qual cosa
cal sol·licitar-lo amb 7 dies d’antelació com a
mínim, tret de casos excepcionals.

Article 31
Permís per exàmens

El personal ha de tenir els permisos que pre-
veu l’Estatut dels treballadors per a promoció
i formació professional, amb el límit de 2 con-
vocatòries per assignatura.

Article 32
Permís sense retribució

L’empresa concedeix al personal que ho de-
mani amb anticipació, amb la justificació prèvia
i en cas de necessitat inexcusable, un permís
sense retribució.

Article 33
Excedència

L’empresa concedeix excedència voluntària,
d’acord amb el que preveu l’Estatut dels treba-
lladors.

Millores socials

Article 34
Fons social

El fons social, l’objectiu essencial del qual és
el d’ajudar en casos especials les necessitats eco-
nòmiques que pugui plantejar-se el personal, ha
de ser gestionat per una Comissió formada per
2 membres del Comitè d’Empresa i 1 represen-
tant d’aquesta.

L’empresa ha de proveir trimestralment aquest
fons amb 125.000 pessetes l’any 2001; 135.000
pessetes l’any 2002, i 145.000 l’any 2003.

Article 35
Ajut per a escolarització

L’empresa ha de satisfer, als treballadors que
tenen fills en edats compreses entre els 2 i els 16
anys, 1.522 pessetes mensuals per cada fill de les
edats esmentades. Aquest article queda afectat,
si escau, pel que estableix sobre revisió salari-
al la disposició addicional 1 així com pels incre-
ments percentuals anuals.

Article 36
Préstecs

L’empresa concedeix préstecs individuals
sense interès, amb la justificació prèvia, per un
màxim individual de 120.000 pessetes al personal
amb una antiguitat mínima d’1 any. El descomp-
te s’efectua en quantitats fixes de 8.000 pesse-
tes, com a màxim.

Els préstecs han de rebre l’informe positiu del
Comitè d’Empresa, abans de la seva concessió.

La quantia màxima, com a possibilitat de
concessió global (quantitat prestada menys
quantitat amortitzada per devolucions) aplicada
per l’empresa, es xifra en 700.000 pessetes.

Article 37
Economat

L’empresa i el Comitè han d’efectuar gesti-
ons sobre la possible concessió de targetes d’en-

trada o reducció de preus per als seus empleats
i jubilats en grans centres comercials situats a
l’àrea o entorn pròxim a l’Hospitalet, Barcelona.

Article 38
Complement salarial en casos d’hospitalització
o d’accident laboral

El personal que es troba en situació d’IT a
causa d’un accident laboral o d’hospitalització
per qualsevol causa ha de percebre un comple-
ment salarial que, sumat a la prestació de l’en-
titat gestora de la Seguretat Social, li garantei-
xi els ingressos reals, incloent-hi el salari base,
l’antiguitat i els plusos. A partir dels 30 dies de
convalescència es requereix la inspecció del
servei mèdic de l’empresa.

Article 39
Complement en baixes d’IT

Els dos primers dies del primer procés anu-
al de baixa per IT derivada de malaltia comu-
na han de ser abonats per part de l’empresa al
50% de la base de cotització.

Article 40
Maternitat

Les treballadores que es trobin en situació de
baixa per circumstàncies que, en cas de materni-
tat, preveu la Llei 3/89, de 3 de març, que modi-
fica l’Estatut dels treballadors, han de percebre
durant aquest temps el 100% del salari real.

Article 41
Premi de permanència

El personal que, durant la vigència d’aquest
Conveni col·lectiu, compleixi els 25 anys o més
d’antiguitat ha de gaudir d’un premi consistent
en 7 dies de descans retribuït que s’ha d’efectuar
fora del període de vacances pactat en aquest
Conveni col·lectiu.

Article 42
Complement de jubilació

El treballador adscrit al present Conveni
col·lectiu que es jubili amb una edat superior als
60 anys ha de percebre un premi per any de
servei, segons la taula següent:

E: edat; V: valor.

E V
60 ............................................................. 35.000
61 ............................................................. 33.500
62 ............................................................. 30.000
63 ............................................................. 25.000
64 ............................................................. 21.000

Aquesta taula s’incrementarà el 2002 i 2003
segons l’IPC previst per a aquests anys (sense
revisió posterior).

Sens perjudici del que s’ha dit anteriorment,
han de percebre el premi corresponent als 64
anys aquells empleats que es jubilen amb una
edat superior a l’esmentada i no ho han fet abans
per impossibilitat legal, ja que no tenien els re-
quisits legals necessaris per percebre la prestació
corresponent; per tant, ho han fet en complir els
requisits.

Aquest premi substitueix el que estableix l’ar-
ticle 109 de l’Ordenança laboral.

Article 43
Invalidesa permanent total

La taula de l’article anterior s’ha de fer ex-
tensiva als cessaments que es produeixen a

l’empresa com a conseqüència de la declara-
ció per part de la Comissió d’avaluació d’inca-
pacitats de l’INSS o l’organisme competent
d’invalidesa permanent exclusivament en grau
de total, sempre que l’empleat tingui entre 60
i 64 anys, tots dos inclosos, en el moment del
cessament per la declaració de la invalidesa
permanent total.

Article 44
Indemnitzacions

En cas de mort d’algun treballador adscrit
al present Conveni col·lectiu, l’empresa ha
d’abonar als seus hereus legítims una indem-
nització, a preu fet i d’una sola vegada, que es
fixa en 455.000 pessetes, i en 2.100.000 pesse-
tes, si la mort es produeix a causa d’un accident
laboral.

Article 45
Promocions

L’empresa ha de cobrir els llocs vacants de
superior categoria laboral preferentment amb
personal fix de la plantilla de l’empresa, i ha de
comunicar al Comitè els canvis de categoria que
es puguin produir.

Per a la cobertura de vacants de conductor
que es produeixin amb caràcter definitiu, tenen
preferència els treballadors fixos de plantilla
amb categoria inferior, sempre que tinguin la
documentació exigida i a judici de l’empresa
pels seus coneixements i aptituds puguin ocu-
par-la.

En la cobertura de les vacants amb el personal
de plantilla, el Comitè ha de nomenar un repre-
sentant que, amb veu però sense vot, pugui te-
nir accés a les proves que s’hi puguin fer.

Article 46
Adaptació de personal de capacitat disminuïda

L’empresa concedeix preferència a l’ocupa-
ció de llocs de treball adequats al personal que,
com a conseqüència d’accident laboral o malaltia
professional o comuna, resulti amb capacitat
física disminuïda, segons la Comissió d’avalu-
ació d’incapacitats de l’INSS o organisme com-
petent en els graus d’incapacitat permanent
parcial i total qualificada per al treball.

Tenen el salari base i la categoria que ocupa-
ven anteriorment i els plusos del nou lloc de
treball.

Altres disposicions

Article 47
Roba de feina

Els uniformes de feina d’ús obligatori en totes
les categories són els especificats a l’annex 4.

No s’inclouen en aquestes relacions guants i
altres elements de seguretat i protecció, així com
la previsió de reflectors necessària.

Article 48
Reconeixement mèdic

Tot el personal adscrit al present Conveni
col·lectiu és sotmès a una revisió mèdica anual.
Els detalls d’aquesta revisió es tracten en la
Comissió de Prevenció i Salut Laboral.

El personal que presta els seus serveis en el
clavegueram és sotmès a una revisió mèdica se-
mestral.

El reconeixement mèdic s’efectua el segon
semestre de l’any durant l’horari més ampli
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possible, per tal de procurar que el màxim de
personal l’efectuï en horari laboral.

L’informe mèdic s’ha de lliurar en cas de sol·-
licitud d’un altre facultatiu, per indicació de l’in-
teressat.

Article 49
Multes de trànsit

L’empresa ha d’abonar les multes de trànsit
que no hagin estat a causa d’imprudències, in-
compliment del codi de circulació i normes
internes, del personal que condueixi vehicles
d’aquesta.

Article 50
Retirada del permís de conduir

En el supòsit de retirada del carnet de conduir
per un motiu laboral, l’empresa es compromet
a respectar durant 1 any i mig el salari i la cate-
goria de la persona afectada, i acoblar-la a un
altre lloc de treball.

Article 51
Canvis de servei

Quan, per necessitats de l’empresa en rela-
ció amb l’organització de la feina, els treballa-
dors siguin canviats totalment o parcialment de
servei han de percebre els plus en la quantia i
les condicions existents per al servei realment
efectuat, i s’ha d’abonar, en un concepte deno-
minat diferències de servei i en proporció al
temps treballat, la diferència del plusos específics
entre un i altre lloc.

Article 52
Cobertura de vacants entre serveis

Els treballadors adscrits al servei de neteja
viària fixos de plantilla tenen preferència per
accedir a les vacants de la mateixa categoria que
es produeixin en el servei de recollida domici-
liària, sempre que les vacants esmentades siguin
definitives. Per a aquest accés l’empresa ha de
tenir en compte l’actitud cap al treball i l’adap-
tació al nou servei.

Article 53
Suplències per vacances

El personal adscrit al servei de neteja viària
té prioritat per efectuar suplències en els llocs
de treball del servei de recollida domiciliària
en el període de vacances del personal amb la
mateixa categoria adscrit a aquest servei, d’acord
amb les condicions següents:

a) Que ho sol·liciti voluntàriament abans de
la data en què es determini.

b) Que accepti la realització de les vacances
fora del període normal que estableix aquest
Conveni.

c) L’empresa atén les sol·licituds voluntàri-
es, sempre que consideri positiva la seva adap-
tació a les condicions del lloc a suplir i ho per-
meti l’organització de la feina.

d) El canvi de lloc que implica aquestes su-
plències té la consideració de voluntari amb
caràcter temporal durant el temps de les suplèn-
cies, no afecta la categoria i es reincorpora al seu
lloc anterior en les seves condicions en acabar-
les.

Article 54
Provisió de vacants no definitives

Les vacants no definitives de categoria supe-
rior que es produeixin per suplències (baixes),
vacances o per qualsevol altra causa, han de ser

cobertes preferentment per personal de planti-
lla, sempre que es trobi proveït de la documen-
tació exigida i, a parer de l’empresa, reuneixi els
coneixements i pràctica suficients.

Ha de percebre durant el temps de la su-
plència (o cobertura de vacant no definitiva)
les diferències de servei corresponent i té les
característiques de voluntària, per la qual
cosa un cop finalitzada aquesta es reintegra
en el seu lloc de treball anterior sense con-
solidació d’aquesta, atès que no opera el que
s’estableix a l’article 23 de l’Estatut dels tre-
balladors pel fet d’haver-se pactat el canvi
entre les parts, reconèixer la no-existència
d’aquestes vacants com a definitives i consi-
derar-ho beneficiós globalment per a la ge-
neralitat de la plantilla.

Article 55
Comissió de Vacants i Ascensos

Sobre els temes regulats als articles prece-
dents 52, 53 i 54 i fonamentalment pel que fa a
la cobertura de vacants definitives es crea una
Comissió del Comitè i respecte al seu funciona-
ment es concreten les normes següents:

Actua en el seguiment i control del compli-
ment d’aquests articles.

La Comissió actua per mitjà de la confecció
de llistes, amb efectes des de l’1 d’octubre de
1998 per no perjudicar drets anteriors, i es tin-
drà en compte per a l’aplicació pràctica, entre
altres factors, l’antiguitat, el temps de sol·licitud,
el lloc actual, la titulació, però tots sense exclu-
sivitat respecte a altres factors com ara l’adap-
tació al lloc.

La Comissió ha de conèixer tant la cobertu-
ra de vacants definitives com les vacants que
derivin de substitucions que es puguin preveure
de llarga durada.

Article 56
Jubilació especial

D’acord amb el Reial decret 1194/1985, de
17 de juliol, sobre jubilació als 64 anys, l’em-
presa accepta el compromís de substituir els
treballadors que optin a aquesta jubilació es-
pecial mitjançant la contractació d’un altre tre-
ballador per mitjà d’un contracte en la forma
i les condicions que es preveu en la normati-
va aplicable.

Aquest compromís és obligatori, sempre
que la jubilació als 64 anys no suposi sobrecost
ni cap complement per a l’empresa, estigui vi-
gent el Reial decret 1194/1985, de 17 de juli-
ol, i es pugui substituir el treballador jubilat
amb contracte d’1 any de durada mínima amb
la modalitat que correspon inclosa la substan-
tiva entre les parts per a aquest supòsit de
servei determinat.

Article 57
Contractes a temps parcial

Durant la vigència del present Conveni (anys
2001, 2002 i 2003), l’empresa es compromet a la
no subscriure contractes a temps parcial inferiors
a 12 hores setmanals, tret que serveixin per evi-
tar hores extres.

També es compromet a no fer servir empreses
de treball temporal durant els anys 2001, 2002
i 2003.

La pròrroga d’aquest compromís per a anys
posteriors necessita la ratificació expressa en
conveni d’ambdues parts, i s’extingirà en aquella
data en cas contrari.

Temes sindicals

Article 58
Quota sindical

L’empresa ha de descomptar de la nòmina la
quota sindical, amb la sol·licitud prèvia indivi-
dual i d’acord amb la legislació vigent.

Article 59
Hores sindicals

L’empresa concedeix, sobre les hores legal-
ment autoritzades, 10 hores mensuals addicio-
nals al president i al secretari del Comitè d’Em-
presa, per millorar la gestió sindical.

CLÀUSULES ADDICIONALS

1. Condicions econòmiques 2001
Les taules salarials que figuren en el Conveni

per a l’any 2001 tenen efectes d’1 de gener de
2001, i contenen els increments pactats del 4%
sobre els salaris vigents en data 31 de desembre
de 2000; a més de 60 pessetes en el plus d’acti-
vitat del peó viària, peó esp. viària, operari-con-
ductor i peó netejador; i també 1.000 pessetes
d’increment cada una de les 3 pagues extres.

Revisió
En el cas que l’índex de preus de consum

(IPC) establert per l’INE registri en data 31 de
desembre de 2001 un increment superior a un
3,85% respecte a la xifra que resulti d’aquest IPC
en data 31 de desembre de 2000, caldrà efectuar
una revisió salarial, una vegada constatada ofi-
cialment aquesta circumstància, pel que fa a l’in-
crement per sobre de la xifra esmentada.

Si es produeix aquest increment, caldrà abo-
nar-lo amb efectes des de l’1 de gener de 2001
i per dur-lo a terme caldrà prendre com a refe-
rència els salaris o les taules utilitzats per esta-
blir els augments pactats inicialment per a l’any
2001.

2. Condicions econòmiques per a 2002 i 2003
Any 2002
a) Increment de l’IPC + 0,5 punts.
b) A mes 30 pessetes. En el plus d’activitat de

les mateixes categories de l’any anterior.
c) També 1.000 pessetes a cada una de les

pagues extres.
Any 2003
a) Increment de l’IPC + 0,75 punts.
b) A mes 30 pessetes. En el plus d’activitat de

les mateixes categories de l’any anterior.
c) També 1.000 pessetes a cada una de les

pagues extres.

3. Personal eventual
S’han de convertir en indefinits 15 contrac-

tes l’any 2001 (des de gener); 10 l’any 2002, i 11
l’any 2003.

El nombre de conversions en indefinits s’ha
d’adaptar a les necessitats dels serveis progra-
mats com a fixos previstos en la nova adjudicació
però aquestes possibles conversions han d’in-
cloure computats en tot cas els pactats en el
paràgraf anterior.

Per a aquesta conversió tenen preferència els
contractats actualment i que no hagin tingut ex-
pedient disciplinari.

4. Ocupació i definició del contracte per ser-
vei determinat

Amb relació a la política de creació d’ocupa-
ció, que reflecteix la disposició anterior, s’elimi-
nen les hores extraordinàries o es redueixen a
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les imprescindibles i a aquest efecte s’arbitren,
entre d’altres, les mesures següents:

Segons la Llei 63/1997, de 26 de desembre, es
defineix el contracte per servei determinat, re-
ferit a l’actual dispositiu organitzatiu per a la
realització de la recollida de mobles a domici-
li, encants i treball en diumenge, el que manté
aquests serveis.

És a temps parcial i amb integració del ma-
jor nombre possible d’hores de treball per subs-
titucions imminents.

Compensació amb temps de descans de les
hores que es puguin integrar a la jornada.

Per dotar-lo de tant temps de treball com si-
gui possible, els empleats i els representants han
de procurar fer un preavís de les seves absèn-
cies amb antelació, i s’aplicaran hores del pre-
sent contracte a aquestes.

DISPOSICIÓ FINAL

El present Conveni admet la seva modifica-
ció com a conseqüència de les condicions neces-
sàries de la nova adjudicació.

ANNEX 1

Definició de les categories noves que s’inclouen
a les taules salarials de l’annex 1 bis i descripció
i organització dels serveis que cal cobrir amb
aquestes, tot això en relació amb la tecnificació
de l’actual adjudicació i la negociació del present
Conveni col·lectiu

1. Peó especialista
De tots els empleats adscrits als serveis de

recollida domiciliària o neteja pública existents
en l’empresa només tenen aquesta categoria
aquells que, proveïts de carnet (tipus B), estan
assignats de forma habitual o permanent al lloc
d’escombrada manual amb vehicle auxiliar,
actualment, 16 llocs amb vehicle motocarro.

Com a qüestions essencials respecte de la
creació i les condicions d’aquesta categoria, s’ha
pactat:

Que sigui fonamental en les funcions defini-
tòries que ha de realitzar les normals del peó, i
complementàries o accessòries les de desplaçar
conduint el vehicle motocarro.

Que l’empresa pugui assignar llocs de peó als
empleats amb aquesta categoria, sense que això
impliqui cap mena de perjudici professional.
Aquesta possibilitat ha estat considerada en la
retribució i en la forma de pactar aquesta per a
la categoria esmentada.

Amb caràcter general, i a efectes econòmics,
que es detallen tot seguit, el peó amb la funció
de conduir l’escombradora tipus Piquersa s’as-
simila a aquesta categoria en l’empresa.

Condicions econòmiques:
Aquesta categoria s’inclou a les taules que

consten a continuació de les del peó de n. vià-
ria, i els conceptes i les quanties de la seva re-
tribució es van establir i procedeixen del pacte
econòmic específic que, per a aquesta catego-
ria, es va regular per primera vegada en el Con-
veni de 1991 (BOP número 146, de 19 de juny
de 1991).

Altres qüestions relatives al servei d’escom-
brada amb vehicle auxiliar, que defineix aquesta
categoria:

D’acord amb les condicions de la nova adju-
dicació, el servei esmentat està establert que en
nombre de 5 es realitzi els diumenges i festius
intersetmanals.

A aquest efecte s’ha de procurar que els tre-
balladors amb categoria de peó i proveïts de
carnet tipus B s’incloguin en les rotacions amb
els peons especialitzats adscrits habitualment als
motocarros per tal de cobrir els serveis esmen-
tats.

Si no hi ha voluntaris, els empleats que han
consolidat la categoria definida per la seva ads-
cripció permanent als llocs han de realitzar
aquests serveis amb rotació entre ells.

Els empleats que, per cobrir aquests llocs en
diumenge o festiu, o per necessitats del servei,
i en suplències o vacances, hi siguin adscrits
d’una manera no permanent no consoliden la
categoria definida.

Si, per la seva categoria i lloc anterior, per-
ceben una retribució inferior a l’establerta an-
teriorment, han de cobrar com a diferències
de servei la quantitat corresponent segons tau-
les.

2. Operari conductor de segona
Amb la mateixa filosofia que inspira la de-

finició de la categoria anterior, tenen la cate-
goria d’operari-conductor de segona aquells
empleats proveïts del carnet tipus B i adscrits
permanentment als vehicles dels serveis: bri-
gada manual de vials, brigada d’acció immedi-
ata i equip hidronetejador. Cal tenir en compte
que les funcions que s’hi realitzen són essen-
cialment les relatives a la categoria de peó amb
esforç físic necessari en la comesa dels treballs
del servei al qual pertany, que és idèntic al dels
altres peons de la dotació. Les funcions de
conduir per desplaçar el vehicle assignat (ac-
tualment Nissan Trade), com també les de ma-
neig i accionament dels mecanismes per a la
neteja, que també ha d’exercir, són complemen-
tàries de les anteriors.

Atès el que s’ha exposat, si per necessitats del
servei l’empresa ha d’assignar funcions de peó
en un altre lloc als empleats amb aquesta cate-
goria, això no implicaria cap mena de perjudi-
ci professional. En aquest Conveni, aquesta
possibilitat s’ha tingut en compte en la retribució
i en la forma de pactar-la per a la categoria es-
mentada.

Condicions econòmiques:
Aquest categoria s’inclou a les taules que

consten a continuació de les de l’encarregat de
brigada, i els conceptes i les quanties de la seva
retribució es van establir d’acord amb el pacte
econòmic específic per a aquesta categoria en
el Conveni de 1991 (BOP número 146, de 19 de
juny de 1991).

La cobertura d’aquests llocs per necessitats
del servei i en suplències o vacances per altres
treballadors no produeix la consolidació de la
categoria, però si per la seva categoria i lloc
anterior perceben una retribució inferior a la que
s’ha establert anteriorment han de cobrar com
a diferències de servei la quantitat corresponent
segons taules.

3. Peó especialista de clavegueram (nova ca-
tegoria a clavegueram)

La regulació d’aquesta categoria en aquest
Conveni s’efectua d’acord amb les condicions
següents:

3.1 Els va ser reconeguda a aquells empleats
amb categoria de peó, que el 1990 en la data de
firma del Conveni d’aquell any estaven adscrits
a clavegueram.

3.2 Que aquest reconeixement no va impli-
car una repercussió econòmica comparable a la
retribució actual del peó de clavegueram, per la
qual cosa es mantenen totes dues categories per
a aquest servei i amb la mateixa retribució.

3.3 Tampoc no implica una repercussió eco-
nòmica comparable a la categoria de peó espe-
cialista, creada en el Conveni de 1990 en els
serveis de recollida i neteja, per aplicar-la exclu-
sivament als llocs concrets del vehicle motocar-
ro, per als quals es van pactar unes condicions
econòmiques concretes.

4. Referència a grups professionals del conveni
del sector davant els antics de l’Ordenança dero-
gada

a) Les categories d’aquest Conveni estan
enquadrades en algun dels 4 grups professionals
següents:

Tècnics
Caps intermedis
Administratius
Operaris
b) L’enunciació d’aquestes categories no

implica que totes hagin d’existir efectivament i,
per contra, n’hi pot haver d’altres que no s’ha-
gin previst.

c) Definició de les categories de conductor,
peó i oficial de primera de taller perquè la seva
denominació coincideix amb les regulades al
Conveni sectorial.

Conductor
En possessió del carnet de conduir correspo-

nent, té els coneixements necessaris per executar
tota mena de reparacions que no requereixin
elements de taller. Vetlla especialment que el
vehicle o la màquina surti del parc en les con-
dicions de funcionament degudes.

Té al seu càrrec la conducció i l’ús de màqui-
nes o vehicles remolcats o sense remolcar pro-
pis del servei. Es responsabilitza del manteni-
ment i de la conservació adequada de la màquina
o el vehicle que se li assigni així com d’observar
les prescripcions tècniques i de funcionament
d’aquests.

Peó
És el treballador encarregat d’executar tas-

ques per a la realització de les quals no es reque-
reix cap especialització professional ni tècnica.
Poden prestar serveis indistintament en qualse-
vol servei o lloc dels centres de treball.

Oficial de primera de taller
Amb comandament sobre altres operaris o

sense, posseeix els coneixements de l’ofici i el
practica amb atenció i delicadesa i a ple rendi-
ment.

A més l’encarregat de la brigada de r. domi-
ciliària de nit i l’encarregat de la brigada de
clavegueram s’assimilen a la categoria de cap
d’equip per la seva correspondència funcional,
que a continuació es defineix: és el peó especi-
alitzat que, a més de fer la seva comesa, dirigeix
el treball del personal que integra el seu equip
i se’n responsabilitza; pot substituir el capatàs
en les seves absències.
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ANNEX 1 BIS

Taules salarials 2001

Diària en pessetes

CP: categories professionals; SB: salari base; PA: plus d’activitat; PT: plus de transport; CP: complement personal.

CP SB PA PT CP
Encarregat clavegueram .................... 3.199 2.695 569 —
Capatàs clavegueram ......................... 3.176 3.158 569 —
Conductor maquin. clavegueram ...... 3.151 3.488 755 —
Encar. brigada clavegueram .............. 3.137 2.188 641 —
Peó especialista clavegueram(4) ....... 2.973 1.712 712 —
Peó clavegueram ................................. 2.973 1.712 640 —
Mestre taller ........................................ 3.741 5.562 569 —
Oficial 1a taller ................................... 3.007 3.893 755 —
Vigilant dia .......................................... 2.973 1.174 729 —
Vigilant nit ........................................... 2.961 1.305 844 —
Peó rentador ....................................... 2.961 2.003 772 —
Enginyer (1) .................................... 161.783 97.363 10.199 —
Ajudant enginyer (1) ...................... 132.960 101.665 10.199 —
Cap 1a admtiu. - Cap secc. (1) ....... 132.475 92.402 10.199 —
Cap 2a administratiu (1) ................ 121.150 82.431 10.199 —
Oficial 1a admtiu. (1) ..................... 109.662 77.527 10.199 —
Oficial organització (1) .................. 108.495 74.962 10.199 —
Auxiliar admtiu. (5) .......................... 94.216 30.649 — 10.199

Taules 2001

Mensuals en pessetes

C: categoria; SB: salari base; PP: P.pen; PA: P.act.; PT: P.tran.; CP: c.pers.; PN: P. Noct.; PV: P.abocament; PRA: P.res A; PRB: P.res B; PTPP: PTPP; TM: T. Mes.

C SB PP PA PT CP PN PV PAR PRB PTPP TM

Normal x365/12 x313/12 x313/12 x287/11 — x313/12 x287/11 — — x313/12 —
Reestructurat — x26 x26 x26,091 — x26 x25,364 HE3ªX85/12 190199/12 — —

Capatàs dom. D ...................... 96.603,33 16.568,13 84.692,58 16.306,82 — — — — — — 214.170,86
Cond. dom. D ......................... 95.842,92 16.437,72 78.823,83 19.698,64 — — — — — — 210.803,11
Enc. brig. dom. D ................... 91.493,33 15.691,73 57.044,25 18.107,09 — — — — — — 182.336,40
Peó dom. D ............................. 90.063,75 15.446,55 51.097,25 20.142,18 — — — — — — 176.749,73
Encarr. dom. N (R) ................ 97.302,92 16.634,80 100.152,00 19.698,71 — 20.793,50 — 11.552,92 15.849,92 — 281.984,77
Capatàs dom. N (R) ............... 96.603,33 16.515,20 84.422,00 19.698,71 — 20.644,00 — 10.894,17 15.849,92 — 264.627,33
Cond. dom. N (R) ................... 95.842,92 13.385,20 84.422,00 19.698,71 — 20.481,50 45.452,29 10.525,83 15.849,52 — 308.658,37
Enc. brig. Dom. N (R) ........... 91.493,33 15.641,60 67.132,00 19.698,71 — 19.552,00 — 9.803,33 15.849,92 — 239.170,89
Peó dom. N (R) ...................... 90.063,75 15.397,20 59.696,00 19.698,71 — 19.246,50 — 9.371,25 15.849,92 — 229.323,33
Encarr. viària D ...................... 97.302,92 16.688,12 92.491,50 15.237,09 — — — — — — 221.719,63
Capatàs viària D ..................... 96.603,33 16.568,13 72.955,08 15.237,09 — — — — — — 201.363,63
Cond. viària D ........................ 95.842,92 16.437,72 77.206,67 20.142,18 — — — — — — 209.629,49
Enc. brig. viària D .................. 92.040,83 15.785,63 41.655,08 15.237,09 — — — — — — 164.718,63
Operari cond. 2a (3) ............... 91.158,75 15.634,35 43.793,92 18.107,09 — — — — — — 168.694,11
Peó viària D ............................ 90.428,75 15.509,15 38.968,50 20.142,18 — — — — — — 165.048,58
Peó esp. motoc. (3) ................. 90.428,75 15.509,15 42.828,63 20.142,18 — — — — — — 168.908,91
Cond. viària N ......................... 95.842,92 16.437,72 83.362,33 19.698,64 — 20.547,15 — — — — 235.888,76
Peó viària N ............................. 90.063,75 15.446,55 38.838,08 18.681,09 — 19.308,19 — — — — 182.337,66
Encarr. clavegueram .............. 97.302,92 — 70.294,58 14.845,73 — — — — — 25.032,18 207.475,41
Capatàs clavegueram ............. 96.603,33 — 82.371,17 14.845,73 — — — — — 24.852,20 218.672,43
Cond. ma. clavegueram ......... 95.842,92 — 90.978,67 19.698,64 — — — — — 24.656,58 231.176,81
Enc. pel. clavegueram ............ 95.417,08 — 57.070,33 16.724,27 — — — — — 24.547,03 193.758,71
Pe. esp. claveg. (4) .................. 90.428,75 — 44.654,67 18.576,73 — — — — — 23.263,73 176.923,88

CP SB PA PT CP
Capatàs domiciliària dia .................... 3.176 3.247 625 —
Conductor domiciliària dia ................ 3.151 3.022 755 —
Encar. brig. domic. dia ....................... 3.008 2.187 694 —
Peó domiciliària dia ............................ 2.961 1.959 772 —
Encarregat domic. nit ......................... 3.199 3.852 755 —
Capatàs domiciliària nit ..................... 3.176 3.247 755 —
Conductor domic. nit ......................... 3.151 3.247 755 —
Encar. brig. domic. nit ........................ 3.008 2.582 755 —
Peó domiciliària nit ............................ 2.961 2.296 755 —
Encarregat viària dia .......................... 3.199 3.546 584 —
Capatàs viària dia ............................... 3.176 2.797 584 —
Conductor viària dia ........................... 3.151 2.960 772 —
Encar. brigada viària dia .................... 3.026 1.597 584 —
Operari conductor 2a (3) ................... 2.997 1.679 694 —
Peó viària dia ....................................... 2.973 1.494 772 —
Peó especialista (motocarro) (3) ....... 2.973 1.642 772 —
Conductor viària nit ........................... 3.151 3.196 755 —
Peó viària nit ....................................... 2.961 1.489 716 —

Plus d’abocament: 1.792 pessetes
Plus R. Dom. B 190.199 pessetes.
(1) Imports mensuals.
(2) En les categories i condicions de l’article

14.
(3) Vegeu definició i especials condicions

econòmiques en els apartats primer i segon de
l’annex 1.

(4) Nova categoria per als adscrits a clavegue-
ram en el moment de la signatura (apartat ter-
cer de l’annex 1).

(5) Per les funcions que delimiten a l’empresa
la categoria d’auxiliar administratiu, la integració
de la qual al conveni es va iniciar el 1997, con-
dicionada per la seva situació salarial individual
anterior, es pacta en el present la modificació de

la seva estructura salarial i del seu salari en els
termes següents:

a) Per no perjudicar la cotització, continuarà
percebent el plus de transport amb la denomi-
nació actual i la naturalesa particularitzada de
plus complementari.

b) Es fa extensiva la percepció del premi de
vacances.
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C SB PP PA PT CP PN PV PAR PRB PTPP TM

Peó clavegueram .................... 90.428,75 — 44.654,67 16.698,18 — — — — — 23.263,73 175.045,33
Mestre taller .......................... 113.788,75 19.515,55 145.075,50 14.845,73 — — — — — — 293.225,53
Oficial 1a taller ....................... 91.462,92 15.686,52 101.542,42 19.698,64 — — — — — — 228.390,50
Vigil. dia .................................. 90.428,75 15.509,15 30.621,83 19.020,27 — — — — — — 155.580,00
Vigil. nit ................................... 90.063,75 15.446,55 34.038,75 22.020,73 — — — — — — 161.569,78
Peó rentador ........................... 90.063,75 15.446,55 52.244,92 20.142,18 — — — — — — 177.897,40
Enginyer ................................ 161.783,00 — 97.363,00 10.199,00 — — — — — — 269.345,00
Ajudant ing. .......................... 132.960,00 — 101.665,00 10.199,00 — — — — — — 244.824,00
Cap 1a A - J. Secc ................. 132.475,00 — 92.402,00 10.199,00 — — — — — — 235.076,00
Cap 2a A ................................ 121.150,00 — 82.431,00 10.199,00 — — — — — — 213.780,00
Oficial 1a adm. ...................... 109.662,00 — 77.527,00 10.199,00 — — — — — — 197.388,00
Oficial organitz. .................... 108.495,00 — 74.962,00 10.199,00 — — — — — — 193.656,00
Aux. adm. (5) .......................... 94.216,00 — 30.649,00 — 10.199 — — — — — 135.064,00

Categoria Vacan. P.EX HE1 HE2 HE3

Capatàs dom. D ........ 197.864,04 135.154,00 1.228,00 1.291,00 1.538,00
Cond. dom. D ........... 191.104,47 132.022,00 1.185,00 1.234,00 1.486,00
Enc. brig. dom. D ..... 164.229,31 130.102,00 1.085,00 1.140,00 1.384,00
Peó dom. D ............... 156.607,55 128.533,00 1.038,00 1.099,00 1.323,00
Encarr. dom. N ......... 262.286,06 138.666,00 1.314,00 1.384,00 1.631,00
Capatàs dom. N ........ 244.928,62 135.154,00 1.228,00 1.291,00 1.538,00
Cond. dom. N ............ 243.507,37 132.023,00 1.185,00 1.234,00 1.486,00
Enc. brig. dom. N ...... 219.472,18 130.102,00 1.085,00 1.140,00 1.384,00
Peó dom. N ................ 209.624,62 128.533,00 1.038,00 1.099,00 1.323,00
Encarr. viària D ........ 206.482,54 138.666,00 1.314,00 1.384,00 1.631,00
Capatàs viària D ....... 186.126,54 135.154,00 1.153,00 1.224,00 1.456,00
Cond. viària D .......... 189.487,31 132.022,00 1.153,00 1.218,00 1.456,00
Enc. brig. viària D .... 149.481,54 130.688,00 1.024,00 1.083,00 1.320,00
Operari cond. 2a(3) .. 150.587,02 129.114,00 988,00 1.039,00 1.271,00
Peó viària D .............. 144.906,40 129.114,00 988,00 1.039,00 1.271,00
Pe esp. motoc (3) ...... 148.766,73 129.114,00 988,00 1.039,00 1.271,00
Cond. viària N ........... 216.190,12 132.022,00 1.153,00 1.218,00 1.456,00
Peó viària N ............... 163.656,57 128.533,00 983,00 1.036,00 1.262,00
Encarr. clavegueram 192.629,68 138.666,00 2.125,00 2.125,00 2.620,00

Categoria Vacan. P.EX HE1 HE2 HE3

Capatàs clavegueram 203.826,70 135.151,00 1.753,00 1.753,00 2.228,00
Cond. ma
clavegueram .............. 211.478,17 132.022,00 1.578,00 1.578,00 2.020,00
Enc. pel.
clavegueram .............. 177.034,44 132.130,00 1.582,00 1.582,00 2.030,00
Pe. esp. claveg.(4) ..... 158.347,15 129.114,00 1.377,00 1.377,00 1.790,00
Peó clavegueram ...... 158.347,15 129.114,00 1.377,00 1.377,00 1.790,00
Mestre taller .............. 278.379,80 221.456,00 1.847,00 1.847,00 2.754,00
Oficial 1a taller ......... 208.691,86 168.387,00 1.431,00 1.431,00 2.349,00
Vigil. dia .................... 136.559,73 129.114,00 988,00 1.039,00 1.271,00
Vigil. nit ..................... 139.549,05 128.533,00 983,00 1.036,00 1.262,00
Peó rentador ............. 157.755,22 128.545,00 1.153,00 1.218,00 1.456,00
Enginyer .................... 259.146,00 281.594,00 — — —
Ajudant ing. .............. 234.625,00 257.063,00 — — —
Cap 1a A - J. Sec ....... 224.877,00 247.310,00 — — —
Cap 2a A .................... 203.581,00 209.890,00 — — —
Oficial 1a adm. .......... 187.189,00 209.890,00 1.484,00 1.939,00 2.403,00
Oficial organitz. ........ 183.457,00 209.890,00 1.457,00 1.902,00 2.265,00
Aux. adm. (5) ............ 135.064,00 137.691,00 1.097,00 1.415,00 1.698,00

ANNEX 1 BIS

Taules salarials 2001

Diària en euros

CP: categories professionals; SB: salari base; PA: plus d’activitat; PT: plus de transport; CP: complement personal.

CP SB PA PT CP
Capatàs clavegueram ......................... 19,09 18,98 3,42 —
Conductor maquin. clavegueram ...... 18,94 20,96 4,54 —
Encar. brigada clavegueram .............. 18,85 13,15 3,85 —
Peó especialista clavegueram(4) ....... 17,87 10,29 4,28 —
Peó clavegueram ................................. 17,87 10,29 3,85 —
Mestre taller ........................................ 22,48 33,43 3,42 —
Oficial 1a taller ................................... 18,07 23,40 4,54 —
Vigilant dia .......................................... 17,87 7,06 4,38 —
Vigilant nit ........................................... 17,80 7,84 5,07 —
Peó rentador ....................................... 17,80 12,04 4,64 —
Enginyer (1) ...................................... 972,34 585,16 61,30 —
Ajudant Enginyer (1) ....................... 799,11 611,02 61,30 —
Cap 1a admtiu. - Cap secc. (1) ......... 796,19 555,35 61,30 —
Cap 2a administratiu (1) .................. 728,13 495,42 61,30 —
Oficial 1a admtiu. (1) ....................... 659,08 465,95 61,30 —
Oficial organització (1) .................... 652,07 450,53 61,30 —
Auxiliar admtiu. (5) .......................... 566,25 184,20 — 61,30

Plus d’abocament: 10,77 euros.
Plus R. Dom. B: 1.143,12 euros.

CP SB PA PT CP
Capatàs domiciliària dia .................... 19,09 19,51 3,76 —
Conductor domiciliària dia ................ 18,94 18,16 4,54 —
Encar. brig. domic. dia ....................... 18,08 13,14 4,17 —
Peó domiciliària dia ............................ 17,80 11,77 4,64 —
Encarregat domic. nit ......................... 19,23 23,15 4,54 —
Capatàs domiciliària nit ..................... 19,09 19,51 4,54 —
Conductor domic. nit ......................... 18,94 19,51 4,54 —
Encar. brig. domic. nit ........................ 18,08 15,52 4,54 —
Peó domiciliària nit ............................ 17,80 13,80 4,54 —
Encarregat viària dia .......................... 19,23 21,31 3,51 —
Capatàs viària dia ............................... 19,09 16,81 3,51 —
Conductor viària dia ........................... 18,94 17,79 4,64 —
Encar. brigada viària dia .................... 18,19 9,60 3,51 —
Operari conductor 2a (3) ................... 18,01 10,09 4,17 —
Peó viària dia ....................................... 17,87 8,98 4,64 —
Peó especialista (motocarro) (3) ....... 17,87 9,87 4,64 —
Conductor viària nit ........................... 18,94 19,21 4,54 —
Peó viària nit ....................................... 17,80 8,95 4,30 —
Encarregat clavegueram .................... 19,23 16,20 3,42 —
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Taules 2001

Mensuals en euros

C: categoria; SB: salari base; PP: P.pen; PA: P.act.; PT: P.tran.; CP: c.pers.; PN: P. Noct.; PV: P.aboc.; PRA: P.res A; PRB: P.res B; PTPP: PTPP; TM: T. Mes.

C SB PP PA PT CP PN PV PAR PRB PTPP TM

Normal x365/12 x313/12 x313/12 x287/11 — x313/12 x287/11 — — x313/12 —
Reestructurat — x26 x26 x26,091 — x26 x25,364 HE3ªX85/12 1143,12/12

Capatàs dom. D 580,65 99,59 508,89 98,10 — — — — — — 1.287,23

Cond. dom. D 576,09 98,80 473,67 118,45 — — — — — — 1.267,01

Enc. brig. dom. D 549,93 94,32 342,74 108,80 — — — — — — 1.095,79

Peó dom. D 541,42 92,86 307,00 121,06 — — — — — — 1.062,34

Encarr. dom. N (R) 584,91 100,00 601,90 118,45 — 125,00 — 69,42 95,26 — 1.694,94

Capatàs dom. N (R) 580,65 99,27 507,26 118,45 — 124,09 — 65,45 95,26 — 1.590,43

Cond dom. N (R) 576,09 98,49 507,26 118,45 — 123,11 273,17 63,25 95,26 — 1.855,08

Enc. brig. dom.N (R) 549,93 94,02 403,52 118,45 — 117,52 — 58,93 95,26 — 1.437,63

Peó dom. N (R) 541,42 92,56 358,80 118,45 — 115,70 — 56,31 95,26 — 1.378,50

Encarg. viària D 584,91 100,32 555,84 91,58 — — — — — — 1.332,65

Capatàs viària D 580,65 99,59 438,46 91,58 — — — — — — 1.210,28

Cond. viària D 576,09 98,80 464,02 121,06 — — — — — — 1.259,97

Enc. brig. viària 553,28 94,89 250,40 91,58 — — — — — — 990,15

Operari cond. 2a (3) 547,80 93,95 263,18 108,80 — — — — — — 1.013,73

Peó viària D 543,55 93,22 234,23 121,06 — — — — — — 992,06

Peó esp. motoc. (3) 543,55 93,22 257,44 121,06 — — — — — — 1.015,27

Cond. viària N 576,09 98,80 501,06 118,45 — 123,50 — — — — 1.417,90

Peó viària N 541,42 92,86 233,45 112,19 — 116,07 — — — — 1.095,99

Encarg. clavegueram 584,91 — 422,55 89,23 — — — — — 150,47 1.247,16

Capatàs clavegueram 580,65 — 495,06 89,23 — — — — — 149,38 1.314,32

Cond. ma. clavegueram 576,09 — 546,71 118,45 — — — — — 148,21 1.389,45

Enc. pel. clavegueram 573,35 — 343,00 100,45 — — — — — 147,50 1.164,30

Pe. Esp. clavegueram (4) 543,55 — 268,40 111,67 — — — — — 139,83 1.063,45

Peó clavegueram 543,55 — 268,40 100,45 — — — — — 139,83 1.052,23

Mestre taller 683,77 117,27 871,97 89,23 — — — — — — 1.762,24

Oficial 1a taller 549,63 94,27 610,35 118,45 — — — — — — 1.372,70

Vigil. dia 543,55 93,22 184,15 114,28 — — — — — — 935,20

Vigil. nit 541,12 92,86 204,49 132,28 — — — — — — 971,05

Peó rentador 541,42 92,86 314,04 121,06 — — — — — — 1.069,38

Enginyer 972,34 — 585,16 61,30 — — — — — — 1.618,80

Ajudant enginyer 799,11 — 611,02 61,30 — — — — — — 1.471,43

Cap 1a A - J. Secc. 796,19 — 555,35 61,30 — — — — — — 1.412,84

Cap 2a A 728,13 — 495,42 61,30 — — — — — — 1.284,85

Oficial 1a adm. 659,08 — 465,95 61,30 — — — — — — 1.186,33

Oficial organitz. 652,07 — 450,53 61,30 — — — — — — 1.163,90

Aux. adm. (5) 566,25 — 184,20 — 61,30 — — — — — 811,75

Categoria Vacac. P.EX HE1 HE2 HE3

Capatàs dom. D .......................... 1.189,13 812,29 7,38 7,76 9,24
Cond. dom. D ............................. 1.148,56 793,47 7,12 7,42 8,93
Enc. brig. dom. D .......................... 986,99 781,93 6,52 6,85 8,32
Peó dom. D .................................... 941,28 772,50 6,24 6,61 7,95
Encarg. dom. N ........................... 1.576,49 833,40 7,90 8,32 9,80
Capatàs dom, N .......................... 1.471,98 812,29 7,38 7,76 9,24
Cond. dom, N .............................. 1.463,46 793,47 7,12 7,42 8,93
Enc. brig. dom, N ........................ 1.319,18 781,93 6,52 6,85 8,32
Peó dom. N .................................. 1.260,05 772,50 6,24 6,61 7,95
Encarr. viària D .......................... 1.241,07 833,40 7,90 8,32 9,80
Capatàs viària D ......................... 1.118,70 812,29 6,93 7,36 8,75
Cond. viària D ............................ 1.138,91 793,47 6,93 7,32 8,75
Enc. brig. viària D ......................... 898,57 785,45 6,15 6,51 7,93
Operari cond. 2a(3) ....................... 904,93 775,99 5,94 6,24 7,64
Peó viària D ................................... 871,00 775,99 5,94 6,24 7,64
Pe esp. motoc (3) ........................... 894,21 775,99 5,94 6,24 7,64
Cond. viària N ............................. 1.299,45 793,47 6,93 7,32 8,75
Peó viària N .................................... 983,80 772,50 5,91 6,23 7,58

Categoria Vacac. P.EX HE1 HE2 HE3

Encarr. clavegueram .................. 1.157,93 833,40 12,77 12,77 15,75
Capatàs clavegueram ................. 1.225,09 812,27 10,54 10,54 13,39
Cond. ma.clavegueram .............. 1.271,01 793,47 9,48 9,48 12,14
Enc. pel. clavegueram ................ 1.063,85 794,12 9,51 9,51 12,20
Peó esp. clavegueram (4) .............. 951,78 775,99 8,28 8,28 10,76
Peó clavegueram ........................... 951,78 775,99 8,28 8,28 10,76
Mestre taller ................................ 1.673,01 1.330,98 11,10 11,10 16,55
Oficial 1a taller ........................... 1.254,25 1.012,03 8,60 8,60 14,12
Vigil. dia ......................................... 820,92 775,99 5,94 6,24 7,64
Vigil. nit .......................................... 838,77 772,50 5,91 6,23 7,58
Peó rentador .................................. 948,32 772,57 6,93 7,32 8,75
Enginyer ...................................... 1.557,50 1.692,41 — — —
Ajudant enginyer ....................... 1.410,13 1.544,98 — — —
Cap 1a A - J. Sec ......................... 1.351,54 1.486,36 — — —
Cap 2a A ...................................... 1.223,55 1.261,46 — — —
Oficial 1a adm. ............................ 1.125,03 1.261,46 8,92 11,65 14,44
Oficial organitz. .......................... 1.102,60 1.261,46 8,76 11,43 13,61
Aux. adm. (5) ................................. 811,75 827,54 6,59 8,50 10,21
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ANNEX 2

Les taules d’aquest annex són d’aplicació
exclusiva als empleats adscrits a recollida domi-
ciliària en el servei reestructurat per realitzar-
se 365 dies en cicles rotatius i contenen la recon-
versió a forma de pagament mensual, pactada
com a conseqüència dels cicles de treball i espe-
cialitats que va implicar la reestructuració es-
mentada quant a distribució de jornada i descan-
sos. En confeccionar-les també es van tenir en
compte les quantitats anuals d’aquells plusos
regulats per dia de treball entre el sistema an-
terior i el reestructurat actual per tal que no
experimentin cap disminució en aquest pel fet
de treballar menys dies a l’any.

ANNEX 3

Control plus d’activitat

El personal adscrit als serveis de neteja pú-
blica, reg, recollida d’escombraries domiciliàries
i altres residus, neteja de clavegueram i taller,
té dret a percebre aquest plus amb les limitacions
següents:

Pèrdua d’1 dia de plus:
Per no realitzar els itineraris fixats.
Per la primera falta anual injustificada al tre-

ball. A més de l’import del dia no treballat.
Pèrdua de 2 dies de plus:
Per no tenir cura dels vehicles, els estris i les

eines i desatendre’n la neteja.
Per no comunicar denúncies de circulació i

accidents de trànsit.
Per deixar incompletes les demarcacions o els

sectors habituals.
Pèrdua de 4 dies de plus:
Per les successives faltes injustificades d’as-

sistència al treball. A més de l’import del dia no
treballat.

Aquestes penalitzacions són independents de
les sancions en què pugui incórrer el treballa-
dor, d’acord amb les disposicions legals o regla-
mentàries.

ANNEX 4

C: concepte; D: r. domiciliària; VD: n. viària i diver-
sos; CL: clavegueram; T: taller; H: hivern; E: estiu.

Per l’hivern de 2001, únicament:

C D VD CL T
Pantalons (2) .............. 2 2 2 —
Camisa(3) ................... 2 2 3 —
Granota .................... — — — 3
Jersei cremallera ........ 2 2 2 2
Anorac (armilla) ........ 1 1 1 1
Gorra .......................... 1 1 2 1
Calçat (1) .................... 1 1 1 1
Tovallola ..................... 1 1 1 1

Notes
(1) Els serveis de r. domiciliària i taller tenen

calçat amb puntera de seguretat.
(2) Els pantalons d’hivern ha de ser de pana.
Les dates de lliurament límit per a la roba de

feina són:
Hivern: 15 de novembre.

A partir de l’any 2002

D VD CL T
C H E H E H E H E
Pantalons (3) ........................................ 1 2 1 2 2 2 — 2
Camisa (3) ............................................ 1 2 1 2 2 2 — 3
Granota .............................................. — — — — — — 3 —
Jersei ................................................... — — — — — — 2 —
Jersei cremall. ...................................... 1 — 1 — 2 — — —
Anorac(5) ............................................. 1 — 1 — 1 — 1 —
Gorra (2) .............................................. 1 1 1 1 2 1 1 1
Calçat (1) .............................................. 1 1 1 1 1 1 1 1
Tovallola ............................................... 1 1 1 1 1 1 1 1

Notes
(1) Els serveis de r. domiciliària, taller i clavegueram tenen calçat amb puntera de seguretat.
(2) Gorra d’hivern amb orelleres i forrada.
(3) Quan l’Ajuntament canviï el disseny o color de l’uniforme, cal lliurar 2 camises i 2 pantalons.
(4) Els pantalons d’hivern ha de ser de pana.
Les dates de lliurament límit per a la roba de feina són:
Hivern: 1 de novembre.
Estiu: 1 de juny.
(5) S’alternarà cada any: 2002 anorac, any 2003 armilla i així successivament.

ANNEX 5

El present annex està citat com a referència
d’antecedent vigent en l’article 25 i pretén ser
la constància expressa de la jornada laboral punt
de partida tan en la seva durada com en la seva
regulació de la pactada en aquest Conveni, tota
vegada que la reducció del temps de treball se-
gons els serveis i la diferent modalitat d’aplicació
en aquests ha estat element essencial de la ne-
gociació.

És per això que es transcriu literalment per
a aquest annex el contingut literal de l’article 25
anterior, és a dir:

“La durada de la jornada no es modifica res-
pecte de la de l’any anterior i manté la matei-
xa durada des de l’any 1991 en què sí que es va
introduir una modificació respecte de la jornada
de l’any 1990.

Per aquest motiu, el manteniment literal dels
apartats a), b) i c) de l’article 25, que regulava
aquesta matèria en el Conveni de 1991, obeeix
fonamentalment a una constància expressa del
punt de partida o d’origen de la regulació actual
de la jornada laboral i, conseqüentment, les ci-
tacions a la reducció de jornada i als increments
de descans, i fins i tot l’al·lusió dels efectes en
firmar, estan referides a les modificacions que
s’hi van produir i que van afectar exclusivament
els dos convenis precedents que se citen: el de
1991, BOP número 146, respecte del de 1990,
BOP número 179.

Aquestes modificacions, que van determinar
l’actual jornada des de la seva firma el 1991, van
respondre a la transcripció literal següent:

a) Regulació anterior (Conveni BOP número
179, de 27 de juliol de 1990)

S: secció; HS: hores setmanals.

S HS
R. domiciliària, n. viària i taller ................... 40
Clavegueram ................................................. 34
Tècnics i administratius ................................ 40

Dins de la jornada laboral queda inclòs, per
als serveis d’horari continuat, un descans de 20
minuts de duració.

El personal ocupat en l’activitat de vigilància
ha de realitzar la jornada de treball d’acord amb
el que estableix l’article 77 de l’Ordenança la-
boral.

No obstant el que s’ha dit anteriorment, la
jornada del personal del servei de recollida do-
miciliària reestructurat, per recollir en torns
rotatius els 365 dies de l’any, no té una distribució
setmanal, sinó que la seva durada anual, projec-
tada en 1.820 hores, es distribueix en cicles de
8 dies, dels quals es treballen 6 de continuats, i
se’n descansen 2, també de continuats.

El compromís d’efectuar el servei tots els dies
de treball dels cicles, independentment de la
seva conceptuació laboral o festiva (i variables
entre les dotacions que formen el servei), pro-
dueix un excés global de jornada sobre l’ordi-
nària que, concretada globalment en 80 hores
extraordinàries està compensada econòmica-
ment també globalment amb el preu pactat i
regulat a l’article 16.a).

L’horari dels 6 dies de treball dels cicles de
cada dotació es fixa:

De dilluns a dissabte: 7 hores 51 minuts.
Els diumenges: 6 hores.
b) Pacte concret en les negociacions
Reducció d’1 hora setmanal de la jornada

establerta en l’apartat anterior, realitzada en la
pràctica mitjançant l’increment del temps de
descans en les jornades diàries dels diversos
serveis, per la qual cosa la reducció es limita
exclusivament al major temps de descans i, con-
seqüentment, no afecta la jornada de presència
en els seus horaris d’entrada i sortida actuals,
sinó que només afecta el temps efectiu de tre-
ball, que és el que queda reduït pel major des-
cans.

Aquesta forma de pacte respon a l’interès de
reflectir expressament la reducció de jornada,
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que encara que s’apliqui exclusivament a l’in-
crement dels descansos representa una dismi-
nució respecte del treball efectiu en la regula-
ció anterior.

L’efecte de l’acord és efectiu a partir de la
firma del Conveni.

c) Incidència d’aquest pacte en la regulació
anterior per a cadascun dels serveis existents

1. Els serveis de taller, clavegueram i neteja
viària, que tenen horari continuat, continuen
mantenint els mateixos horaris d’inici i final de
jornada, i augmenten el descans de 10 minuts,
neteja viària i taller, de dilluns a dissabte, i cla-
vegueram, 12 minuts de dilluns a divendres, per
la qual cosa neteja viària i taller han de descansar
30 minuts de dilluns a dissabte, i clavegueram,
32 minuts de dilluns a divendres.

2. En el servei de recollida domiciliària rees-
tructurat, el descans en la jornada s’incremen-
ta de 10 minuts, però conserva com a jornada de
presència en la seva projecció anual, a l’efecte
dels horaris dels dies dels seus cicles, l’establerta
anteriorment.

Això vol dir, a més a més, que el pacte sobre
jornada no representa per a aquest servei un in-
crement de l’excés global de jornada sobre l’or-
dinària, que continua concretat en 80 hores ex-
traordinàries i compensat d’acord també amb
el que es pacta a l’article 16.a).

3. Els serveis que, a causa del seu actual ho-
rari partit, no tenen reconegut un descans també
mantenen els horaris d’entrada i sortida, però
disposen d’un descans diari de 10 minuts al matí,
de dilluns a dissabte.

Malgrat que es mantingui íntegrament i lite-
ralment aquest article durant la vigència del
present Conveni com a regulador de l’actual
règim de distribució de la jornada segons els
serveis i explicatiu alhora dels seus precedents,
es pacta, respecte a la durada derivada d’aquest,
a partir de 1999 i 2000, la reducció següent:

1999: mitja hora setmanal, i la fórmula
d’aquesta reducció s’aplica diàriament segons
la quantitat que correspongui segons els serveis.

2000: a partir de l’1 de gener es reduirà de
mitja hora, amb l’aplicació per a aquesta reduc-
ció d’una fórmula anàloga a la de 1999, és a dir,
reducció diària del temps de treball, segons els
serveis, corresponent a mitja hora setmanal.”

Per tot això anterior el punt de partida en la
reducció de jornada de l’article 25 és la de:

Domiciliària, viària i taller: 39 hores setma-
nals.

Clavegueram: 33 hores setmanals.
En relació a la jornada setmanal o anual, les

parts manifesten que sobre la fórmula de reduc-
ció de jornada pactada en el present Conveni per
a tots i cada un dels serveis esmentats en l’article
25 han d’analitzar l’equivalència setmanal o
anual que aquesta representa.

(02.058.027)

RESOLUCIÓ
TRE/1398/2002, de 30 d’abril, de delegació de
competències en matèria de relacions laborals a
la Delegació Territorial de Tarragona.

Vist que el Decret 212/2001, de 24 de juliol,
publicat al DOGC núm. 3445, de 3.8.2001, va
crear la Delegació Territorial del Departament
de Treball de les Terres de l’Ebre, que comprèn
les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la

Terra Alta i la Ribera d’Ebre, la qual cosa va
suposar la modificació de l’àmbit territorial d’ac-
tuació de la Delegació Territorial de Tarragona
del Departament de Treball;

Atès que la creació de la Delegació Territo-
rial de les Terres de l’Ebre ha comportat un
augment dels procediments competència de la
Direcció General de Relacions Laborals en
aquells supòsits que, pel fet que es tracta d’as-
sumptes que afecten simultàniament l’àmbit
competencial de la Delegació Territorial de
Tarragona i de la de les Terres de l’Ebre, són
competència de la Direcció General, amb el
consegüent entorpiment en l’exercici de les fun-
cions administratives i en detriment del principi
de proximitat al ciutadà en el desenvolupament
de l’activitat administrativa;

Atès que l’augment progressiu de les funci-
ons atribuïdes a la Direcció General de Relaci-
ons Laborals aconsella que, per tal d’aconseguir
més rapidesa i eficàcia en l’actuació administra-
tiva, es deleguin diverses competències en ma-
tèria de relacions laborals a la Delegació Terri-
torial de Tarragona del Departament de Treball
quan es tracti de procediments competència la
Direcció General de Relacions Laborals que
afecten l’àmbit competencial de la Delegació
Territorial de Tarragona i de la Delegació Ter-
ritorial de les Terres de l’Ebre del Departament
de Treball;

En virtut del que disposen els articles 37, 38
i 39 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganització, procediment i règim jurídic de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya i amb
l’autorització prèvia del conseller de Treball,

RESOLC:

Article 1
Delegar en la Delegació Territorial de Tar-

ragona del Departament de Treball l’exercici de
les competències atribuïdes a la Direcció Gene-
ral de Relacions Laborals en aquells procedi-
ments que afectin la Delegació Territorial de
Tarragona i la Delegació Territorial de les Terres
de l’Ebre relatius a les matèries que es relacio-
nen tot seguit:

Eleccions sindicals.
Empreses de treball temporal.
Expedients de trasllats col·lectius i de regu-

lació d’ocupació.
Entitats especialitzades com a serveis de pre-

venció aliens i persones o entitats especialitzades
per desenvolupar l’activitat d’auditoria del sis-
tema de prevenció i d’empreses exemptes.

Negociació col·lectiva.
Estatuts d’organitzacions sindicals i empre-

sarials.
Conflictes col·lectius (mediació, arbitratge i

conciliació).
Economats laborals.

Article 2
La delegació de competències que s’aprova

mitjançant aquesta Resolució s’entén sens per-
judici de la facultat de revocació per l’òrgan que
l’ha concedit.

Article 3
Els actes dictats per delegació s’ajustaran al

que preveu l’article 39 de la Llei 13/1989, de 14
de desembre.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Resolució produirà efectes a partir
de l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 30 d’abril de 2002

JAUME ABAT I DINARÈS

Director general de Relacions Laborals

(02.122.066)

*



DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I RELACIONS
INSTITUCIONALS

RESOLUCIÓ
GRI/1375/2002, de 10 de maig, de convocatòria
de concurs específic de mèrits i capacitats per a
la provisió de dos llocs de comandament a la Di-
recció General d’Administració Local (convo-
catòria de provisió núm. GO/011/02).

Al Departament de Governació i Relacions
Institucionals hi ha vacant un lloc de cap de la
Secció de Delimitació Territorial i un lloc de cap
de la Secció d’Anàlisi Pressupostària de les Cor-
poracions Locals de la Subdirecció General
d’Assistència Jurídica i Règim Local de la Di-
recció General d’Administració Local.

Els esmentats llocs consten a la vigent rela-
ció de llocs de treball del personal funcionari de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya
i la descripció dels llocs de treball que cal pro-
veir ha estat inclosa en el manual d’organitza-
ció del Departament de Governació i Relacions
Institucionals.

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
capacitats per a la provisió d’un lloc de cap de
la Secció de Delimitació Territorial i d’un lloc
de cap de la Secció d’Anàlisi Pressupostària
de les Corporacions Locals de la Subdirecció
General d’Assistència Jurídica i Règim Local
de la Direcció General d’Administració Lo-
cal (convocatòria de provisió núm. GO/011/
02), que es detalla a l’annex 1 d’aquesta Re-
solució.

—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, de
Barcelona) en el termini de quinze dies hàbils
a comptar de l’endemà de la publicació d’aques-
ta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

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, 10 de maig 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: cap de la Secció de Delimita-

ció Territorial.
Departament: Governació i Relacions Insti-

tucionals.
Unitat directiva: Direcció General d’Admi-

nistració Local.
Norma funcional: Decret 32/2002, de 5 de

febrer, de reestructuració parcial del Departa-
ment de Governació i Relacions Institucionals
(DOGC núm. 3573, de 12.2.2002).

Localitat: Barcelona.
Nivell: 24.
Complement específic: 9.833,04 euros.
Horari: especial.
Tipus de lloc: comandament.
Forma de provisió: concurs específic.
Formació específica: experiència en adminis-

tració local, coneixements de cartografia, conei-
xements i/o experiència en sistemes d’informa-
ció geogràfica i coneixements i/o experiència en
planificació urbanística i territorial.

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

Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general i

alguns cossos d’administració especial.
Especificació de cossos: cos superior d’admi-

nistració general i cos de titulats superiors, ge-
ògrafs.

Titulació: llicenciat en geografia i història.

—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:
Fer la tramitació administrativa completa dels

expedients d’alteració de termes municipals, de
delimitació, de correcció de disfuncionalitats
territorials i de constitució d’entitats municipals
descentralitzades, així com la seva plasmació
cartogràfica final a través dels mapes municipal
i comarcal de Catalunya, d’acord amb el que
preveuen la Llei 8/1987, de 15 d’abril, munici-
pal i de règim local de Catalunya, i el Decret 140/
1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Regla-
ment de demarcació territorial i població dels
ens locals de Catalunya.

Finalitats/funcions:
1. Donar suport operatiu a la Secretaria de

la Comissió de Delimitació Territorial, especí-
ficament, per a la convocatòria i realització de
les sessions, i l’execució dels seus acords.

2. Tramitar, custodiar i arxivar els expedients
de la Comissió.

3. Confeccionar i actualitzar els mapes co-
marcal i municipal de Catalunya.

4. Gestionar administrativament els expedi-
ents d’alteració dels termes municipals i de les
demarcacions comarcals.

Tasques bàsiques o activitats:
1. Analitza la procedència de la tramitació

administrativa dels expedients d’alteració de
termes i de constitució d’entitats municipals
descentralitzades i de delimitació territorial.

2. Elabora els informes d’alteració de termes,
de delimitació i de constitució d’entitats muni-
cipals descentralitzades per a la Comissió de
Delimitació Territorial.

3. Formalitza les propostes de resolució de
l’expedient d’alteració de termes, constitució
d’entitats municipals descentralitzades i de de-
limitació territorial.

4. Executa les delimitacions territorials com
a conseqüència de la resolució dels expedients
corresponents.

5. Executa l’atermenament.
6. Elabora la proposta de la divisió patrimo-

nial en el cas dels expedients d’alteració de ter-
mes.

7. Dona suport tècnic als ajuntaments per a
l’elaboració de les actes de delimitació dels ens
locals.

8. Formalitza els expedients de correcció de
disfuncionalitat territorial per a la Comissió de
Delimitació Territorial.

9. Forma el mapa municipal i comarcal de
Catalunya.

10. Elabora la cartografia relativa als expe-
dients tramitats.

11. Elabora altres informes relacionats amb
l’organització territorial de Catalunya.

—5 Altres característiques
Coneixements convenients:
Coneixements d’ordenació territorial i urba-

nisme.
Coneixements d’organització territorial.
Coneixements en sistemes d’informació ge-

ogràfica.
Coneixements de redacció d’informes, pro-

postes i resolucions.
Coneixements a nivell d’usuari de Word i

Excel.
Experiència convenient:
Experiència en l’ús del GPS (Global Positi-

on System).
Experiència en l’ús de l’aplicació informàti-

ca ArcView.
Altres coneixements:
Coneixements sobre el marc legal de l’orga-

nització territorial de Catalunya.
Coneixements sobre delimitació territorial
Coneixements sobre alteracions de termes

municipals.
Coneixements sobre constitució d’entitats

municipals descentralitzades.
Coneixements del mapa municipal de Cata-

lunya.

Descripció del lloc de treball

—1 Característiques del lloc de treball
Identificació del lloc: lloc 2.
Nom del lloc: cap de la Secció d’Anàlisi Pres-

supostària de les Corporacions Locals.
Departament: Governació i Relacions Insti-

tucionals.
Unitat directiva: Direcció General d’Admi-

nistració Local.
Norma funcional: Decret 32/2002, de 5 de

febrer, de reestructuració parcial del Departa-
ment de Governació i Relacions Institucionals
(DOGC núm. 3573, de 12.2.2002).

Localitat: Barcelona.
Nivell: 24.
Complement específic: 9.833,04 euros.
Horari: normal.
Tipus de lloc: comandament.
Forma de provisió: concurs específic.
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Formació específica: coneixements en comp-
tabilitat, experiència en Administració local, co-
neixement en gestió pressupostària, experièn-
cia en anàlisi economicofinancera.

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

Catalunya.
Col·lectiu de cossos: únicament d’administra-

ció general del grup corresponent.
Especificació de cossos: cos superior d’admi-

nistració general.
Titulació específica:  llicenciatura en econo-

mia.

—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:
Elaborar estudis i informes sobre la situació

economicofinancera dels ens locals de Catalunya
a partir de les dades depurades i tractades estadís-
ticament dels pressupostos i de les liquidacions dels
pressupostos per tal de donar compliment a l’obli-
gació de difusió de dades que estableix la Llei del
pla estadístic de Catalunya.

Finalitats/funcions:
1. Gestionar els expedients en matèria patri-

monial i d’hisendes dels ens locals.
2. Analitzar, avaluar i tractar estadísticament

els pressupostos de les corporacions locals de
Catalunya.

3. Analitzar, avaluar i tractar estadísticament
les liquidacions dels pressupostos de les corpo-
racions locals en l’àmbit de Catalunya, agregant
les dades facilitades pels serveis territorials
d’Administració local corresponents.

Tasques bàsiques o activitats:
1. Estima les dades agregades dels pressupos-

tos i les liquidacions de la totalitat dels ens locals
de Catalunya, a partir de les dades efectivament
rebudes dels mateixos ens locals mitjançant qües-
tionaris o en suport magnètic.

2. Dissenya, elabora i difon la publicació anu-
al de les dades agregades dels pressupostos i les
liquidacions dels ens locals, en compliment del
que estableix la Llei 9/1996, de 15 de juliol, del
Pla estadístic de Catalunya.

3. Elabora els dossiers anuals sobre l’evolució
econòmica de cada ens local a partir de les da-
des disponibles i del corresponent tractament
informàtic, per tal de ser posats a disposició dels
ens locals afectats amb la finalitat que puguin
ser utilitzats en la seva planificació pressupos-
tària, la política de subvencions, presa de deci-
sions i estudis puntuals.

4. Elabora els dossiers anuals sobre l’evolució
econòmica de cada ens local a partir de les da-
des disponibles i del corresponent tractament
informàtic, per tal de ser posats a disposició dels
ens locals afectats amb la finalitat que puguin
ser utilitzats en la seva planificació pressupos-
tària, la política de subvencions, presa de deci-
sions i estudis puntuals.

5. Elabora informes en profunditat sobre la
situació economicofinancera dels ens locals a
petició dels diferents òrgans de l’Administració
de la Generalitat i dels ens locals mateixos.

6. Confecciona un dossier sobre la situació
economicafinancera dels ens locals de Catalunya
amb una bateria d’indicadors de gestió econò-

mica i patrimonial i financera a partir de la in-
formació pressupostària, financera i comptable
disponible.

7. Elabora estudis sobre la fiscalitat dels ens
locals a partir de les dades pressupostàries dis-
ponibles i dels tipus impositius i les tarifes apli-
cades per cada ens local.

8. Elabora un inventari individualitzat dels
tipus impositius que apliquen els ens locals so-
bre els seus recursos tributaris.

9. Coordina la realització d’estudis puntuals
sobre l’anàlisi de l’eficiència dels serveis muni-
cipals en qualsevol de les seves formes de ges-
tió.

10. Analitza el grau de suficiència financera
dels ens locals a partir de les diferents mostres
d’ajuntaments per trams de població.

11. Impulsa i coordina els instruments i me-
canismes que permeten obtenir tota la informa-
ció en matèria pressupostària i tributària dels ens
locals de Catalunya alhora que dissenya el qües-
tionari que es tramet als ens locals.

12. Coordina i avalua la tramesa, recepció,
informatització i depuració dels qüestionaris que
inclouen les dades pressupostàries dels ens lo-
cals.

13. Impulsa i avalua la percepció de les da-
des econòmiques en suport magnètic per part
dels ens locals a partir dels models de fitxers ela-
borats conjuntament amb les empreses prove-
ïdores dels programes informàtics que fan ser-
vir els ens locals en la seva gestió pressupostària
i comptable.

14. Elabora i verifica el compliment de les
normes i instruccions de gravació, depuració i
tractament de les dades econòmiques contingu-
des en els qüestionaris i els disquets tramesos
pels ens locals.

15. Executa el tractament estadístic de les
dades econòmiques contingudes en els qüesti-
onaris, els disquets i els expedients tramesos pels
ens locals.

16. Coordina i executa el compliment del
conveni amb el Ministeri d’Economia i Hisen-
da sobre la recaptació de les dades estadístiques
dels pressupostos i de les liquidacions dels ens
locals.

17. Tracta i depura les dades relatives als ens
locals amb un volum de recursos més elevat (di-
putacions i Ajuntament de Barcelona).

18. Revisa la recopilació dels pressupostos i
de les ordenances fiscals publicats pels ens lo-
cals en els diaris oficials (BOP i DOGC).

19. Elabora les notes i els informes en respos-
ta a les peticions formulades pels ens locals re-
latives a matèries econòmiques, pressupostàries
i comptables.

20. Atén telefònicament les consultes de ti-
pus econòmic i pressupostari realitzades pels ens
locals.

21. Coordina la tramesa de circulars informa-
tives i d’assessorament en matèria econòmica i
pressupostària als diferents tipus de municipis,
especialment els petits.

22. Impulsa i executa els nous programes in-
formàtics que permeten un millor tractament de
les dades individualitzades dels pressupostos i
les liquidacions de manera que permeti l’obten-
ció d’indicadors i ràtios sobre la seva situació
econòmica.

23. Impulsa la permanent actualització i mi-
llora del programa informàtic que recull i tracta
les dades pressupostàries i liquidacions dels ens
locals.

24. Col·labora amb els serveis territorials
d’Administració local en la tasca de detecció
d’actes i acords en matèria economicopatrimo-
nial que puguin trobar-se inclosos en els casos
que preveuen els articles 164 i següents de la Llei
8/1987, municipal i de règim local de Catalunya,
per tal d’incoar els corresponents expedients.

25. Col·labora en el procediment de reque-
riment dels ens locals perquè anul·li l’acte o
acord esmentat i del compliment de termini fixat
per la Llei 8/1987 i la seva proposta d’impugna-
ció motivada i normalitzada davant la jurisdicció
contenciosa administrativa, com també aquelles
en què no cal el requeriment.

26. Col·labora en els sistemes de seguiment
d’aquestes impugnacions d’acord amb la matèria
economicopatrimonial fins l’efectiu compliment
per l’ens local, en cas de sentències que siguin
favorables a la Generalitat.

27. Facilita a la Sindicatura de Comptes da-
des pressupostàries i econòmiques dels ens lo-
cals que li siguin sol·licitades per tal de completar
i contrastar les seves pròpies dades derivades de
la seva competència en el control extern.

28. Col·labora en l’adopció de criteris comuns
amb la Sindicatura de Comptes en matèria pres-
supostària, financera i comptable dels ens locals.

29. Facilita dades pressupostàries i de liqui-
dacions als diferents departaments de la Gene-
ralitat que siguin sol·licitades i d’utilitat per la
correcta execució de les seves competències i,
especialment al Departament d’Economia i
Finances en relació amb la seva funció de tutela
de les operacions financeres locals.

30. Facilita al Ministeri d’Economia i Hisen-
da les dades pressupostàries i de liquidacions de
la mostra d’ens locals objecte del conveni de col·-
laboració signat entre aquest Ministeri i el De-
partament de Governació i Relacions Instituci-
onals.

31. Elabora notes i informes puntuals sobre
la situació economicofinancera dels ens locals
amb la finalitat d’avaluar el grau de disponibi-
litat de recursos per atendre les obligacions de-
rivades de les diferents operacions de tràfic
patrimonial que siguin objecte d’intervenció per
part de la Generalitat.

—5 Altres característiques
Coneixements i/o experiència convenients:
Coneixements de gestió de la hisenda auto-

nòmica i local.
Coneixement sobre l’eina d’extracció del

Select professional.
Coneixement informàtic del full de càlcul

(Lotus 123, Excel).
Titulacions acadèmiques convenients:
Llicenciatura en economia.
Altres coneixements:
Coneixements de comptabilitat pública en

l’àmbit local.
Coneixements de planificació pressupostària.

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-
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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 a l’exigit en la
convocatòria. En aquests supòsits, s’haurà d’ad-
juntar a la sol·licitud de participació la corres-
ponent 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 convocatò-
ria els funcionaris que, com a conseqüència
d’expedient disciplinari, es trobin en suspen-
sió d’ocupació, els traslladats de llocs de tre-
ball i els destituïts de càrrecs de comandament,
mentre durin els efectes corresponents, sens
perjudici que els destituïts de càrrecs de coman-
dament puguin participar per a llocs singulars.
Tampoc no podran prendre-hi part els funci-
onaris en situació diferent de servei actiu que
no hagin estat el temps mínim exigit per rein-
gressar 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.net/go-
vernacio-ri/administacio/concursos.htm.

3.4 Els funcionaris discapacitats han d’adjun-
tar a la sol·licitud un informe emès per l’equip
oficial de valoració de disminucions de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS),
per tal que la Junta de Mèrits i Capacitats pugui
avaluar que el funcionari pot desenvolupar 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’opta i,
si es vol concursar alhora per més d’un lloc
d’aquesta convocatòria, s’hauran d’indicar les
denominacions i els codis corresponents dels
llocs als quals s’opta per ordre de preferència.

En el cas que no es manifesti la preferència
de l’ordre de prioritat de les places sol·licitades,
la Junta de Mèrits i Capacitats el determinarà
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 el lloc convocat es valoren fins a 100
punts. Aquest concurs consta de dues fases, que
inclouran la totalitat dels mèrits i capacitats
especificats en aquesta convocatòria, en la va-
loració dels quals s’haurà d’obtenir una puntu-
ació 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 funci-
ons pròpies del lloc que es convoca, tenint en
consideració, especialment, els coneixements
que s’estableixen als apartats 1 i 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.
Les titulacions acadèmiques oficials, quan

siguin rellevants per al lloc de treball a proveir,
es valoren fins a 5 punts, segons els coneixements
requerits, competència i especialització per a
aquest lloc, tenint en consideració especialment
les que estableix l’apartat 1 i 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 consis-

tents en altres coneixements, habilitats i/o aptituds
es valoraran fins a 25 punts en total per tal de ga-
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rantir 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 perso-

nal consolidat i l’antiguitat s’acreditaran mit-
jançant un certificat emès a aquest efecte per
l’òrgan competent en matèria de personal del
departament o de l’administració pública cor-
responent, amb referència a la data de publi-
cació 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 capa-
citats per a la seva valoració serà la de la publi-
cació d’aquesta convocatòria al DOGC, i només
es tindran en compte els mèrits al·legats i justi-
ficats dins el termini de presentació de sol·licituds.

5.4 Per acreditar els mèrits i capacitats, els
candidats que optin pel lloc 1, hauran de resoldre
un cas pràctic relacionat amb el contingut fun-
cional del lloc a proveir, tenint en compte espe-
cialment la informació que consta a l’apartat
“Altres coneixements “ del punt 5 de l’annex 1.

Els candidats que optin pel lloc 2, hauran de
presentar una memòria, que versarà sobre el
contingut funcional del lloc a proveir d’acord
amb la informació que consta a la relació de llocs
de treball, a la norma funcional i al manual d’or-
ganització, tenint en compte, especialment, el
contingut de l’apartat “Altres coneixements” del
punt 5 de l’annex 1.

La memòria ha de constar de dues parts, una
consistent en una anàlisi de les funcions del lloc
convocat i una altra en un estudi o projecte de
millora organitzativa o funcional. Aquest docu-
ment ha de tenir una extensió mínima de set
pàgines i màxima de quinze pàgines DIN A4, a
doble espai, i ha de ser presentat a la Direcció de
Serveis del Departament de Governació i Rela-
cions Institucionals a la Via Laietana, núm. 26,
de Barcelona, dins el termini màxim de 15 dies
naturals a comptar de l’endemà de la data de
finalització del termini de presentació de sol·-
licituds. Així mateix, els candidats exposaran la
memòria davant la Junta de Mèrits i Capacitats,
durant uns 30 minuts aproximadament, i a con-
tinuació els membres de la Junta de Mèrits i
Capacitats podran efectuar les preguntes o de-
manar els aclariments que considerin oportuns.

—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 for-
mada per les persones següents:

Titulars:
Josep Martínez Malgarés, que actuarà com a

president.

Montserrat Montaña i Herrera, que actuarà
com a vocal.

Dolors Montilla i Mejías, com a representant
de l’OTPL.

Suplents:
M. Assumpta Mas i Llobet, que actuarà com

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

vocal.
Miracle Pastor Gutiérrez, com a representant

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 as-
pirants es faran públiques en els taulers d’anun-
cis del Departament de Governació i Relacions
Institucionals, a l’adreça indicada al punt 3 d’aques-
ta 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’aspirants 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 tècniques
d’acreditació de mèrits i capacitats i indicarà amb
una antelació mínima de 5 dies la data, l’hora i el
lloc i, si escau, les condicions d’execució.

6.6 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 elaborarà
la proposta definitiva de resolució del concurs, que
elevarà a l’òrgan convocant per tal que, si escau,
l’aprovi i elabori la resolució definitiva del concurs.

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 l’òrgan convocant, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva ex-
posició pública, d’acord amb els articles 107, 114
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu 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 finalització 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 irrenunci-
able, llevat que s’hagi obtingut una altra desti-
nació definitiva mitjançant convocatòria pública
realitzada en el mateix període de temps, per in-
capacitat sobrevinguda, pel fet de passar a una
situació diferent a la d’actiu o per causes excep-
cionals degudament justificades i apreciades per
l’òrgan convocant.

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

sat ha d’acreditar que té reconeguda la compa-
tibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar
fefaentment que no està inclòs en cap dels mo-
tius 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 DOGC.
Quan l’esmentada resolució comporti el reingrés
al servei actiu, el termini de presa de possessió
s’haurà de comptar des de la data de publicació
de la resolució del concurs al DOGC.

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.

(02.115.139)

RESOLUCIÓ
GRI/1376/2002, de 7 de maig, de convocatòria
de concurs específic de mèrits i capacitats per a
la provisió d’un lloc singular a la Direcció de Ser-
veis del Departament de Governació i Relacions
Institucionals (convocatòria de provisió núm.
GO/009/02).

Al Departament de Governació i Relacions
Institucionals hi ha vacant un lloc de responsable
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de Relacions Laborals i Prevenció de Riscos a
la Direcció de Serveis.

L’esmentat lloc consta a la vigent relació dels
llocs de treball del personal funcionari de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya i la
descripció del lloc de treball que cal proveir ha
estat inclosa en el manual d’organització del
Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals.

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 Relacions Laborals i Prevenció de Riscos a
la Direcció de Serveis del Departament de Go-
vernació i Relacions Institucionals (convocatòria
de provisió núm. GO/009/02), 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, de
Barcelona) en el termini de quinze dies hàbils
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquesta 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, 7 de maig 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 Relacions La-

borals i Prevenció de Riscos.
Departament: Governació i Relacions Insti-

tucionals.
Unitat directiva: Direcció de Serveis.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 24.
Complement específic: 17.240,64 euros.
Horari: normal.
Tipus de lloc: singular.
Forma de provisió: concurs específic.

—2 Requisits de participació
Grup: A i B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de

Catalunya.
Col·lectiu de cossos: únicament d’administra-

ció general del/s grup/s corresponent/s.
Especificació de cossos: cos superior i cos de

gestió d’administració de la Generalitat de Ca-
talunya.

—3 Requisit d’un curs específic de formació
Tenir superat el contingut mínim del progra-

ma de formació per a l’exercici de les funcions
del nivell superior que preveu l’annex VI del
Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual
s’aprova el Reglament dels serveis de preven-
ció, el desplegament del qual ha de tenir una
durada no inferior a 600 hores, amb les tres es-
pecialitats de nivell superior que estableix el
Reial decret esmentat.

—4 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.

—5 Contingut funcional
5.1 Missió:
Coordinar i organitzar l’àrea de prevenció del

Departament: Comitè de salut i seguretat, ser-
veis de prevenció, delegats de prevenció i xar-
xa d’enllaços de salut laboral d’acord amb la
normativa d’aplicació, per tal d’assegurar les
condicions adequades de seguretat i salut dels
treballadors i assolir una cultura preventiva.
Coordinar les relacions entre el Departament
i els representants dels treballadors, d’acord amb
la normativa d’aplicació, per tal d’assegurar unes
condicions laborals adients.

5.2 Finalitats/funcions:
1) Organitzar les reunions i el funcionament

del Comitè de Seguretat i Salut del Departament
de Governació i Relacions Institucionals, i con-
trolar l’execució dels acords que aquest prengui.

2) Coordinar les activitats dels serveis de
prevenció.

3) Coordinar les relacions emanades dels
serveis de prevenció aliens i els serveis de pre-
venció propis, la xarxa d’enllaços de prevenció
del departament i els delegats de prevenció.

4) Coordinar les relacions amb el comitè d’em-
presa i assessorar el Departament en matèria sin-
dical.

5) Fer el seguiment, i actuar com a represen-
tants del Departament de les diferents comis-
sions sorgides dels convenis col·lectius del per-
sonal laboral.

6) Relacionar-se amb els delegats de perso-
nal i els delegats de prevenció, actuant com a
mitjancer entre aquests i el Departament.

5.3 Tasques bàsiques o activitats:
1) Coordina les activitats preventives.
2) Coordina els tècnics de prevenció.
3) Supervisa les funcions del Comitè de segu-

retat i salut laboral.
4) Es reuneix, periòdicament, amb els respon-

sables dels serveis de prevenció.
5) Promou la prevenció dels riscos laborals.
6) Supervisa les avaluacions de riscos.
7) Estableix l’estratègia dels mesuraments.
8) Efectua l’aplicació i la interpretació no

mecàniques dels criteris d’avaluació.
9) Imparteix la formació i la informació de

caràcter general, a tots els nivells, i la de les
matèries de la seva especialitat.

10) Planifica l’acció preventiva que s’ha de
desenvolupar.

11) Implanta l’acció preventiva dins del de-
partament.

12) Vigila el compliment del programa de
control i de reducció de riscos.

13) Dirigeix les accions que s’ha de dur a ter-
me en cas d’emergència.

14) Elabora el pla de formació dels treballa-
dors en temes de prevenció de riscos laborals.

15) Col·labora amb la resta de components
dels serveis de prevenció en la millora de les con-
dicions de treball del medi ambient.

16) Coordina les accions preventives de la
seva especialitat amb les empreses subcontrac-
tades.

17) Estableix les pautes preventives mínimes
que ha d’observar el personal subcontractat o
extern que treballi a centres de treball que per-
tanyin al departament.

18) Assessora el Comitè de Seguretat i Salut
del Departament de Governació i Relacions Ins-
titucionals en temes de prevenció de riscos la-
borals.

19) Elabora la documentació obligatòria de
què ha de disposar el servei de prevenció.

20) Manté l’arxiu actualitzat i operatiu en tot
moment.

21) Col·labora amb els organismes oficials
competents en matèria de prevenció.

22) Coordina l’actuació, elabora la documen-
tació generada i organitza el funcionament del
Comitè de Seguretat i Salut Laboral.

23) Elabora la documentació de caire contrac-
tual emanada de l’activitat de l’àrea de preven-
ció.

24) Coordina la xarxa d’enllaços de salut la-
boral.

25) S’encarrega dels contractes laborals: le-
galització, Comitè d’empresa.

26) Manté i organitza les relacions entre el
Departament i el Comitè d’empresa.

27) Organitza les eleccions sindicals.
28) Assisteix a les reunions de la CIVE (co-

missió de vigilància del conveni) i fa el seguiment
de l’execució dels acords que s’hi prenen.

29) Assisteix a les reunions de la Comissió
negociadora (emanada del conveni) i fa el se-
guiment de l’execució dels acords que s’hi pre-
nen.

30) Du a terme accions derivades de la tra-
mitació i preparació documental del Fons d’Ac-
ció Social.

31) Manté, en representació del Departa-
ment, les relacions amb els delegats de perso-
nal.

32) Assisteix a les reunions de la comissió del
nomenclàtor (emanada del conveni) i fa el se-
guiment de l’execució dels acords que s’hi pre-
nen.

33) Fa de mitjancer entre els representants
dels treballadors i el Departament.

34) Elabora les memòries i els estudis sorgits
i relacionats amb les dues àrees; prevenció i re-
lacions laborals.

—6 Altres característiques
6.1 Coneixements i/o experiència convenients:
Coneixements de prevenció nivell superior.

Especialitats: seguretat en el treball, higiene
industrial i ergonomia i psicosociologia.

Coneixements sobre resolució de conflictes.
Coneixements sobre organització de la pre-

venció a l’Administració pública.
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6.2 Altres coneixements:
Experiència en organització, coordinació i

gestió de les àrees de prevenció en l’àmbit de
l’Administració pública.

Experiència en la creació i en la relació dels
òrgans de representació de personal en el De-
partament.

ANNEX 2

Bases

—1 Lloc de treball
Les característiques i funcions del lloc de tre-

ball que es convoca són les que estableix l’an-
nex 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 podran
prendre-hi part els funcionaris en situació dife-
rent 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 figu-
ren a l’apartat 3 de la resolució de convocatòria,
o per qualsevol dels mitjans que autoritza l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

3.2 Les sol·licituds tenen caràcter vinculant
per 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.net/go-
vernacio-ri/administacio/concursos.htm.

3.4 Els funcionaris discapacitats han d’adjun-
tar a la sol·licitud un informe emès per l’equip
oficial de valoració de disminucions de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS),
per tal que la Junta de Mèrits i Capacitats pugui
avaluar que el funcionari pot desenvolupar 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.

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

ocupar el lloc convocat es valoren fins a 100
punts. Aquest concurs consta de dues fases, que
inclouran la totalitat dels mèrits i capacitats

especificats en aquesta convocatòria, en la va-
loració dels quals s’haurà d’obtenir una puntu-
ació 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 funci-
ons pròpies del lloc que es convoca, tenint en
consideració, especialment, els coneixements
que s’estableixen a l’apartat 6 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.
Les titulacions acadèmiques oficials, quan

siguin rellevants per al lloc de treball a proveir,
es valoren, fins a 5 punts, segons els coneixe-
ments requerits, competència i especialització
per a aquest lloc.

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.
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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’aques-
ta 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 presentar una memòria, que
versarà sobre el contingut funcional del lloc a
proveir d’acord amb la informació que consta a
la relació de llocs de treball, a la norma funcio-
nal i al manual d’organització, tenint en comp-
te, especialment el contingut de l’apartat “Altres
coneixements” del punt 6 de l’annex 1.

La memòria ha de constar de dues parts, una
consistent en una anàlisi de les funcions del lloc
convocat i una altra en un estudi o projecte de
millora organitzativa o funcional. Aquest docu-
ment ha de tenir una extensió mínima de set
pàgines i màxima de quinze pàgines DIN A-4, a
doble espai, i ha de ser presentat a la Direcció de
Serveis del Departament de Governació i Rela-
cions Institucionals a la Via Laietana, núm. 26,
de Barcelona, dins el termini màxim de 15 dies
naturals a comptar de l’endemà de la data de
finalització del termini de presentació de sol·-
licituds. Així mateix, els candidats exposaran la
memòria davant la Junta de Mèrits i Capacitats,
durant uns 30 minuts aproximadament, i a con-
tinuació els membres de la Junta de Mèrits i
Capacitats podran efectuar les preguntes o de-
manar els aclariments que considerin oportuns.

—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 for-
mada per les persones següents:

Titulars:
Montserrat Montaña i Herrera, que actuarà

com a presidenta.

Alfred Rodrigo i Díaz, que actuarà com a
vocal.

Antoni Mestres i Benet, com a representant
de l’OTPL.

Suplents:
Dolors Vergés i Fernández, que actuarà com

a presidenta.
Teresa Borsot i Esparbé, que actuarà com a

vocal.
Antònia Iglesias i Camacho, 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 as-
pirants es faran públiques en els taulers d’anun-
cis del Departament de Governació i Relacions
Institucionals, a l’adreça indicada al punt 3 d’aques-
ta 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’aspirants 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 tècni-
ques d’acreditació de mèrits i capacitats i indicarà
amb una antelació mínima de 5 dies, la data, l’ho-
ra 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 l’òrgan convocant, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva ex-
posició pública, d’acord amb els articles 107, 114
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu 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 finalització 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 irrenunci-
able, llevat que s’hagi obtingut una altra desti-
nació definitiva mitjançant convocatòria pública
realitzada en el mateix període de temps, per in-
capacitat sobrevinguda, pel fet de passar a una
situació diferent a la d’actiu o per causes excep-
cionals degudament justificades i apreciades per
l’òrgan convocant.

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

sat ha d’acreditar que té reconeguda la compa-
tibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar
fefaentment que no està inclòs en cap dels mo-
tius d’incompatibilitats que preveu la normativa.

No obstant això, si el nou lloc pot ser declarat
compatible dins un període de deu dies a comptar
des del començament del termini de presa de
possessió, s’ha de sol·licitar l’autorització de com-
patibilitat. 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 DOGC.
Quan l’esmentada resolució comporti el reingrés
al servei actiu, el termini de presa de possessió
s’haurà de comptar des de la data de publicació
de la resolució del concurs al DOGC.

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.

(02.113.186)

RESOLUCIÓ
GRI/1377/2002, de 9 de maig, de convocatòria
de concurs específic de mèrits i capacitats per a
la provisió d’un lloc singular a la Subdirecció
General de Gestió de Personal del Departament
de Governació i Relacions Institucionals (con-
vocatòria de provisió núm. GO/008/02).

Al Departament de Governació i Relacions
Institucionals hi ha vacant un lloc de tècnic/a en
Provisió i Avaluació a la Subdirecció General
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de Gestió de Personal de la Secretaria d’Admi-
nistració i Funció Pública.

L’esmentat lloc consta a la vigent relació dels
llocs de treball del personal funcionari de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya i la
descripció del lloc de treball que cal proveir ha
estat inclosa en el manual d’organització del
Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals.

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
capacitats per a la provisió d’un lloc de tècnic/
a en Provisió i Avaluació de la Subdirecció Ge-
neral de Gestió de Personal de la Secretaria
d’Administració i Funció Pública del Departa-
ment de Governació i Relacions Institucionals
(convocatòria de provisió núm. GO/008/02), 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, de
Barcelona) en el termini de quinze dies hàbils
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquesta 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, 9 de maig 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: tècnic/a en Provisió i Avalua-

ció.
Departament: Governació i Relacions Insti-

tucionals.
Unitat directiva: Secretaria d’Administració

i Funció Pública.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 23.
Complement específic: 8.382 euros.
Horari: normal.
Tipus de lloc: singular.
Forma de provisió: concurs específic.

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

Catalunya.
Col·lectiu de cossos: únicament d’administra-

ció general del grup corresponent.
Especificació de cossos: cos superior d’Admi-

nistració 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:
Col·laborar tècnicament en el desenvolupa-

ment dels sistemes de provisió de llocs de tre-
ball del personal funcionari i laboral de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, a fi de
garantir el seu funcionament òptim i vetllar pel
seu compliment tècnic, en el marc de la norma-
tiva en matèria de Funció Pública i del Conve-
ni col·lectiu únic, així com de les directrius de la
política de recursos humans de la Secretaria
d’Administració i Funció Pública.

Finalitats/funcions:
a) Col·laborar en l’elaboració i desenvolupa-

ment dels concursos generals de mèrits i capa-
citats del personal funcionari i dels concursos de
canvi de destinació del personal laboral.

b) Informar tècnicament els concursos de
canvi de destinació del personal laboral, com-
petència dels departaments.

c) Donar suport tècnic i formar part de les
comissions d’avaluació dels concursos generals
de mèrits i capacitats i dels òrgans tècnics d’ava-
luació dels concursos de canvi de destinació de
personal laboral, sens perjudici de la seva inde-
pendència.

d) Emetre informes tècnics i jurídics en ma-
tèria de provisió de llocs de treball.

e) Col·laborar en el desenvolupament de
processos generats per l’aplicació d’una mesu-
ra o instrument de racionalització, quan afecten
a la provisió de llocs de treball.

f) Col·laborar en l’impuls i assessorament a
l’elaboració de les descripcions dels llocs de tre-
ball que han de formar part del Manual d’orga-
nització de llocs de treball dels departaments de
la Generalitat de Catalunya.

g) Qualsevol altra que li sigui encomanda pel
superior jeràrquic, en relació amb les anteriors.

Tasques bàsiques o activitats:
a) Analitza la informació relativa a l’ocupa-

ció dels llocs de treball de personal laboral, per
tal de detectar la seva situació a efectes de pro-
visió.

b) Assessora els departaments en l’elabora-
ció de les convocatòries de concurs de canvi de
destinació del personal laboral, així com sobre
la seva tramitació.

c) Informa els projectes de concurs de can-
vi de destinació del personal laboral que es pre-
senten a la Secretaria d’Administració i Funció
Pública, i verifica les dades dels llocs objecte de
la convocatòria, en base a la informació de la
relació de llocs de treball.

d) Actua com a membre, en representació de
la Secretaria d’Administració i Funció Pública,
en els òrgans tècnics dels concursos de canvi de
destinació de personal laboral, amb la designació
prèvia a l’efecte.

e) Col·labora en l’elaboració de les bases de
les convocatòries de concursos generals de mè-

rits i capacitats per a la provisió de llocs de treball
de personal funcionari.

f) Participa com a membre de les comissions
d’avaluació dels concursos generals de mèrits i ca-
pacitats i, si s’escau, n’actua com a president/a.

g) Analitza els expedients de participació
dels concursants, pel que fa al compliment dels
requisits que estableixen les bases de la convo-
catòria i la normativa d’aplicació.

h) Informa tècnicament i jurídicament les
al·legacions que es presenten contra els actes de
les comissions d’avaluació.

i) Supervisa els processos de provisió de llocs
de treball que no es gestionin directament per
la Secretaria d’Administració i Funció Pública.

j) Assessora els departament i els interessats
pel que fa als sistemes ordinaris i/o extraordi-
naris de provisió de llocs de treball.

k) Dóna suport tècnic i jurídic en els proces-
sos de reassignació d’efectius, o altres mesures
o instruments de racionalització.

l) Realitza propostes de millora pel que fa al
contingut del Manual d’Organització de Llocs
de Treball.

m) Elabora els informes tècnics que, en ma-
tèria de provisió de llocs de treball, estableix la
normativa vigent.

n) Qualsevol altra que li sigui encomanada
pel superior jeràrquic en relació amb les ante-
riors.

—5 Altres característiques
Coneixements i/o experiència convenients:
Coneixements sobre normativa en matèria de

Funció Pública. Coneixements en gestió de per-
sonal: sistemes de provisió de llocs de treball i
situacions administratives. Coneixements tèc-
nics en selecció i provisió de llocs: Òrgan Tèc-
nic de Provisió de Llocs de Treball, informàti-
ca a nivell d’usuari i coneixement d’aplicacions
específiques: Manual d’Organització de Llocs
de Treball. Experiència en gestió de personal i
en la gestió dels processos de selecció i provisió
de llocs de treball.

Titulacions acadèmiques convenients: llicen-
ciatura en dret.

Altres coneixements:
Regulació específica en matèria de provisió

de llocs de treball de personal laboral en el
Conveni col·lectiu únic. Sistemes extraordina-
ris de provisió i mesures o instruments de raci-
onalització.

ANNEX 2

Bases

—1 Lloc de treball
Les característiques i funcions del lloc de tre-

ball que es convoca són les que estableix l’an-
nex 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
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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
podran participar en igualtat de condicions que
la resta de participants sempre que puguin des-
envolupar les funcions del lloc de treball a pro-
veir.

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 podran
prendre-hi part els funcionaris en situació dife-
rent 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
presentació 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 renúnci-
es a la participació al concurs quan es presenten
dins els 10 dies hàbils següents a la finalització del
termini de presentació de sol·licituds, llevat que
la Junta de Mèrits i Capacitats decideixi accep-
tar-les, una vegada transcorregut l’esmentat ter-
mini, per causes degudament justificades.

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.net/go-
vernacio-ri/administracio/concursos.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’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS), per tal que la Junta de Mèrits i Ca-
pacitats pugui avaluar que el funcionari pot
desenvolupar de manera suficient i autònoma
les funcions i tasques del lloc de treball con-
vocat.

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.

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

ocupar el lloc convocat es valoren fins a 100
punts. Aquest concurs consta de dues fases, que
inclouran la totalitat dels mèrits i capacitats
especificats en aquesta convocatòria, en la va-
loració dels quals s’haurà d’obtenir una puntu-
ació 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 funci-
ons pròpies del lloc que es convoca, tenint en
consideració, 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.
Les titulacions acadèmiques oficials, quan si-

guin rellevants per al lloc de treball a proveir, es
valoren, fins a 5 punts, segons els coneixements
requerits, competència i especialització per a
aquest lloc, tenint en consideració especialment
les que estableix 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 perso-

nal consolidat i l’antiguitat s’acreditaran mit-
jançant un certificat emès a aquest efecte per
l’òrgan competent en matèria de personal del
departament o de l’administració pública cor-
responent, amb referència a la data de publi-
cació 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-
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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 acreditar els mèrits i capacitats, els
candidats hauran de resoldre un cas pràctic re-
lacionat amb el contingut funcional del lloc a
proveir, tenint en compte especialment el que
consta en l’apartat “Altres coneixements” 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 for-
mada per les persones següents:

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

presidenta.
Montserrat Montaña i Herrera, que actuarà

com a vocal.
M. Lluïsa Segura i Huguet, com a represen-

tant de l’OTPL.
Suplents:
Rosa Bescós i Urbina, que actuarà com a

presidenta.
Josep M. Redondo i Vega, que actuarà com

a vocal.
Salvadora Sellas i Espel, com a representant

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
Mèrits 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 as-
pirants es faran públiques en els taulers d’anun-
cis del Departament de Governació i Relacions
Institucionals, a l’adreça indicada al punt 3 d’aques-
ta 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
esmentada 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 re-
clamacions 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 l’òrgan convocant, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva ex-
posició pública, d’acord amb els articles 107, 114
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu 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 finalització 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 irrenunci-
able, llevat que s’hagi obtingut una altra desti-
nació definitiva mitjançant convocatòria pública
realitzada en el mateix període de temps, per
incapacitat sobrevinguda, pel fet de passar a una
situació diferent a la d’actiu o per causes excep-
cionals degudament justificades i apreciades 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 DOGC.
Quan l’esmentada resolució comporti el reingrés
al servei actiu, el termini de presa de possessió

s’haurà de comptar des de la data de publicació
de la resolució del concurs al DOGC.

A l’efecte del 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.

(02.113.184)

RESOLUCIÓ
GRI/1395/2002, de 16 de maig, de convocatòria
de concurs general de mèrits i capacitats per pro-
veir diversos llocs del cos de titulats superiors de
la Generalitat, arquitectes (convocatòria de pro-
visió núm. FP/010/2002).

Atesa la necessitat de proveir de manera
definitiva els llocs de treball base, amb dotació
pressupostària, del cos de titulats superiors de
la Generalitat, arquitectes, i d’acord amb la in-
formació que consta al registre informàtic de
personal en data 6 de maig de 2002;

Atès que l’Acord general sobre condicions de
treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la
Mesa General de Negociació de l’Administra-
ció de la Generalitat preveu establir, a partir de
l’any 2001, el sistema de concurs anomenat per
resultes, segons el qual es poden adjudicar les
places ocupades definitivament en el moment
de la publicació de la convocatòria si les persones
ocupants d’aquests llocs obtenen destinació en
una altra plaça en el mateix concurs;

Atesa la conveniència d’impulsar els mitjans
electrònics i telemàtics en les relacions entre
l’Administració de la Generalitat i els seus fun-
cionaris, als efectes de facilitar la fluïdesa comu-
nicativa en aquest àmbit, i d’acord amb l’article
45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú;

D’acord amb el Decret 123/1997, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
provisió de llocs de treball i promoció profes-
sional dels funcionaris de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya;

Atès que s’han dut a terme els tràmits que
preveu la normativa vigent, en ús de les compe-
tències que atribueix a la Secretaria d’Adminis-
tració i Funció Pública l’article 6.2 de Text refós
de la Llei de la funció pública de l’Administra-
ció de la Generalitat, en la nova redacció feta per
l’article 1.4 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre,
de mesures administratives, fiscals i d’adaptació
a l’euro, i de conformitat amb l’article 80 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, pro-
cediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya,
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RESOLC:

—1 Convocar concurs general de mèrits i ca-
pacitats per proveir els llocs de treball del cos
de titulats superiors de la Generalitat, arquitec-
tes (convocatòria de provisió núm. FP/010/2002),
que es detallen als annexos 2 i 3 d’aquesta Re-
solució.

—2 Aprovar les bases que han de regir aquesta
convocatòria, que consten a l’annex 1 d’aquesta
Resolució.

—3 Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
poden interposar potestativament, d’acord amb
el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
recurs de reposició davant l’òrgan convocant, en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la publicació al DOGC, o bé recurs contenciós
administratiu, davant els jutjats contenciosos
administratius, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la publicació al DOGC,
d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, re-
guladora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

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

Barcelona, 16 de maig de 2002

JOSEP RAMON MORERA I BALADA

Secretari d’Administració
i Funció Pública

ANNEX 1

Bases

—1 Llocs de treball
1.1 Es convoca concurs general de mèrits i

capacitats per proveir llocs de treball del cos de
titulats superiors de la Generalitat, arquitectes
(convocatòria de provisió núm. FP/010/2002),
les característiques dels quals són les que consten
als annexos 2 i 3 d’aquesta Resolució, d’acord
amb la informació que conté el registre informà-
tic de personal en data 6 de maig de 2002.

1.2 Els llocs que consten a l’annex 2 són
susceptibles d’adjudicació directa.

1.3 Els llocs que consten a l’annex 3 són
susceptibles de provisió per resultes si les per-
sones que els ocupen obtenen destinació defi-
nitiva en una altra plaça en aquest mateix con-
curs.

—2 Contingut funcional
Les funcions que s’han d’exercir en les uni-

tats directives on s’ubiquen els llocs de treball
objecte de concurs, segons l’article 1 de la Llei
9/1986, de 10 de novembre, són les d’estudi,
proposta, control, execució i inspecció de les
tasques tècniques derivades de la seva titulació
acadèmica.

—3 Participants
3.1 Pot participar en aquesta convocatòria

el personal funcionari al servei de l’Administra-
ció de la Generalitat que pertanyi a cossos o
escales d’administració especial del grup A,
arquitectes, i que compleixi els requisits i les
condicions que estableix la normativa vigent, els

que determina la relació de llocs de treball i els
que disposen aquestes bases.

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

—4 Requisits de participació
4.1 El personal funcionari del cos de titulats

superiors de la Generalitat, arquitectes, pot tro-
bar-se respecte de l’Administració de la Gene-
ralitat en qualsevol de les situacions administra-
tives que preveu la normativa vigent.

4.2 També hi pot participar el personal fun-
cionari no integrat que presti serveis a l’Admi-
nistració de la Generalitat i que pertanyi a cossos
o escales del grup de titulació en què estiguin
classificats els llocs objecte de convocatòria,
sempre que compleixi els requisits i les condi-
cions exigits en les relacions de llocs de treball,
que consten als annexos 2 i 3. Així mateix, hi
poden participar els funcionaris que prestin
serveis a la Generalitat i que pertanyin a cossos,
escales o places del grup de titulació en què estan
classificats els llocs convocats als quals no es va
exigir la titulació que assenyala l’article 19 del
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, sem-
pre que la titulació assenyalada als annexos 2 i
3 no sigui un requisit indispensable d’acord amb
el que consta a la relació de llocs de treball.

4.3 En cap cas no hi poden prendre part els
funcionaris que estiguin en suspensió d’ocupació
ni els traslladats de llocs de treball, com a con-
seqüència d’un expedient disciplinari, mentre
durin els efectes corresponents. Tampoc no hi
poden prendre part els funcionaris en situació
diferent de servei actiu que no hagin romàs el
temps mínim exigit per reingressar al servei
actiu.

Les persones concursants procedents de les
situacions administratives de suspensió d’ocu-
pació i d’excedència no han d’estar separats del
servei de cap Administració pública ni inhabi-
litats per ocupar càrrecs i exercir funcions pú-
bliques.

—5 Requisits temporals
5.1 Per poder participar al concurs, les per-

sones funcionàries hauran d’haver romàs en el
lloc de treball amb destinació definitiva des del
qual es concursa un mínim de dos anys, llevat
que es tingui l’obligació de participar-hi, o quan
s’hi participi des d’un lloc de lliure designació
o quan es concursi per a llocs del mateix depar-
tament.

5.2 A les persones funcionàries que hagin
accedit a un altre cos o escala mitjançant el torn
de promoció interna o per integració, i hagin
optat per romandre en el mateix lloc de treball
que ocupaven amb anterioritat a la promoció o
integració perquè reunien els requisits que es-
tableix la relació de llocs de treball, se’ls com-
putarà el temps de serveis prestats en el lloc
esmentat als efectes del còmput del termini de
dos anys.

5.3 Així mateix, quant a les persones fun-
cionàries que ocupen un lloc de manera defi-
nitiva mitjançant la figura de la redistribució
d’efectius o l’adaptació de nomenament, el
còmput del termini de dos anys s’iniciarà en la
data en la qual van obtenir la destinació defi-
nitiva en el lloc que ocupaven en el moment im-
mediatament anterior a la redistribució o adap-
tació.

—6 Referència dels requisits de participació
6.1 Els requisits de participació que preve-

uen les bases 3, 4 i 5 s’han de reunir en la data
en què finalitzi el termini de presentació de
sol·licituds que estableix la base 7.1 d’aquesta
convocatòria, i s’han de continuar complint fins
a la data de la presa de possessió.

6.2 Als efectes de determinar el lloc des del
qual es concursa, es tindrà en consideració el lloc
que la persona funcionària ocupa de manera de-
finitiva o el que tingui reservat per algun dels
motius que estableix la normativa vigent.

—7 Sol·licituds, terminis i presentació
7.1 Les sol·licituds per participar en aquest

concurs, formalitzades segons el model normalitzat
que figura com a annex de la Resolució de 29 de
maig de 1998 (DOGC núm. 2659, de 12.6.1998),
s’adreçaran a l’òrgan convocant i es presentaran,
en suport paper o per via telemàtica mitjançant
Intranet, dins el termini de 15 dies hàbils comp-
tadors des de l’endemà de la data de publicació
d’aquesta Resolució de convocatòria al DOGC.

7.1.1 Sol·licitud i documentació formalitza-
des mitjançant suport paper.

Les sol·licituds i la documentació annexa a
què fa referència la base 8 es presentaran, dins
el termini establert, als registres generals dels de-
partaments de la Generalitat de Catalunya, al
Registre de la Secretaria d’Administració i Fun-
ció Pública, als registres de les delegacions ter-
ritorials del Govern de la Generalitat o en qual-
sevol de les oficines a què fa referència 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.

Les persones interessades tenen a la seva
disposició el model de sol·licitud i la documen-
tació esmentada a les secretaries generals dels
departaments, a les delegacions territorials del
Govern de la Generalitat i a la pàgina web se-
güent: http://10.96.1.4/fpu.

7.1.2 Sol·licitud i documentació formalitza-
des per via telemàtica mitjançant Intranet.

Aquesta modalitat de sol·licitud facilita als
funcionaris els tràmits necessaris per participar
en els concursos de trasllats, garanteix la segu-
retat i fiabilitat de les dades generades i trameses
per via telemàtica, i agilita la gestió del concurs.

La sol·licitud i la documentació telemàtica es
formalitzaran mitjançant Intranet, i els respec-
tius serveis de personal lliuraran a aquests efec-
tes un codi identificatiu, personal i únic, per tal
d’accedir a l’aplicació informàtica que és a dis-
posició dels interessats a l’adreça següent: http:/
/10.96.1.4/fpu, i http://www.gencat.es/sag_web.

Una vegada emplenat i comprovat el contin-
gut de la sol·licitud i els documents telemàtics,
es trametran per mitjans informàtics dins el ter-
mini establert, seguint les instruccions que pro-
porciona l’aplicació mateixa. La informació tra-
mesa per via telemàtica nodrirà directament la
base de dades de concursos, a partir de la qual
es gestiona el procés de provisió.

7.2 Els concursants són responsables de
comprovar i verificar l’exactitud de la seva sol·-
licitud i les dades que hi consten, per la qual cosa
en la sol·licitud declararan que són certes totes
i cadascuna de les dades consignades. Qualse-
vol modificació que s’hi vulgui fer constar es farà
mitjançant un escrit degudament registrat, adre-
çat a l’òrgan convocant, dins el termini de pre-
sentació de sol·licituds que preveu la base 7.1.
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7.3 Les sol·licituds tindran caràcter vincu-
lant per als concursants i només s’admetran
renúncies tant a la participació com a la parti-
cipació condicionada si es presenten, per escrit
degudament registrat, dins el termini dels 10 dies
hàbils següents a la finalització del termini de
presentació de sol·licituds, llevat que la Comissió
d’Avaluació decideixi acceptar-les una vegada
transcorregut aquest termini, per causes degu-
dament justificades.

—8 Documentació
La documentació disponible per participar en

aquest concurs és la que es detalla a continua-
ció:

Document núm. 1: sol·licitud de participació
en el concurs.

Document núm. 2: petició, als òrgans compe-
tents en matèria de personal de les administra-
cions públiques corresponents, d’expedició del
certificat de serveis prestats acreditatiu dels
mèrits i les capacitats que estableix aquesta
convocatòria. Només es presentarà una còpia
d’aquest document quan no es compti amb el
document 3 bis.

Document núm. 3: document acreditatiu dels
mèrits i les capacitats que consten al registre in-
formàtic de personal.

Document núm. 3 bis: certificat acreditatiu
dels serveis prestats en altres administracions pú-
bliques, sempre que aquesta informació no cons-
ti al registre informàtic de personal.

Document núm. 4: sol·licitud dels llocs de
treball als quals s’opta, per ordre de preferèn-
cia.

Document núm. 5: sol·licitud d’altres llocs de
treball, no consignats en el document núm. 4,
que es generaran en funció dels criteris triats pel
concursant. Aquest document l’han d’emplenar
necessàriament els concursants que tenen l’obli-
gació de concursar. Aquests concursants forço-
sos hauran de consignar necessàriament tots el
departaments i els codis de localitats indicats als
annexos. En el cas que aquests concursants no
obtinguin cap dels llocs de treball sol·licitats en
els documents núm. 4 i 5, la Comissió d’Avalu-
ació podrà determinar les preferències en fun-
ció de les dades deduïbles de la sol·licitud de
participació, tenint en compte la localitat de
residència dels concursants.

—9 Concursants amb discapacitats, participa-
ció condicionada i destinació prèvia del cònjuge
o de l’altre membre d’una unió estable de parella

9.1 Els concursants amb discapacitats parti-
ciparan en aquest concurs en igualtat de condi-
cions que la resta de concursants sempre que
puguin dur a terme les funcions dels llocs de tre-
ball sol·licitats. En la sol·licitud de participació,
aquests funcionaris poden demanar l’adaptació
dels llocs de treball als quals optin, que es podrà
acordar sempre que no impliqui una modificació
exorbitant en el context de l’organització o sigui
incompatible amb el lloc i el servei públic que s’ha
de prestar. En qualsevol moment, la Comissió
d’Avaluació podrà convocar personalment els in-
teressats i requerir-los per tal que presentin un
informe emès per l’Equip Oficial de Valoració de
Disminucions de l’Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials on s’acrediti, d’una banda, que
el funcionari pot dur a terme de manera sufici-
ent i autònoma les funcions dels llocs de treball
convocats i, d’altra banda, la necessitat d’adap-
tació dels llocs de treball sol·licitats.

9.2 En el cas que dos funcionaris cònju-
ges, membres d’una unió estable de parella o
familiars fins al primer grau de consanguini-
tat o afinitat, participin voluntàriament en
aquesta convocatòria i reuneixin els requisits
i les condicions establertes, podran condici-
onar les peticions per raó de convivència entre
ells per tal que tots dos obtinguin destinació
a la mateixa localitat. Aquests concursants
hauran de consignar expressament en les res-
pectives sol·licituds de participació la voluntat
de condicionar la participació amb indicació
de les circumstàncies concurrents que les jus-
tifiquin. En qualsevol moment, la Comissió
d’Avaluació podrà requerir els interessats
perquè presentin la documentació acreditativa
de la convivència al·legada, del matrimoni —
llibre de família— o de la unió estable de pa-
rella —escriptura pública atorgada amb dos
anys d’antiguitat a la data de publicació de la
convocatòria al DOGC o bé acta de notorietat
de la seva convivència i del transcurs de dos
anys. En cas que no obtinguin destinació en
la mateixa localitat, s’entendrà que desistei-
xen de les sol·licituds de participació de tots
dos.

9.3 L’al·legació del mèrit que preveu la base
10.8 s’ha de fer constar expressament a la sol·-
licitud de participació. En qualsevol moment, la
Comissió d’Avaluació podrà requerir els inte-
ressats perquè presentin la documentació acre-
ditativa de la destinació definitiva actual del
cònjuge o de l’altre membre d’una unió estable
de parella —còpia compulsada—, del matrimoni
—llibre de família— o de la unió estable de
parella —escriptura pública atorgada amb dos
anys d’antiguitat a la data de publicació de la
convocatòria al DOGC o bé acta de notorietat
de la seva convivència i del transcurs de dos anys.

9.4 Els concursants a què fan referència les
bases 9.1, 9.2 i 9.3 són responsables de la vera-
citat de les declaracions consignades en les se-
ves sol·licituds, per la qual cosa faran constar
expressament que són certes totes les dades que
hi consten. Si es comprova alguna falsedat en la
seves declaracions no es tindrà en compte la
circumstància al·legada, sens perjudici de les
responsabilitats que se’ls puguin exigir de con-
formitat amb la normativa vigent.

—10 Mèrits i capacitats que es valoren
Els mèrits i les capacitats acreditats es valo-

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

10.1 Treball desenvolupat.
10.1.1 Pel treball desenvolupat en llocs d’ad-

ministració especial del grup A de les diverses
administracions públiques, en l’exercici de fun-
cions corresponents a les del cos i l’especialitat
objecte del concurs, en funció dels nivells assig-
nats, s’atorgaran fins a 30 punts, d’acord amb el
barem següent:

a) Nivells 20 i 21: 1 punt per any complet.
b) Nivells 22 i 23: 1,5 punts per any complet.
c) Nivells 24 i 25: 2 punts per any complet.
d) Nivell 26 o superiors: 2,5 punts per any

complet.
10.1.2 En el cas que hi hagi períodes inferi-

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

10.1.3 A les persones funcionàries que par-
ticipin en aquest concurs i estiguin ocupant o
hagin ocupat un lloc de treball d’administració
especial del grup A, amb funcions correspo-
nents als llocs objecte del concurs que no tin-
gui assignat un nivell de complement de des-
tinació, la Comissió d’Avaluació els atribuirà
el nivell mínim del grup exclusivament als efec-
tes d’aquest concurs.

10.2 Formació i perfeccionament.
10.2.1 Per l’assistència (A) o l’aprofitament

(F) de cursos de formació i de perfeccionament
seguits a l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya, en altres institucions públiques o
privades de reconegut prestigi, així com per dur
a terme cursos dins els plans de formació con-
tínua dels diferents promotors de l’AFCAP, que
versin sobre matèries relacionades amb les fun-
cions pròpies del cos i l’especialitat, en funció
de la utilitat i la durada, s’atorgaran fins a 20
punts en total.

10.2.2 Amb els mateixos criteris i dins la
puntuació assenyalada, es valoraran les publi-
cacions (P) i la docència (D) impartida pels
concursants.

10.3 Grau personal.
10.3.1 El grau personal consolidat es valorarà

fins a un màxim de 5 punts dins l’interval de
nivells del cos i l’especialitat objecte del concurs,
d’acord amb la distribució següent:

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

Grau consolidat igual al nivell del lloc sol·-
licitat: 4 punts.

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

10.3.2 Al personal que participi en aquesta
convocatòria i que, per causes no imputables a
l’interessat, no tingui consolidat un grau personal
per haver ocupat durant llargs períodes de temps
llocs amb destinació provisional, sense haver
ocupat cap lloc amb caràcter definitiu, la Comis-
sió d’Avaluació li assignarà el grau personal
corresponent al nivell de destinació mínim del
grup d’aquest concurs únicament i exclusiva-
ment als efectes d’aquest concurs.

10.4 Antiguitat.
L’antiguitat en l’Administració pública es

valorarà fins a un màxim de 20 punts, d’acord
amb el barem següent:

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

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

10.5 Titulacions acadèmiques.
10.5.1 Quan les titulacions acadèmiques ofi-

cials siguin rellevants per als llocs de treball a
proveir, en funció dels coneixements requerits,
la competència i l’especialització d’aquests llocs,
es valoren, fins a 5 punts, d’acord amb la distri-
bució següent:

a) Posseir un doctorat es valora amb 1 punt
cadascun.

b) Posseir una llicenciatura o equivalent que
habiliti per accedir a cossos del grup A es valora
amb 2 punts cadascuna.

c) Posseir una diplomatura o equivalent que
habiliti per accedir a cossos del grup B es valora
amb 1,5 punts cadascuna.
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10.5.2 Les equivalències a una titulació aca-
dèmica oficial que es consideren a efectes d’ac-
cés a la funció pública no es valoraran quan s’es-
tigui en possessió de la corresponent titulació
acadèmica oficial, llevat que el contingut forma-
tiu sigui diferent.

10.5.3 En cap cas no s’avaluen les titulacions
acadèmiques de nivell inferior que puguin con-
duir a assolir-ne altres de nivell superior que es
puguin acreditar com a mèrit, llevat que es pos-
seeixi un doctorat, que es podrà valorar indepen-
dentment de la llicenciatura.

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

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

10.6.1 Amb caràcter general, es valorarà el
nivell de coneixements de llengua catalana més
alt que hagi assolit l’aspirant:

S’atorgaran 5 punts pel certificat de nivell de
suficiència de català (C) de la Direcció Gene-
ral de Política Lingüística, o s’atorgaran 7 pel
certificat de nivell superior de català (D) de la
Direcció General de Política Lingüística.

Les equivalències als nivells esmentats s’es-
tabliran segons el que disposen els acords de 19
de juny de 1991 i de 3 de juny de 1992 de la
Comissió Interdepartamental per a la Norma-
lització Lingüística i les actualitzacions posteri-
ors, així com d’acord amb el que estableix el
Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avalua-
ció i certificació de coneixements de català.

10.6.2 D’altra banda, s’atorgaran fins a 3
punts pels coneixements específics de llengua
catalana.

10.7 Altres coneixements.
10.7.1 Departament.
S’assignen 5 punts en el cas de sol·licitud de

llocs de treball del mateix departament de la Ge-
neralitat de Catalunya on es presten serveis en
el cos i l’especialitat objecte del concurs en la
data de publicació d’aquesta convocatòria.

10.7.2 Formació específica.
10.7.2.1 Pels coneixements i/o l’experiència

que la persona concursant acrediti que posse-
eix d’acord amb la formació específica que consti
a la relació de llocs de treball de l’Administra-
ció de la Generalitat respecte als llocs de treball
que hagi ocupat com a funcionari del cos i l’es-
pecialitat objecte del concurs, s’assignaran fins
a 5 punts, en funció de si aquesta formació es-
pecífica coincideix amb la dels llocs sol·licitats,
d’acord amb el barem següent:

a) Per ocupar llocs amb formació específica
durant un període inferior a un any: 0,25 punts
per cadascuna de les formacions específiques co-
incidents amb les del lloc sol·licitat.

b) Per ocupar llocs amb formació específica
durant un període d’entre un i dos anys: 0,75
punts per cadascuna de les formacions especí-
fiques coincidents amb les del lloc sol·licitat.

c) Per ocupar llocs amb formació específica
durant un període superior a dos anys: 1,25 punts
per cadascuna de les formacions específiques co-
incidents amb les del lloc sol·licitat.

10.7.2.2 En aquest apartat no es valoraran
cursos de formació i perfeccionament, ni titula-
cions acadèmiques, ni coneixements de la llen-
gua catalana, ja que s’han de valorar a les bases
10.2, 10.5 i 10.6 d’aquesta convocatòria.

10.8 Destinació prèvia del cònjuge o de l’al-
tre membre d’una unió estable de parella.

La destinació definitiva prèvia del cònjuge o
de l’altre membre d’una unió estable de parella,

si també treballa a l’Administració pública, a la
mateixa localitat on radiquen els llocs que ha
sol·licitat el concursant, sempre que s’hi accedeixi
des d’una localitat diferent, es valorarà amb la ma-
teixa puntuació que la que en aquest concurs
s’atorga al participant pel mèrit de l’antiguitat.

10.9 Referència dels mèrits i capacitats.
La data de referència per valorar els mèrits

i les capacitats serà la de publicació d’aquesta
convocatòria al DOGC. La Comissió d’Avalu-
ació no tindrà en compte cap mèrit ni capacitat
que no estigui inclòs en els documents acredi-
tatius 3 o 3 bis i, si s’escau, el mèrit que preve-
uen les bases 9.3 i 10.8.

—11 Comissió d’Avaluació
11.1 La Comissió d’Avaluació és l’òrgan

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

Titulars:
Sra. M. Àngels Mor Gras, que actuarà com

a presidenta.
Sr. Carlos Fontanals Pociello, que actuarà

com a vocal.
Sr. Isidre Masalles Roman, que actuarà com

a vocal.
Sra. Teresa Heras González, que actuarà com

a vocal.
Sr. Jaume Illa Mauri, que actuarà com a re-

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

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

Suplents:
Sr. Francesc Josep Marro Fantova, que actu-

arà com a president.
Sr. Ferran Camps Roqué, que actuarà com a

vocal.
Sr. Francisco de A. Serra Rodríguez, que

actuarà com a vocal.
Sr. Santiago Delàs Malet, que actuarà com a

vocal.
Sra. M. Victòria Carbonell Martínez, que

actuarà com a representant de l’Òrgan Tècnic
de Provisió de Llocs de Treball.

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

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

—12 Actuacions i funcions de la Comissió
d’Avaluació

12.1 Les actuacions i les funcions de la Co-
missió d’Avaluació se subjectaran al que deter-
minen els articles 29 i següents del Decret 123/
1997, de 13 de maig.

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

12.3 La Comissió d’Avaluació té la facultat
de sol·licitar aclariments als departaments i
convocar personalment els candidats per tal
d’aclarir punts dubtosos dels mèrits i les capa-
citats o altres aspectes de la documentació dels
interessats, quan ho consideri convenient.

12.4 La Secretaria d’Administració i Fun-
ció Pública prestarà el suport material i tècnic
necessari perquè actuï la Comissió d’Avaluació.

—13 Desenvolupament del concurs i adjudi-
cació de llocs de treball

13.1 Transcorreguts els terminis previstos
per presentar les sol·licituds i les renúncies, la
Comissió d’Avaluació exposarà la proposta
provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb
indicació dels motius d’exclusió. Els interessats
disposaran de 10 dies hàbils a comptar de l’en-
demà de l’exposició pública d’aquesta proposta
per formular les observacions o reclamacions
que considerin pertinents.

13.2 Una vegada duta a terme la valoració
dels mèrits i les capacitats, la proposta de des-
tinació recaurà en el candidat que obtingui la
millor puntuació de la totalitat dels mèrits i les
capacitats que especifica la base 10 d’aquesta
convocatòria, d’acord amb l’ordre de preferèn-
cia que hagi manifestat el concursant al docu-
ment núm. 4 i, quan sigui necessari, al document
núm. 5, d’acord amb el que estableix la base 1
d’aquesta convocatòria. En el cas d’empat en el
conjunt del concurs, es resoldrà de conformitat
amb l’article 28 del Decret 123/1997, de 13 maig.

13.3 Un cop assignats els llocs de treball, la
Comissió d’Avaluació exposarà la proposta pro-
visional de resolució del concurs, a fi i efecte que
els interessats hi puguin formular les observa-
cions o les reclamacions que considerin perti-
nents en el termini dels 10 dies hàbils a comp-
tar de l’endemà de la data d’exposició pública
d’aquesta proposta.

13.4 Transcorregut el termini que estableix
l’apartat anterior, la Comissió d’Avaluació ex-
posarà la proposta definitiva d’admesos i exclo-
sos i de resolució del concurs. Aquesta proposta
s’elevarà a l’òrgan convocant per tal que l’aprovi,
si escau.

13.5 En general, les actuacions de la Comis-
sió d’Avaluació que requereixin la notificació als
aspirants es faran públiques mitjançant la Secre-
taria d’Administració i Funció Pública als taulers
d’anuncis de la Direcció General mateixa, als de
les secretaries dels departaments de la Generali-
tat de Catalunya i als de les delegacions territorials
del Govern de la Generalitat de Catalunya. Així
mateix, i sense que es pugui tenir en consideració
als efectes del còmput dels terminis, es podrà con-
sultar la informació a les adreces següents: http:/
/www.gencat.net/governacio-ri/funcio.htm, o http:/
/10.96.1.4/fpu.

13.6 Aquesta convocatòria es resoldrà per
resolució de l’òrgan convocant, en el termini
màxim establert reglamentàriament. La resolu-
ció esmentada es publicarà al DOGC, la qual
cosa servirà de notificació als interessats d’acord
amb el que estableix l’article 59.5.b) 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.

13.7 Els concursants que no obtinguin des-
tinació mitjançant aquest concurs romandran al
lloc que ocupen amb destinació definitiva o en
la situació que correspongui d’acord amb la
normativa vigent.

—14 Règim d’impugnacions
14.1 Contra les resolucions definitives que

hagi dictat l’òrgan convocant, els interessats
poden interposar potestativament recurs de
reposició davant l’òrgan convocant mateix, en
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el termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la publicació al DOGC, d’acord amb la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o bé recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la publicació al DOGC,
de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, sens perjudici que puguin inter-
posar qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa de les seves pretensions.

14.2 Contra els actes definitius o de tràmit
de la Comissió d’Avaluació si aquests últims
decideixen directament o indirectament el fons
de l’assumpte, determinen la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixen indefen-
sió o perjudici irreparable als drets i interessos
legítims, els interessats poden interposar recurs
d’alçada davant el secretari d’Administració i
Funció Pública, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de l’exposició pública, d’acord amb
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.

—15 Renúncies a les destinacions adjudicades
15.1 La destinació adjudicada és irrenunci-

able, llevat que s’hagi obtingut una altra destina-
ció definitiva mitjançant una convocatòria pú-
blica feta en el mateix període de temps, per
incapacitat sobrevinguda, per passar a una situ-
ació diferent a la d’actiu o per causes excepci-

onals degudament justificades i apreciades per
l’òrgan convocant.

15.2 La sol·licitud de renúncia a la destinació
s’haurà de formular, per escrit i amb indicació
del motiu, davant l’òrgan convocant, i caldrà que
es presenti en el moment en què es doni la causa
que la motiva i en tot cas abans que finalitzin els
terminis de cessament i presa de possessió que
estableix la base 18.2.

—16 Incompatibilitats
16.1 En el moment de la presa de possessió,

l’interessat ha d’acreditar que té reconeguda la
compatibilitat respecte al nou lloc de treball
adjudicat o manifestar fefaentment que no està
inclòs en cap dels motius d’incompatibilitat que
preveu la normativa.

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

—17 Jornada i horari
Quant a la jornada i l’horari, al personal des-

tinat mitjançant aquest concurs li és aplicable el
que estableix el Decret 389/2000, de 5 de desem-
bre, sobre jornada i horaris de treball del per-
sonal funcionari al servei de l’Administració de
la Generalitat, modificat i complementat pel
Decret 223/2001, d’1 d’agost, i les circulars d’apli-
cació.

—18 Formalització de cessaments i preses de
possessió

18.1 La resolució de destinació comporta-
rà el cessament en el lloc anterior.

18.2 Als efectes de facilitar i coordinar la
gestió dels diferents departaments i permetre la
cobertura completa dels serveis públics, els ces-
saments i les preses de possessió dels funcionaris
destinats mitjançant aquest concurs s’han de dur
a terme de la manera següent:

18.2.1 Els funcionaris cessaran en el lloc de
treball que ocupen l’endemà de la publicació de
la resolució del concurs al DOGC.

18.2.2 La presa de possessió en la nova des-
tinació es durà a terme l’endemà del cessament,
llevat que s’acrediti documentalment un canvi
de localitat de residència, en aquest cas es farà
en el termini de 15 dies.

18.2.3 Quan la resolució del concurs comporti
el reingrés al servei actiu en el cos objecte del
concurs, la presa de possessió es durà a terme
el segon dia hàbil següent a la data de publica-
ció de la resolució esmentada al DOGC.

18.2.4 Tant els terminis de presa de posses-
sió com de cessament es podran prorrogar en els
casos que preveuen els articles 75.1 i 76.1 del
Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’apro-
va el Reglament general de provisió de llocs de
treball i promoció professional dels funcionaris
de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya.

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

Codificació

C=codi de la plaça; ND=nivell de destinació; C. esp.=complement específic anual; H=jornada/horari (N=jornada normal); FE=formació específica; OB=observacions.

Codis de formació específica
049 Experiència en informàtica.
083 Coneixements de plans urbanístics o territorials.
084 Experiència en plans urbanístics o territorials.
114 Coneixements de l’àmbit de l’esport.
163 Experiència en rehabilitació d’habitatges patològics estructurals.
348 Coneixements i/o experiència en sistemes d’informació geogràfica.
352 Coneixements i/o experiència en planificació urbanística o territorial.
359 Coneixements i/o experiència en espais naturals.

ANNEX 2

Places d’adjudicació directa

C Nom del lloc ND C. esp. Localitat H FE FE FE FE OB

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI

A0001 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N — — — — —
A0002 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N — — — — —
A0003 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N — — — — —

DEPARTAMENT DE CULTURA

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ DE SERVEIS

A0004 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 22 5.446,68 BARCELONA N — — — — —

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI CULTURAL

A0005 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N — — — — —

UNITAT DIRECTIVA: CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT

A0006 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 ESPLUGUES DE LLOBREGAT N 114 — — — —
A0007 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 ESPLUGUES DE LLOBREGAT N 114 — — — —
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C Nom del lloc ND C. esp. Localitat H FE FE FE FE OB

UNITAT DIRECTIVA: SERVEIS TERRITORIALS DE TARRAGONA

A0008 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 TARRAGONA N — — — — —

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL D’URBANISME

A0009 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 22 5.446,68 BARCELONA N 049 084 — — —
A0010 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 22 5.446,68 BARCELONA N 049 084 — — —
A0011 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 22 5.446,68 BARCELONA N 049 084 — — —
A0012 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 22 5.446,68 BARCELONA N — — — — —
A0013 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 22 5.446,68 GIRONA N 049 084 — — —
A0014 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 22 5.446,68 TARRAGONA N 049 084 — — —
A0015 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N 049 084 — — —
A0016 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N 084 348 352 359 —
A0017 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N 049 084 — — —
A0018 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N 049 084 — — —
A0019 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N 049 084 — — —
A0020 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N 049 084 — — —
A0021 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N — — — — —
A0022 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N — — — — —
A0023 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 TARRAGONA N 049 084 — — —

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL D’ARQUITECTURA I HABITATGE

A0024 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N — — — — —

UNITAT DIRECTIVA: SECRETARIA PER A LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

A0025 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N 049 084 — — —
A0026 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N — — — — —

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ DE SERVEI

A0027 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 23 8.800,80 BARCELONA N — — — — —

ANNEX 3

Places d’adjudicació per resultes

C Nom del lloc ND C. esp. Localitat H FE FE FE FE OB

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI

D0028 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N — — — — —

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES DOCENTS

D0029 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N — — — — —
D0030 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N — — — — —

DEPARTAMENT DE CULTURA

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI CULTURAL

D0031 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N — — — — —
D0032 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N — — — — —

UNITAT DIRECTIVA: SERVEIS TERRITORIALS DE BARCELONA

D0033 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N — — — — —

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL D’URBANISME

D0034 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 22 5.446,68 BARCELONA N 049 — — — —
D0035 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 22 5.446,68 BARCELONA N 049 084 — — —
D0036 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N 049 084 — — —
D0037 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N 049 084 — — —
D0038 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N 049 084 — — —
D0039 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 GIRONA N 049 084 — — —

UNITAT DIRECTIVA: SECRETARIA PER A LES ACTUACIONS CONCERTADES

D0040 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N 083 — — — —
D0041 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N 049 084 — — —
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C Nom del lloc ND C. esp. Localitat H FE FE FE FE OB

UNITAT DIRECTIVA: DIRECCIÓ GENERAL D’ARQUITECTURA I HABITATGE

D0042 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 22 5.446,68 BARCELONA N 163 — — — —
D0043 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 22 5.446,68 GIRONA N — — — — —
D0044 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 22 5.446,68 TARRAGONA N — — — — —

UNITAT DIRECTIVA: SECRETARIA PER A LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

D0045 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N 049 084 — — —

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL

UNITAT DIRECTIVA: SECRETARIA GENERAL

D0046 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 22 5.446,68 BARCELONA N — — — — —
D0047 TITULAT/ADA SUPERIOR ARQUITECTE/A ...................... 20 4.380,60 BARCELONA N — — — — —

ANNEX 4

Codis de localitat

08019 Barcelona
08077 Esplugues de Llobregat
17079 Girona
43148 Tarragona

(02.134.124)



PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

ANUNCI
de licitació d’un contracte de consultoria i assis-
tència.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de la Presidèn-

cia, pl. Sant Jaume, 4, Palau de la Generalitat,
08002 Barcelona. Telèfon: 93.402.46.00; fax:
93.402.46.58.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Secretaria Administrativa.

c) Número d’expedient: 2002051.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció: realització de la creativitat,

producció i seguiment de la campanya institu-
cional per conscienciar la població sobre el res-
pecte a l’entorn.

b) Termini d’execució: de l’1 al 31 de juliol
de 2002.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.

—4 Pressupost de licitació: 120.200 euros, in-
clòs l’IVA.

—5 Garanties
Provisional: dispensada per l’òrgan de con-

tractació d’acord amb l’article 35.1 del Text refós
de la Llei de contractes de les administracions
públiques.

—6 Obtenció d’informació i documentació
a) Es podrà obtenir al Registre general del

Departament de la Presidència, pl. Sant Jaume,
4, Palau de la Generalitat, 08002 Barcelona. A
més, la informació de tipus tècnic també es po-
drà obtenir al telèfon 93.292.12.60. Pàgina web
http://www.gencat.es/presidencia/licitacions.

b) Data límit d’obtenció de documents i in-
formació: fins a la data límit de presentació
d’ofertes.

—7 Requisits específics dels contractistes
a) Classificació: no.
b) Altres requisits: els licitadors hauran d’acre-

ditar la solvència econòmica i financera per al-
guns dels mitjans establerts en l’article 16 del Text
refós de la Llei de contractes de les administra-
cions públiques i la solvència tècnica en la forma
que estableix l’article 19, apartats b i c de la Llei
esmentada.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: als 15 dies na-

turals, a comptar de l’endemà de la publicació
del present Anunci, fins a les 13 hores.

b) Documentació que s’ha de presentar: dos
sobres, segons el plec de clàusules administra-
tives.

c) Lloc de presentació: Registre general del
Departament de la Presidència, pl. Sant Jaume,
4, Palau de la Generalitat, 08002 Barcelona.

d) Termini de vigència de l’oferta: 3 mesos,
des de l’obertura de les proposicions.

e) Admissió de variants: no.

—9 Obertura de les ofertes
L’acte públic d’obertura tindrà lloc a les 12

hores del tercer dia a partir de l’endemà de la
finalització del termini de presentació de pro-
posicions, al Palau de la Generalitat, seu del
Departament de la Presidència, pl. Sant Jaume,
4, 2a. planta, Barcelona.

—10 Altres informacions
La resta d’informació s’especifica en el plec

de clàusules administratives.

—11 Despeses de l’Anunci: són a càrrec de
l’adjudicatari.

Barcelona, 17 de maig de 2002

P. D. (Resolució d’1.2.2001,
DOGC de 9.2.2001)

CARLES DUARTE I MONTSERRAT

Secretari general

(02.136.193)

ANUNCI
de licitació d’un contracte de consultoria i assis-
tència.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de la Presidèn-

cia, pl. Sant Jaume, 4, Palau de la Generalitat,
08002 Barcelona. Telèfon: 93.402.46.00; fax:
93.402.46.58.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Secretaria Administrativa.

c) Número d’expedient: 2002052.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció: realització de la creativitat i la

producció de la campanya de publicitat institu-
cional per promoure i fomentar els sistemes de
seguretat passiva (casc, cinturó i sistemes de
retenció infantil).

b) Termini d’execució: del 15 de juny al 15 de
setembre de 2002.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.

—4 Pressupost de licitació: 120.200 euros, in-
clòs l’IVA.

—5 Garanties
Provisional: dispensada per l’òrgan de con-

tractació d’acord amb l’article 35.1 del TRLCAP.

—6 Obtenció d’informació i documentació
a) Es podrà obtenir al Registre general del

Departament de la Presidència, pl. Sant Jaume,
4, Palau de la Generalitat, 08002 Barcelona. A
més, la informació de tipus tècnic també es po-
drà obtenir al telèfon 93.292.12.60.

Pàgina web http://www.gencat.es/presidencia/
licitacions.

b) Data límit d’obtenció de documents i in-
formació: fins a la data límit de presentació
d’ofertes.

—7 Requisits específics dels contractistes
a) Classificació: no.
b) Altres requisits: els licitadors hauran d’acre-

ditar la solvència econòmica i financera per al-
guns dels mitjans establerts en l’article 16 del Text
refós de la Llei de contractes de les administra-
cions públiques i la solvència tècnica en la forma
establerta per l’article 19, apartats b i c de la Llei
esmentada.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: als 8 dies natu-

rals, a comptar de l’endemà de la publicació del
present Anunci, fins a les 13 hores.

b) Documentació que s’ha de presentar: dos
sobres, segons el plec de clàusules administra-
tives.

c) Lloc de presentació: Registre general del
Departament de la Presidència, pl. Sant Jaume,
4, Palau de la Generalitat, 08002 Barcelona.

d) Termini de vigència de l’oferta: 3 mesos,
des de l’obertura de les proposicions.

e) Admissió de variants: no.

—9 Obertura de les ofertes
L’acte públic d’obertura tindrà lloc a les 12

hores de l’endemà de la finalització del termi-
ni de presentació de proposicions, al Palau de
la Generalitat, seu del Departament de la Pre-
sidència, pl. Sant Jaume, 4, 2a. planta, Barcelona.

—10 Altres informacions
La resta d’informació s’especifica en el plec

de clàusules administratives.

—11 Despeses de l’Anunci
Són a càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 21 de maig de 2002

P. D. (Resolució d’1.2.2001,
DOGC de 9.2.2001)

CARLES DUARTE I MONTSERRAT

Secretari general

(02.136.194)

ANUNCI
de licitació d’un contracte de consultoria i assis-
tència.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de la Presidèn-

cia, pl. Sant Jaume, 4, Palau de la Generalitat,
08002 Barcelona. Telèfon: 93.402.46.00; fax:
93.402.46.58.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Secretaria Administrativa.

c) Número d’expedient: 2002050.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció: realització de la creativitat,

producció i seguiment de la campanya publici-
tària sobre prevenció d’incendis.

b) Termini d’execució: del 20 de juny al 31
d’agost de 2002.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.

—4 Pressupost de licitació: 120.200 euros, IVA
inclòs.

—5 Garanties
Provisional: dispensada per l’òrgan de con-

tractació d’acord amb l’article 35.1 del Text refós
de la Llei de contractes de les administracions
públiques.

—6 Obtenció d’informació i documentació
a) Es podrà obtenir al Registre general del

Departament de la Presidència, pl. Sant Jaume,
4, Palau de la Generalitat, 08002 Barcelona. A
més, la informació de tipus tècnic també es po-
drà obtenir trucant al telèfon 93.292.12.60. Pà-
gina web http://www.gencat.es/presidencia/lici-
tacions.
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b) Data límit d’obtenció de documents i in-
formació: fins a la data límit de presentació
d’ofertes.

—7 Requisits específics dels contractistes
a) Classificació: no.
b) Altres requisits: els licitadors hauran d’a-

creditar la solvència econòmica i financera per
alguns dels mitjans que estableix l’article 16 del
Text refós de la Llei de contractes de les admi-
nistracions públiques i la solvència tècnica en la
forma que estableix l’article 19, apartats b i c de
la Llei esmentada.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: als 8 dies natu-

rals, a comptar de l’endemà de la publicació del
present Anunci, fins a les 13 hores.

b) Documentació que s’ha de presentar: dos
sobres, segons el plec de clàusules administra-
tives.

c) Lloc de presentació: Registre general del
Departament de la Presidència, pl. Sant Jaume,
4, Palau de la Generalitat, 08002 Barcelona.

d) Termini de vigència de l’oferta: 3 mesos,
des de l’obertura de les proposicions.

e) Admissió de variants: no.

—9 Obertura de les ofertes
L’acte públic d’obertura tindrà lloc a les 12

hores de l’endemà de la finalització del termi-
ni de presentació de proposicions, al Palau de
la Generalitat, seu del Departament de la Pre-
sidència, pl. Sant Jaume, 4, 2a planta, Barcelona.

—10 Altres informacions: la resta d’informació
s’especifica en el plec de clàusules administra-
tives.

—11 Despeses de l’Anunci: són a càrrec de
l’adjudicatari.

Barcelona, 21 de maig de 2002

P. D. (Resolució d’1.2.2001, DOGC de 9.2.2001)

CARLES DUARTE I MONTSERRAT

Secretari general

(02.136.195)

JURAT D’EXPROPIACIÓ
DE CATALUNYA

EDICTE
de 12 de març de 2002, pel qual es notifica la re-
solució de l’expedient de preu just núm. 17/02/
1156/0047-01.

En data 14 de novembre de 2001, la Secció de
Girona del Jurat d’Expropiació de Catalunya va
resoldre l’expedient de preu just núm. 17/02/
1156/0047-01, instat per l’Ajuntament de Ordis,
referent a la finca propietat de la Cooperativa
del Trull, d’Ordis.

Havent-se retornat la notificació practicada
en els domicilis que consten a l’expedient, aques-
ta Secció publica aquest Edicte en el DOGC de
conformitat 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, per tal de notificar
als hereus dels senyors Salvi Gimbernat Terra-
das, Ramon Vidal Quer, i Salvador Pasqual
Carabús, i si s’escau als possibles interessats

legítims, que la resolució de preu just esmentada
és a la seva disposició a la seu d’aquesta Secció,
Gran Via de Jaume I, 9, 2a planta, on els serà
facilitada amb l’acreditació prèvia de la seva per-
sonalitat o el seu interès legítim, personalment
o en la forma que preveu l’article 32 de la Llei
30/1992 citada abans.

Girona, 12 de març de 2002

JOSEP M. BARTROLÍ I BESALÚ

Secretari de la Secció de Girona

(02.079.001)

EDICTE
de 12 de març de 2002, pel qual es notifica la re-
solució de l’expedient de preu just núm. 17/10/
1181/0058-01.

En data 29 de gener de 2002, la Secció de
Girona del Jurat d’Expropiació de Catalunya
va resoldre l’expedient de preu just núm. 17/
10/1181/0058-01 instat per l’Ajuntament de
Palamós, referent a l’expedient d’expropiació
Projecte d’Obres d’Urbanització de la Fosca,
1a fase.

Havent-se retornat la notificació practicada
en el domicili que consta a l’expedient, aques-
ta Secció publica aquest Edicte en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya de conformi-
tat 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 procediment
administratiu comú, per tal de notificar al senyor
Carles Ampuy Vendrell, a la senyora M. Teresa
Agustí, i, si escau, als possibles interessats legí-
tims, que la resolució de preu just esmentada és
a la seva disposició en la seu d’aquesta Secció,
Gran Via de Jaume I, núm. 9, on els hi serà fa-
cilitada prèvia acreditació de la seva persona-
litat o el seu interès legítim, personalment o en
la forma que preveu l’article 32 de la Llei 30/1992
abans esmentada.

Girona, 12 de març de 2002

JOSEP M. BARTROLÍ I BESALÚ

Secretari de la Secció de Girona

(02.080.027)

EDICTE
de 12 de març de 2002, pel qual es notifica la re-
solució de l’expedient de preu just núm. 17/10/
1181/0056-01.

En data 29 de gener de 2002, la Secció de
Girona del Jurat d’Expropiació de Catalunya
va resoldre l’expedient de preu just núm. 17/
10/1181/0056-01 instat per l’Ajuntament de
Palamós, referent a l’expedient d’expropiació
Projecte d’obres d’urbanització de la Fosca, 1a
fase.

Havent-se retornat la notificació practicada en
el domicili que consta a l’expedient, aquesta
Secció publica aquest Edicte al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de conformitat amb
el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-

tracions públiques i del procediment administra-
tiu comú, per tal de notificar a Promociones
Rafosca, SL, i, si escau, als possibles interessats
legítims, que la resolució de preu just esmenta-
da és a la seva disposició en la seu d’aquesta Sec-
ció, Gran Via de Jaume I, núm. 9, on els hi serà
facilitada prèvia acreditació de la seva persona-
litat o el seu interès legítim, personalment o en
la forma que preveu l’article 32 de la Llei 30/1992
abans esmentada.

Girona, 12 de març de 2002

JOSEP M. BARTROLÍ I BESALÚ

Secretari de la Secció de Girona

(02.080.017)

EDICTE
de 12 de març de 2002, pel qual es notifica la re-
solució de l’expedient de preu just núm. 17/02/
0622/0081-01.

En data 13 de febrer de 2002, la Secció de
Girona del Jurat d’Expropiació de Catalunya va
resoldre l’expedient de preu just núm. 17/02/
0622/0081-01 instat per l’Ajuntament de l’Esca-
la, referent a l’expedient d’expropiació Camins
dels Termes.

Havent-se retornat la notificació practicada
en el domicili que consta a l’expedient, aques-
ta Secció publica aquest Edicte al Diari Ofici-
al de la Generalitat de Catalunya, de conformi-
tat 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 procediment
administratiu comú, per tal de notificar al senyor
James Albert Berry, i, si escau, als possibles
interessats legítims, que la resolució de preu just
esmentada és a la seva disposició a la seu d’a-
questa Secció, Gran Via de Jaume I, núm. 9, on
els serà facilitada prèvia acreditació de la seva
personalitat o el seu interès legítim, personal-
ment o en la forma que preveu l’article 32 de la
Llei 30/1992 citada abans.

Girona, 12 de març de 2002

JOSEP M. BARTROLÍ I BESALÚ

Secretari de la Secció de Girona

(02.080.001)

EDICTE
de 23 d’abril de 2002, pel qual es notifiquen re-
solucions de preu just d’expedients d’expropia-
ció.

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, i atès que s’igno-
ren els domicilis actuals dels expropiats, es co-
munica que el Jurat d’Expropiació de Catalunya,
Secció de Tarragona, va adoptar les resolucions
de preu just referents als expedients d’expropi-
ació que es detallen a l’annex.

Les resolucions de preu just esmentades són
a disposició dels interessats a les dependències
del Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció de
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Tarragona, c. Sant Francesc, 3, 4a planta, on els
seran facilitades amb l’acreditació de la seva
personalitat o del seu interès legítim, personal-
ment o de la manera que preveu l’article 32 de
la Llei 30/1992 esmentada abans.

Tarragona, 23 d’abril de 2002

ANTONIO CARRIL PAN

President de la Secció de Tarragona

ANNEX

Núm. d’expedient: 43/08/1233/0107-01.
Data de l’acord: 29 novembre de 2001.
Expropiat: Ángel García López.
Finca expropiada: localitzada al terme municipal
de Reus, finca 13, polígon 71, parcel·la 09-02.
Qualitat en què actua: titular cadastral.

Núm. d’expedient: 43/36/0430/0132-01.
Data de l’acord: 17 de gener de 2002.
Expropiat: Rafael Rodríguez Maldonado
Finca expropiada: localitzada al terme municipal
de El Catllar, polígon 19, illa 2, parcel·la 13.
Qualitat en què actua: titular cadastral.

Núm. d’expedient: 43/36/0430/0133-01.
Data de l’acord: 17 de gener de 2002.
Expropiada: Concepción García Magriñà.
Finca expropiada: localitzada al terme municipal
de La Secuita, polígon 12, parcel·la 6.
Qualitat en què actua: titular cadastral.

Núm. d’expedient: 43/22/1362/0136-01.
Data de l’acord: 21 de febrer de 2002.
Expropiada: Maria Subirach Matamoros.
Finca expropiada: localitzada al terme municipal
de Sant Carles de la Ràpita, finca TRG 172,
polígon 15, parcel·la 174.
Qualitat en què actua: titular cadastral.

Núm. d’expedient: 43/22/1362/0137-01.
Data de l’acord: 21 de febrer de 2002.
Expropiat: José Sanz Ferré
Finca expropiada: localitzada al terme municipal
de Sant Carles de la Ràpita, finca TRG 173,
polígon 15, parcel·la 176.
Qualitat en què actua: titular cadastral.

Núm. d’expedient: 43/22/1362/0138-01.
Data de l’acord: 21 de febrer de 2002.
Expropiada: Josefa Gasparín Matamoros
Finca expropiada: localitzada al terme municipal
de Sant Carles de la Ràpita, finca TRG 175,
polígon 15, parcel·la 193.
Qualitat en què actua: titular cadastral.

(02.085.038)

*

DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES

ANUNCI
de citació a dia cert d’interessats en relació amb
la liquidació i recaptació d’impostos.

En virtut del que disposa l’article 105.6 de la
Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tri-
butària, es fa públic que havent-se intentat dues
vegades la notificació als interessats que figuren
a l’annex d’aquest Anunci relativa a la liquidació
i recaptació d’impostos, sense que la notificació
esmentada s’hagi pogut dur a terme per causes
no imputables a l’Administració tributària, per
mitjà d’aquest Anunci se’ls notifica que cal que
compareguin en el lloc que s’indica a l’annex,
personalment o mitjançant els seus representats
degudament acreditats, en el termini de deu dies
hàbils comptats des de l’endemà de la publicació
d’aquest Anunci al DOGC, amb l’advertiment
que en cas contrari es considerarà produïda la
notificació l’endemà del darrer dia assenyalat
per comparèixer-hi.

Barcelona, 3 de maig de 2002

JORDI SALLERAS I SANMARTÍ

Delegat de Tributs de Barcelona

ANNEX

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença:
Oficina Liquidadora d’Arenys de Mar, c. Sant
Roc, 1, 08350 Arenys de Mar.
Concepte: impost sobre transmissions patrimo-
nials, tràmit d’audiència.

Nom: Manuel Fernández Alonso.
DNI/NIF: 43392490T.
Domicili: c. Ravalet, 6.
Municipi: Canet de Mar.
Liquidació: A2/02.

Nom: Celso Guirao Fernández.
DNI/NIF: 38783470L.
Domicili: c. Antoni Comas, 29, 2n 1a.
Municipi: Mataró.
Liquidació: A230/01.

Nom: Margarida Casademont Bartra.
DNI/NIF: 37987415V.
Domicili: Rambla de Catalunya, 62.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: C3087/01.

Nom: Lluís Tripiana González.
DNI/NIF: 38784663Q.
Domicili: urb. Can Palau Residencial P-236.
Municipi: Sant Cebrià de Vallalta.
Liquidació: A3965/99.

Nom: Isabel Rivas Díaz.
DNI/NIF: 38831863C.
Domicili: urb. Can Palau Residencial P-236.
Municipi: Sant Cebrià de Vallalta.
Liquidació: A3965/99.

Nom: Francisco-Javier Barris García.
DNI/NIF: 37722408Q.
Domicili: c. Migjorn, 42-44, C, 2n.
Municipi: Teià.
Liquidació: C1471/01.

Nom: José Barris García.
DNI/NIF: 37734631A.
Domicili: c. Rosselló, 336.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: C1471/01.

Nom: Marcelina García Ibáñez.
DNI/NIF: 36611910G.
Domicili: c. Rosselló, 336.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: C1471/01.

Nom: Núria Barris Albanell.
DNI/NIF: 37403934T.
Domicili: pg. del Montseny, 35.
Municipi: Gualba.
Liquidació: C1471/01.

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença:
Oficina Liquidadora de Cerdanyola del Vallès,
Sant Francesc, 4, bxs. 08290 Cerdanyola del
Vallès.
Concepte: impost sobre transmissions patrimo-
nials.

Nom: José Manuel Tabeira dos Santos.
DNI/NIF: 40329287Y.
Domicili: c. Escolapi Càncer, 85.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: E4452/99.

Nom: Jorge Montero Jordán.
DNI/NIF: 46608827V.
Domicili: c. Dr. Bergós.
Municipi: Ripollet.
Liquidació: A2602/98.

Nom: José María Fasienda Gamero.
DNI/NIF: 33870312Y.
Domicili: ctra. Santa Perpètua, 36, 2n 1a.
Municipi: Ripollet.
Liquidació: A3160/98.

Nom: Germán Pedra Peñalver.
DNI/NIF: 38527666K.
Domicili: c. Fontanella, 22, 3r 3a.
Municipi: Ripollet.
Liquidació: E2860/98.

Nom: Carmelo Blasco Prego.
DNI/NIF: 36911513D.
Domicili: c. Luna, 43.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Liquidació: A915/99.

Nom: Pedro José Motos Fernández.
DNI/NIF: 38414699F.
Domicili: Plaça Goya, 2, bxs. 2a.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Liquidació: A1115/99.

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença:
Oficina Liquidadora de l’Hospitalet de Llo-
bregat, av. Josep Tarradellas, 181, local, 08901
l’Hospitalet de Llobregat.
Concepte: impost sobre transmissions patrimo-
nials, tràmit d’audiència.

Nom: Fincas Europa 2000, SL.
DNI/NIF: B61633780.
Domicili: c. Major, 36.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Liquidació: C124380/99.

Nom: Fincas Europa 2000, SL.
DNI/NIF: B61633780.
Domicili: c. Major, 36.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Liquidació: C124314/99.

Nom: M. Sierra Jiménez Panadero.
DNI/NIF: 38354179T.
Domicili: c. Campfaso, 31.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Liquidació: C102731/02.
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Nom: Cromar, SL.
DNI/NIF: B60247368.
Domicili: Ronda Sant Ramon, 114, esc. A, 2n 2a.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Liquidació: A70778/99.

Nom: Rafael Castro Salagre.
DNI/NIF: 011726007D.
Domicili: c. Montseny, 44, 1r 1a.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Liquidació: C119511/01.

Nom: Joaquim Casas Boronat.
DNI/NIF: 038226267Z.
Domicili: c. Campoamor, 35-37.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Liquidació: C100872/02.

Nom: José Meseguer Gort.
DNI/NIF: 040729675X.
Domicili: c. Les Moreres, 3.
Municipi: Gavà.
Liquidació: C100477/99.

Nom: Isabel Solano Cubota.
DNI/NIF: 038040667R.
Domicili: c. Brasília (Bellmar), 4.
Municipi: Castelldefels.
Liquidació: C106297/98.

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença:
Oficina Liquidadora de l’Hospitalet de Llo-
bregat, av. Josep Tarradellas, 181, local, 08901
l’Hospitalet de Llobregat.
Concepte: impost sobre transmissions patrimo-
nials.

Nom: María Teresa Serra Mitjana.
DNI/NIF: 037661518F.
Domicili: c. Montanya, 4.
Municipi: Sant Climent de Llobregat.
Liquidació: A157/01.

Nom: Tomás Atance Bertós.
DNI/NIF: 038430233Q.
Domicili: c. Cornellà Moderno, 33, B, 2n 1a.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Liquidació: A176/02.

Nom: Cecilio Valverde Gálvez.
DNI/NIF: 053065534A.
Domicili: c. Viladecans, 30, esc. A, 3r 1a.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Liquidació: A169/02.

Nom: Pere Reig Calpe.
DNI/NIF: 037676564B.
Domicili: c. General Palafox, 33, 4r 3a.
Municipi: Castelldefels.
Liquidació: A200/02.

Nom: Francisco González Guerrero.
DNI/NIF: 08419813L.
Domicili: c. Ignasi Iglesias, 5-7, 3r 2a.
Municipi: El Prat de Llobregat.
Liquidació: A263/02.

Nom: Maria Victoria Brufau Güell.
DNI/NIF: 038015987T.
Domicili: c. Eusebi Güell, 81, 2n 4a.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Liquidació: A46/02.

Nom: José Manuel López Marcote.
DNI/NIF: 034894115X.
Domicili: c. Pujades, 1.
Municipi: Sitges.
Liquidació: A271/02.

Nom: Leocadia María Boavent Tejeda.
DNI/NIF: 038487219P.
Domicili: c. Salamanca, 12-14, B, entl.
Municipi: Gavà.
Liquidació: A97/02.

Nom: Antonio Rodríguez González.
DNI/NIF: 034579431N.
Domicili: c. Luis Vives, 10.
Municipi: Algemesí (València).
Liquidació: A156/02.

Nom: Gemma Romero Castillo.
DNI/NIF: 46757083S.
Domicili: c. Francesc Macià, 2, 1r 1a.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Liquidació: 500289/01.

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença:
Oficina Liquidadora de Manresa, pg. Pere III,
58, 1r 1a. 08240 Manresa.
Concepte: impost sobre transmissions patrimo-
nials.

Nom: José Ragués Armingau.
DNI/NIF: 39256793W.
Domicili: c. Ametlla de Merola, s/n.
Municipi: Puig-reig.
Liquidació: C100617/02.

Nom: José Miguel Sierra Domingo.
DNI/NIF: 39345218S.
Domicili: c. Carrió, 37-39, 1r 1a.
Municipi: Manresa.
Liquidació: C100342/02.

Nom: Francisco Joaquín López Mateos y Con-
deminas.
DNI/NIF: 37690475F.
Domicili: c. Urgell, 100, àt. 2a.
Municipi: Manresa.
Liquidació: C101449/01.

Nom: Cap d’Estiu, SL.
DNI/NIF: B61511788.
Domicili: ctra. d’Esparreguera, s/n.
Municipi: Sant Vicenç de Castellet.
Liquidació: C101517/01.

Nom: Felipe Orta Orta.
DNI/NIF: 39043339B.
Domicili: c. Puig i Cadafal, 53, 8è 3a.
Municipi: Sabadell.
Liquidació: C101170/01.

Nom: Núria Romagosa Massana.
DNI/NIF: 36279400M.
Domicili: c. Londres, 8, 5è 3a.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: C100705/01-2.

Nom: Carlos Martín Muriel.
DNI/NIF: 39337384R.
Domicili: c. Murt, 138.
Municipi: Martorell.
Liquidació: C101450/01.

Nom: Jupsa, SL.
DNI/NIF: B08599565.
Domicili: c. Gran Via de les Corts Catalanes,
594, àt. 2a.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: C100705/01-1.

Nom: Muns i Associats, SL.
DNI/NIF: B59854158.
Domicili: c. Bilbao, 218.
Municipi: Manresa.
Liquidació: A8090/99.

Nom: Costa Cala Figuera, SL.
DNI/NIF: B08902900.
Domicili: ctra. de Castellgalí, s/n.
Municipi: Manresa.
Liquidació: C101350/01.

Nom: María Santacana Altimiras.
DNI/NIF: 36834047F.
Domicili: c. Padre Damian, 46.
Municipi: Madrid.
Liquidació: C13978/98.

Nom: Josep Vilaseca Brugueras.
DNI/NIF: 39314663G.
Domicili: c. Pica d’Estats, 2.
Municipi: Calders.
Liquidació: C4095/99.

Nom: Cap d’Estiu, SL.
DNI/NIF: B61511788.
Domicili: ctra. d’Esparreguera, s/n.
Municipi: Sant Vicenç de Castellet.
Liquidació: C100722/01.

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença:
Oficina Liquidadora de Mataró, La Rambla, 32,
1r. 08302 Mataró.
Concepte: impost sobre transmissions patrimo-
nials, tràmit d’audiència.

Nom: Pere Joan Dalmau Caselles.
DNI/NIF: 38761779V.
Domicili: Ronda O’Donell, 5.
Municipi: Mataró.
Liquidació: 00/100056.

Nom: Montserrat Ripoll González.
DNI/NIF: 46100337B.
Domicili: c. Santiago Rossinyol, 1.
Municipi: Premià de Dalt.
Liquidació: 97/026174.

Nom: Ramón López Rodríguez.
DNI/NIF: 39825816M.
Domicili: c. Joan Josep Bosco, s/n.
Municipi: Premià de Dalt.
Liquidació: 97/032752.

Nom: Carlos Miguel Baz Nubials.
DNI/NIF: 46229850B.
Domicili: Gran Via de les Corts Catalanes, 674.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: 98/003238.

Nom: Josep Villegas Miró.
DNI/NIF: 37309367D.
Domicili: c. Pi i Margall, 39.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: 98/014150.

Nom: M. Ángela Marco Orten.
DNI/NIF: 16273202N.
Domicili: c. Bolvir, 1.
Municipi: Sabadell.
Liquidació: 99/009692.

Nom: Kajubema SCP.
DNI/NIF: G61928057.
Domicili: c. Josep Montserrat Cuadrada, 38.
Municipi: Mataró.
Liquidació: 99/011148.

Nom: Núria Mancebón Ballarín.
DNI/NIF: 77111791J.
Domicili: c. Sant Josep, 4.
Municipi: Tiana.
Liquidació: 00/005418.

Nom: Lluís Agudelo Montull.
DNI/NIF: 52168917H.
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Domicili: c. Prat de la Riba, 68.
Municipi: Granollers.
Liquidació: 00/005952.

Nom: Elena M. López Castro.
DNI/NIF: 43407984S.
Domicili: c. Dr. Pi i Molist, 101.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: 00/007057.

Nom: Naiara Orrico Simó.
DNI/NIF: 38089146L.
Domicili: c. Avall, 4.
Municipi: Sant Vicenç de Montalt.
Liquidació: 00/008464.

Nom: Free Time Bussines, SA.
DNI/NIF: A60352770.
Domicili: c. València, 216.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: 00/010075.

Nom: Jorge A. Cabrejas March.
DNI/NIF: 40976338X.
Domicili: c. Tamarit, 151.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: 00/011970.

Nom: Inmobiliaria Moure, SA.
DNI/NIF: A08373284.
Domicili: av. Cusi i Furtunet, 13.
Municipi: el Masnou.
Liquidació: 00/014951.

Nom: Ángel Pujol Pérez.
DNI/NIF: 38719848C.
Domicili: c. Fluvià, 6.
Municipi: Premià de Dalt.
Liquidació: 00/015003.

Nom: M. Manuela González Gargallo.
DNI/NIF: 03064108W.
Domicili: c. Badalona, 18-20.
Municipi: Argentona.
Liquidació: 00/016883.

Nom: Pilar López Vida.
DNI/NIF: 37532477L.
Domicili: c. Cartella, 160.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: 00/018795.

Nom: Pedro Aragay Tusell.
DNI/NIF: 37627319D.
Domicili: c. Sant Llehí, 17.
Municipi: Polinyà.
Liquidació: 00/020062.

Nom: Siewert, SA.
DNI/NIF: B58931908.
Domicili: c. Camp de Mar, s/n.
Municipi: Premià de Mar.
Liquidació: 00/020439.

Nom: Nazala, SL.
DNI/NIF: B58695065.
Domicili: c. Lluís Millet, 10.
Municipi: Vilassar de Dalt.
Liquidació: 00/021315.

Nom: Esther Molina Armingol.
DNI/NIF: 46728655S.
Domicili: c. Floridablanca, 66.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: 00/022503.

Nom: Antonio Salamero Farlete.
DNI/NIF: 38501871D.
Domicili: pg. de Gràcia, 388.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: 00/02090.

Nom: Arquitectura Urbanístico.
DNI/NIF: B61157236.
Domicili: Gran Via de les Corts Catalanes, 580.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: 25790/00.

Nom: Edificaciones i Obres Valldaura, SL.
DNI/NIF: B61373031.
Domicili: c. Josep Masgrau, 57.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Liquidació: 00/026078.

Nom: Andrés Martín Martos.
DNI/NIF: 77081591N.
Domicili: c. Aras Monturiol, 33.
Municipi: Vilassar de Mar.
Liquidació: 00/026312.

Nom: José A. Rodríguez García.
DNI/NIF: 36915320K.
Domicili: c. Alella, 21.
Municipi: Alella.
Liquidació: 00/028925.

Nom: Alexis Daniel Alell Barrueta.
DNI/NIF: X1672576Q.
Domicili: c. El Delfín, s/n.
Municipi: Cabrera de Mar.
Liquidació: 00/028946.

Nom: Tavi SCP.
DNI/NIF: G58920422.
Domicili: c. Comerç, 26.
Municipi: Vilassar de Dalt.
Liquidació: 01/001228.

Nom: Carlos Hernández Carbó.
DNI/NIF: 37635365M.
Domicili: c. Mestral, 23.
Municipi: Sant Andreu de Llavaneres.
Liquidació: 01/002034.

Nom: Leonid Savchenko.
DNI/NIF: X229002A.
Domicili: c. Falconera, 11.
Municipi: Castelló d’Empúries.
Liquidació: 01/002495.

Nom: Jorge Teruel Radua.
DNI/NIF: 33923952X.
Domicili: c. Almería, 78.
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.
Liquidació: 01003381.

Nom: Susana J. Fernández Arenas.
DNI/NIF: 46531671A.
Domicili: av. Àfrica, 2.
Municipi: Badalona.
Liquidació: 01/003700.

Nom: Xavier Bou Corone.
DNI/NIF: 46540201T.
Domicili: Camí Ral, 109.
Municipi: Premià de Mar.
Liquidació: 01/003710.

Nom: Oligopoly, SL.
DNI/NIF: B60710647.
Domicili: c. Francesc Moragas, 2.
Municipi: Premià de Mar.
Liquidació: 01/005009.

Nom: Prul, SA.
DNI/NIF: A58140138.
Domicili: c. Madrazo, 27.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: 01/005566.

Nom: Prul, SA.
DNI/NIF: A58140138.

Domicili: c. Madrazo, 27.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: 01/005583.

Nom: Ángel Fernando Cascón Artero.
DNI/NIF: 36937285K.
Domicili: c. Mineria, 154.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: 01/006105.

Nom: Judicalo.
DNI/NIF: B62204029.
Domicili: c. Can Raimi, 13.
Municipi: Argentona.
Liquidació: 01/006331.

Nom: Gabriel Marsellach Escartín.
DNI/NIF: 37261717S.
Domicili: c. Tarragona, 11.
Municipi: Teià.
Liquidació: 01/006873.

Nom: Claudio Calzado Clarens.
DNI/NIF: 46219929A.
Domicili: c. del Corredor, 6.
Municipi: Cabrera de Mar.
Liquidació: 01/007183.

Nom: Cocotte Collado Fornas.
DNI/NIF: 46120940Y.
Domicili: pg. de las Autonomies, 10.
Municipi: Torrelavega.
Liquidació: 01/008478.

Nom: Joaquín Pinto Sánchez.
DNI/NIF: 38826310X.
Domicili: c. Turó d’en Llull, 18.
Municipi: Sant Andreu de Llavaneres.
Liquidació: 01/0099074.

Nom: Jordi Pinart Pradal.
DNI/NIF: 38835943Y.
Domicili: c. Sant Ferran, 24.
Municipi: Argentona.
Liquidació: 01/011404.

Nom: José O. Guerrero Torras.
DNI/NIF: 35122829N.
Domicili: c. Alfonso XII, 34.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: 01/012811.

Nom: Jaume Guitar Sabadell.
DNI/NIF: 38779498A.
Domicili: c. Enric Granados, 116.
Municipi: Premià de Mar.
Liquidació: 01/013061.

Nom: Juan Bosco Bartes Cabot.
DNI/NIF: 38760656K.
Domicili: c. Camí de la Masia, 2.
Municipi: Argentona.
Liquidació: 01/013203.

Nom: Banco Español de Crédito, SA.
DNI/NIF: A28000008.
Domicili: pg. de la Castellana, 7.
Municipi: Madrid.
Liquidació: 01/015213.

Nom: Tapas del Port, SL.
DNI/NIF: B60969771.
Domicili: Port Esportiu el Masnou, 88.
Municipi: el Masnou.
Liquidació: 01/015571.

Nom: Laura Sánchez Albert.
DNI/NIF: 38815896S.
Domicili: av. Catalunya, 25.
Municipi: Sant Andreu de Llavaneres.
Liquidació: 01/015684.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3642 – 24.5.2002 9295

Nom: M. Montserrat Valverde Lafuente.
DNI/NIF: 35103157M.
Domicili: c. Palomar, 19.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: 01/016962.

Nom: Pedro Vivas Sánchez.
DNI/NIF: 38780757C.
Domicili: c. de Sant Pere, 25.
Municipi: Sant Andreu de Llavaneres.
Liquidació: 01/018107.

Nom: Pedro López Jiménez.
DNI/NIF: 36928282B.
Domicili: c. Girona, 22.
Municipi: Alella.
Liquidació: 01/020422.

Nom: Prul, SA.
DNI/NIF: A58140138.
Domicili: c. Madrazo, 27.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: 01/020627.

Nom: Ramón Huertas Fonquerne.
DNI/NIF: 38471682Y.
Domicili: c. Ventura i Gassol, 36.
Municipi: el Masnou.
Liquidació: 01/021853.

Nom: M. Cinta Fusté Nadal.
DNI/NIF: 38474710B.
Domicili: c. del Castell, 18.
Municipi: Montornès del Vallès.
Liquidació: 01/022455.

Nom: Prul, SA.
DNI/NIF: A58140138.
Domicili: c. Beethoven, 6.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: 01/022872.

Nom: Prul, SA.
DNI/NIF: A58140138.
Domicili: c. Beethoven, 6.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: 01/022875.

Nom: José Egui Julià.
DNI/NIF: 46308224R.
Domicili: urb. Vallvellida, 4.
Municipi: Teià.
Liquidació: 01/026801.

Nom: Emiliano Culebras Rodríguez.
DNI/NIF: 38769352T.
Domicili: c. Buenaventura de Castells, 9.
Municipi: Argentona.
Liquidació: 00/100150.

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença:
Oficina Liquidadora de Mataró, La Rambla, 32,
1r. 08302 Mataró.
Concepte: impost sobre transmissions patrimo-
nials.

Nom: ST Promocions 1998, SL.
DNI/NIF: B61580601.
Domicili: c. Camil Fabra, 2.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: 01/00033.

Nom: Team Premià, SL.
DNI/NIF: B62029814.
Domicili: c. Capitans de Mar, 8.
Municipi: Premià de Mar.
Liquidació: 01/00179.

Nom: Etrail, SL.
DNI/NIF: B60372711.

Domicili: c. Les Agudes, urb. Esmeralda, 3.
Municipi: Dosrius.
Liquidació: 01/00176.

Nom: Jaume Nonell Carbonell.
DNI/NIF: 77605864T.
Domicili: c. Trinitat, 40.
Municipi: Mataró.
Liquidació: 01/00197.

Nom: Encarnación Otero Rodríguez.
DNI/NIF: 37683148V.
Domicili: c. Churruca, 47.
Municipi: Mataró.
Liquidació: 00/00108.

Nom: Antonio Ros Madorrán.
DNI/NIF: 36542649L.
Domicili: c. Juan Carlos I, 4.
Municipi: el Masnou.
Liquidació: 01/00198.

Nom: Margarita Salmerón Creus.
DNI/NIF: 38739449C.
Domicili: c. Pau Picasso, 25.
Municipi: Mataró.
Liquidació: 01/00305.

Nom: Antonio Roca Casanovas.
DNI/NIF: 38755833.
Domicili: c. Sant Josep, 38.
Municipi: Mataró.
Liquidació: 98/019448.

Nom: M Carmén Ponte Grufull.
DNI/NIF: 37677322X.
Domicili: c. Via Augusta, 32.
Municipi: Badalona.
Liquidació: 99/002871.

Nom: Eva Brunat Parra.
DNI/NIF: 40979307T.
Domicili: Camí de Can Vehims, 3.
Municipi: Cabrils.
Liquidació: 99/005511.

Nom: Argentona 1996, SL.
DNI/NIF: B60958675.
Domicili: c. Cal Oriol, 14.
Municipi: Argentona.
Liquidació: 00/009038.

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença:
Oficina Liquidadora de Sitges, av. Sofia, 8, bxs.
08870 Sitges.
Concepte: impost sobre transmissions patrimo-
nials.

Nom: Gustavo Hernández Piña.
DNI/NIF: 46749526W.
Domicili: c. Rubió i Ors, 37, 2n 2a.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Liquidació: C9000622/00-1.

Nom: Fulgencio Emiliano Macias Granados.
DNI/NIF: 37795653Y.
Domicili: c. Garric, 32, sector can Surià.
Municipi: Olivella.
Liquidació: C103014/01-2.

Nom: Carlos Roberto Rossi López.
DNI/NIF: 43690117F.
Domicili: av. Madrid, 102, 3r 2a.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: C.103237/01-1.

Nom: Artidubte, SL.
DNI/NIF: B58642364.
Domicili: av. Diagonal, 322, 3r 2a.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: C901816/98.

Nom: Guidans Grupo Inversor, SL.
DNI/NIF: B62221312.
Domicili: c. Sabino de Arana, 32.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: C103017/01.

Nom: Guidans Grupo Inversor, SL.
DNI/NIF: B62221312.
Domicili: c. Sabino de Arana, 32.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: C103358/01-3.

Nom: Juan Serra Serra.
DNI/NIF: 37838085A.
Domicili: c. Espinoy, 12, entl. 1a.
Municipi: Barcelona.
Liquidació: C903227/99-1.

Nom: Juan José Coll Causadias.
DNI/NIF: 38418789A.
Domicili: pg. Fondo d’en Pere Joan, casa 5.
Municipi: Sitges.
Liquidació: A2615/01-2.

Nom: Daniel Marín Vázquez.
DNI/NIF: 43423704A.
Domicili: pg. Fondo d’en Pere Joan, casa 7.
Municipi: Sitges.
Liquidació: A2617/01-2.

Nom: Concepción Arjona Fernández.
DNI/NIF: 34239658H.
Domicili: urb. Mas Alba, zona 56, parc. 23.
Municipi: Sant Pere de Ribes.
Liquidació: A1327/00-1.

Nom: Farex Iberia, SL.
DNI/NIF: B62595947.
Domicili: c. Morro Curt, 34-35, 2n apart. 1-1.
Municipi: Terrasses de Garraf (Sitges).
Liquidació: C103305/01-1.

Nom: Ángela Barranco Navarro.
DNI/NIF: 17730270Q.
Domicili: c. Sort, 18, àt.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Liquidació: C900193/00-1.

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença:
Oficina Liquidadora de l’Hospitalet de Llo-
bregat, av. Josep Tarradellas, 181, local, 08901
l’Hospitalet de Llobregat.
Concepte: impost sobre successions i donacions,
tràmit d’audiència.

Nom: Diego Alarcón Pérez.
DNI/NIF: 46550789P.
Domicili: c. Anoia, 1, 7è 3a.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Liquidació: 3-400658/00.

Nom: Obdulia Murillo Benítez.
DNI/NIF: 38395977F.
Domicili: c. Jaume Soler, 29.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Liquidació: 3-400972/00-2.

Nom: José Manuel Murillo Benítez.
DNI/NIF: 37709862M.
Domicili: c. Buenvecino, 30, àt. 1a.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Liquidació: 3-400972/00-2.

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença:
Oficina Liquidadora de l’Hospitalet de Llo-
bregat, av. Josep Tarradellas, 181, local, 08901
l’Hospitalet de Llobregat.
Concepte: impost sobre successions i donacions.
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Nom: Presentación Alcalde Ruiz.
DNI/NIF: 38528235S.
Domicili: c. Juan Paff, 16, 2n 2a.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Liquidació: 3-102/02.

Nom: Dolores Moreiras Fuentes.
DNI/NIF: 34129938P.
Domicili: c. Vallparda, 126, 1r 4a.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Liquidació: 3-167/02.

Nom: Eusebio José Sanz Lumbreras.
DNI/NIF: 35061810N.
Domicili: c. Mossèn Cint. Verdaguer, 163, 2n 2a.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Liquidació: 500551/01.

Nom: Elena María del Paso Ureña.
DNI/NIF: 46741776A.
Domicili: c. Benestar, 50, 10è 2a.
Municipi: Cornellà de Llobregat.
Liquidació: 500274/01.

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença:
Oficina Liquidadora de Vilanova i la Geltrú,
Rambla Principal, 15, bis, 2n. 08800 Vilanova i
la Geltrú.
Concepte: impost sobre successions i donacions.

Nom: José María Pablos Ruiz.
DNI/NIF: 37693091R.
Domicili: c. Mariné, 48, 1r 1a.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Liquidació: 2-200068/01-7.

Nom: Eduardo Pablos Ruiz.
DNI/NIF: 37693092W.
Domicili: av. Aregai, 21.
Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Liquidació: 2-200068/01-6.

(2.098.060)

*

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

EDICTE
de 21 de febrer de 2002, pel qual es notifica una
resolució sobre un expedient de reclamació pa-
trimonial.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació al senyor Kenny de Jesús NG Do-
mínguez de la Resolució de 7 de juny de 2001,
de la reclamació de danys i perjudicis arran de
l’incident patit pel seu fill, i en aplicació del que
preveuen 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 adminis-
tratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), es
notifica que la Resolució esmentada està a dis-
posició de l’interessat a les dependències a la
Delegació Territorial d’Ensenyament de Bar-
celona II (comarques), carrer Casp, 15, 08010
Barcelona, de dilluns a divendres en hores d’ofi-
cina.

Barcelona, 21 de febrer de 2002

AURORA DANÉS I VALERI

Delegada territorial de Barcelona II (comar-
ques)

(02.052.080)

EDICTE
de 3 de maig de 2002, pel qual es notifica a la ti-
tularitat del centre Sant Bartomeu, de Sitges, la
Resolució de 28 de gener de 2002, relativa a l’au-
torització del projecte de centre.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació a la titularitat del centre Sant Bar-
tomeu, de Sitges, amb número de codi 08051902,
de la Resolució de 28 de gener de 2002, del re-
curs d’alçada interposat per l’entitat Gu Gu Ga,
SL, contra la Resolució de la Direcció General
de Centres Docents, de data 1 de febrer de 2001,
per la qual es denegava l’expedient sobre l’au-
torització del projecte de centre, i en aplicació
del que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, es notifica que la Resolució
de 28 de gener esmentada està a la disposició de
la persona interessada a les dependències de la
Direcció General de Centres Docents, Via Au-
gusta, 202, planta 3D, 08021 Barcelona, de di-
lluns a divendres en horari d’oficina.

Barcelona, 3 de maig de 2002

AMADOR ADELL I SEGARRA

Cap del servei de Règim Administratiu

(02.098.091)

*

DEPARTAMENT
DE SANITAT
I SEGURETAT SOCIAL

EDICTE
de 14 de maig de 2002, de notificació d’un acte
administratiu (exp. 187/2002 DTB).

Mitjançant aquest Edicte es fa saber que s’ha
dictat provisió d’incoació i plec de càrrecs en
l’expedient administratiu que es relaciona en
extracte a l’annex d’aquest Edicte, seguit en la
Delegació Territorial del Departament de Sa-
nitat i Seguretat Social de Barcelona per incom-
pliment de les previsions de la Llei 15/1983, de
14 de juliol, de la higiene i el control alimenta-
ris. Intentada la notificació, no s’ha pogut dur
a terme.

En conseqüència, i d’acord amb el que pre-
veuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, en la redacció que en fa la Llei
4/1999, de 13 de gener, es notifica a la persona
interessada l’acte que consta a l’annex i se li
comunica que, per tal que pugui tenir coneixe-
ment del contingut íntegre de l’acte que s’esmen-
ta i presentar les al·legacions que consideri adi-
ents en defensa dels seus interessos legítims, pot
comparèixer a les dependències de la Delega-
ció Territorial del Departament de Sanitat i
Seguretat Social de Barcelona, passeig de Lluís
Companys, 7, 08003 Barcelona, dins el termini
de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la
data de publicació d’aquest Edicte al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 14 de maig de 2002

CAROLINA RUIZ I FERNÀNDEZ

Secretària de l’expedient

ANNEX

Expedient: 187/2002 DTB.
Persona interessada: Club de Tenis Sant Gervasi.
Acte administratiu que es notifica: provisió d’in-
coació i plec de càrrecs.

(02.135.092)

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

ANUNCI
per a la licitació d’un contracte de subministra-
ments (exp. 02CP0510).

Òrgan de contractació: Ciutat Sanitària i Univer-
sitària de Bellvitge (CSUB) de l’Institut Cata-
là de la Salut.

Expedient: 02CP0510.

Objecte del contracte: subministrament d’apa-
rells mèdics per a la CSUB.

Lloc de lliurament: servei d’electromedicina de
l’Hospital Prínceps d’Espanya de la CSUB.

Termini de lliurament: 1 mes des de la seva ad-
judicació definitiva.

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
urgent, obert i concurs.

Pressupost base de licitació: pressupost total de
150.000 euros.

Garantia provisional: no és necessària.
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Lloc on es poden demanar els plecs de condici-
ons i la documentació complementària: Unitat
de Contractacions Administratives de la CSUB,
1a planta de l’Hospital Duran i Reynals, auto-
via de Castelldefels, PK 2,7, 08907 l’Hospitalet
de Llobregat, tel. 93.260.77.67, fax 93.260.77.58.
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres
de 9 a 13 hores, per un import de 3 euros el plec.

Requisits específics del contractista: els que es-
tableix el plec de clàusules administratives par-
ticulars.

Data límit de recepció de proposicions: el dia 10
de juny de 2002.

Documentació a presentar: segons detall al plec
de clàusules administratives particulars.

Lloc de presentació: Registre General de la
CSUB, ubicat al vestíbul de l’Hospital Prínceps
d’Espanya, c. Feixa Llarga, s/n, 08907 l’Hos-
pitalet de Llobregat.

Termini durant el qual els licitadors estan obli-
gats a mantenir la seva oferta: tres mesos, d’acord
amb l’article 89 del Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000.

Admissió de variants: sí, màxim dues.

Obertura de les proposicions: en acte públic que
tindrà lloc a la sala de juntes de la Unitat de
Contractacions Administratives de la CSUB,
ubicada a l’Hospital Duran i Reynals, el dia 21
de juny de 2002, a les 10 hores.

Despeses de l’Anunci: aniran a càrrec de l’adju-
dicatari. Import màxim: 250 euros.

L’Hospitalet de Llobregat, 14 de maig de 2002

PERE SOLEY I BACH

Gerent de la Ciutat Sanitària
i Universitària de Bellvitge

(02.135.098)

*

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

ANUNCI
pel qual es fa pública l’adjudicació de dos con-
tractes d’obres.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Política Ter-

ritorial i Obres Públiques, av. Josep Tarradellas,
2-4-6, 08029 Barcelona; telèfon 93.495.81.76,
telefax 93.495.81.98.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió Pressupostària i Contractació.

c) Número d’expedient: els que s’especifi-
quen a l’annex.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: obres.
b) Descripció de l’objecte: els que s’especi-

fiquen a l’annex.
c) Lot: —.
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació

de l’anunci de licitació: DOGC núm. 3597, de
18.3.2002.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs sense vari-

ants.

—4 Pressupostos base de licitacions: els que
s’especifiquen a l’annex per a cadascun dels ex-
pedients que s’hi esmenten.

—5 Adjudicació
a) Data: 24 d’abril de 2002.
b) Contractistes: els que es detallen a l’annex.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Imports de les adjudicacions: els que es

detallen a l’annex.

Barcelona, 8 de maig de 2002

P. D. (Resolució de 4.8.1998,
DOGC de 31.8.1998)

XAVIER GIBERT I ESPIER

Director de Serveis

ANNEX

Expedient: 2002016800.
Objecte: modificació de serveis afectats. Millora
local. Millora de nus. Rotonda a Riudarenes.
Carretera C-63, PK 6,840. Tram: Riudarenes.
Pressupost de licitació: 242.002,26 euros, IVA
inclòs.
Import adjudicació: 233.532,18 euros, IVA in-
clòs.
Empresa adjudicatària: Elecnor, SA.

Expedient: 2002016900.
Objecte: modificació de serveis afectats. Millora
local. Millora d’accés a Bagà. Carretera C-16, PK
100,000 al 100,600. Tram: Bagà.
Pressupost de licitació: 98.235,10 euros, IVA
inclòs.
Import adjudicació: 95.106,31 euros, IVA inclòs.
Empresa adjudicatària: Inabensa.

(02.127.177)

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

ANUNCI
sobre una resolució del cap del Servei d’Expro-
piacions referent al municipi d’Agramunt.

Exp.: 97/147
Aprovació inicial de la relació de béns i drets
inclosos en l’àmbit del PERI carrer Sant Joan,
44, d’Agramunt

Vista la relació de béns i drets formulada pel
beneficiari de l’expropiació, l’Institut Català del
Sòl, i d’acord amb els fonaments que s’hi expo-
sen, el cap del Servei de d’Expropiacions del De-
partament de Política Territorial i Obres Públi-
ques ha resolt en data 16 d’abril de 2002 aprovar
inicialment la relació de béns i drets inclosos en
l’àmbit del PERI carrer Sant Joan, 44, del ter-
me municipal d’Agramunt, que es detallen en
l’annex.

Aquesta publicació tindrà els efectes que
preveu l’article 59.4 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, de 13
de gener.

Els interessats podran formular les al·lega-
cions que considerin oportunes a la relació dels
béns i els drets que s’acompanya com annex en
el termini de 20 dies a comptar de l’endemà de
la publicació d’aquest Anunci.

Barcelona, 22 d’abril de 2002

ALBERT ABULÍ I NÚNEZ

Cap del Gabinet de Gestió de Projectes
i Expropiacions

ANNEX

Relació de béns i drets inclosos en l’àmbit del
PERI carrer Sant Joan, 44, d’Agramunt.

Finca cadastral: 21820-13.
Emplaçament: c. Sant Joan, 44.
Superfície: 35 m2.
Dades registrals: finca 1652, tom 1949, llibre 81,
foli 72.

Titular registral: Francisco Escola Lluelles.
Dret afectat: una meitat indivisa de dues quar-
tes parts i la galeria del segon pis.
Adreça: desconeguda.

Titular registral: Teresa Poch Pons.
Dret afectat: una meitat indivisa de dues quar-
tes parts i la galeria del segon pis.
Adreça: desconeguda.

Titular registral: Dolores Berengueres Puigar-
nau
Dret afectat: 19/24 de dues quartes parts del ter-
rat del segon pis i dues quartes parts més i la
quadra del costat del celler amb una bóta de 40
porrons de vi.
Adreça: desconeguda.

Titulars registrals:
Una quarta part indivisa: Xavier Alcrudo Cluet.
Adreça: Aragó, 382, 3r 1a, de Barcelona.
Una quarta part indivisa: Roser Alcrudo Cluet.
Adreça: Aragó, 382, 3r 1a, de Barcelona.
Una quarta part indivisa: Mireia Alcrudo Cluet.
Adreça: Aragó, 382, 3r 1a, de Barcelona.
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Una quarta part indivisa: Jordi Alcrudo Cluet.
Adreça: Rogent, 98, 5è 1a, de Barcelona.
Dret afectat: primer piso i la meitat dels baixos.

Titular registral: Dolores Berengueres Puigar-
nau.
Dret afectat: 4/24 de dues quartes parts i terrat
del segon pis, dues quartes parts més i la qua-
dra del celler, amb una bóta de 40 porrons de vi.
Adreça: desconeguda.

Titular registral: Maria Santacreu Berengueres.
Dret afectat: 1/24 de dues quartes parts i terrat
del segon pis, de dues quartes parts més i la qua-
dra de la bodega amb una bóta de 40 porrons.
Adreça: desconeguda.

(02.113.024)

ANUNCI
sobre una resolució referent al municipi de Pa-
lafrugell.

Exp.: 95/515
Aprovació definitiva de l’expedient de liquida-
ció definitiva del Projecte de reparcel·lació del
sector d’urbanització prioritària Piverd, de Pa-
lafrugell.

Vista la proposta de l’Àrea de Sòl i d’acord
amb els fonaments que s’hi exposen, el direc-
tor de l’Institut Català del Sòl, en data 8 d’abril
de 2002, ha resolt aprovar definitivament la li-
quidació definitiva de la reparcel·lació del sec-
tor d’urbanització prioritària Piverd, de Pa-
lafrugell, en la quantitat final de 1.944.232,16
euros / 323.493.012 ptes. (IVA exclòs). L’expe-
dient de liquidació definitiva no comportarà
cap liquidació de quota complementària als
propietaris del sector, atès que el cost d’execu-
ció del sector ascendeix al mateix import liqui-
dat per quotes amb càrrec al compte de liqui-
dació provisional.

Aquesta publicació tindrà els efectes esta-
blerts a l’article 59.4 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, de 13
de gener.

Contra la resolució anterior, que no posa fi
a la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada, de conformitat amb el que preveuen
els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, davant el conseller de
Política Territorial i Obres Públiques en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci. El recurs s’entendrà
desestimat si passés tres mesos sense que se
n’hagi dictat i notificat la resolució expressa,
i quedarà aleshores oberta la via contenciosa
administrativa.

Barcelona, 22 d’abril de 2002

ESTEVE TRUNAS I MASUET

Cap de la Unitat de Gestió Jurídica

(02.113.025)

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: execució de la
direcció conjunta de l’execució de les obres:
“Ampliació al CEIP Pau Vila del Papiol (Baix
Llobregat). Clau: PAA-99393”; “Ampliació al
CEIP Pont de la Cadena de Molins de Rei
(Baix Llobregat). Clau: PAA-00441”; “Nova
construcció del CEIP Montbou - Zer El Ven-
tall de la localitat de Santa Margarida de
Montbui (Anoia). Clau: PNA-99410”; “Ampli-
ació CEIP Collserola de Sant Cugat del Vallès
(Vallès Occidental). Clau: PAV-00447” i “Am-
pliació IES Les Termes de Sabadell (Vallès Oc-
cidental). Clau: IAV-00446”.

c) Lloc d’execució: Baix Llobregat, Anoia,
Vallès Occidental.

d) Termini d’execució: 19 mesos.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació: 257.000,00
euros, IVA del 16% inclòs.

—5 Garantia provisional: 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: 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: 10 de juny 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 3 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 10.15 hores del dia 13 de juny de 2002.

—11 Les despeses de l’anunci seran a càrrec
de l’adjudicatari del contracte.

—13 La informació relativa a la convocatò-
ria del concurs i la documentació associada a
aquest es troba disponible a la pàgina web http:/
/www.gisa.es/.

Barcelona, 21 de maig de 2002

PILAR MATESANZ SÁNCHEZ

Cap d’Auditoria Interna

(02.142.104)

ANUNCI
pel qual es fa pública l’anul·lació de la licitació
d’un concurs (DOGC núm. 3629, pàg. 7914, de
6.5.2002, ref. 02.122.028).

Es fa pública l’anul·lació de la licitació del
concurs que es detalla a continuació, publicat al
DOGC núm. 3629, pàg. 7914, de 6.5.2002, ref.
02.122.028, en concret el del darrer bloc de l’an-
nex.

Objecte: assistència tècnica per a la redacció del
projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de segu-
retat i salut, de l’estudi geotècnic, de l’estudi de
patologies i posterior direcció d’obra d’ampli-
ació del CEIP Àngel Guimerà de Sant Andreu
de la Barca (Baix Llobregat). Clau: PAA-02526
(1 volta).

Lloc d’execució: Baix Llobregat.

Termini d’execució: 6 mesos per a l’assistència
tècnica per a la redacció del projecte bàsic i
d’execució, de l’estudi de seguretat i salut, de
l’estudi geotècnic, de l’estudi de patologies.

El termini per a l’execució de la direcció d’o-
bra s’ajustarà a la durada real de les obres.

Pressupost: 76.793,00 euros, IVA del 16% inclòs.

Aquest concurs va ser publicat a l’anunci de
data 6 de maig de 2002, en el qual es va fer pú-
blica la licitació de diversos contractes (Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número
3629, de 6 de maig de 2002).

Barcelona, 21 de maig de 2002

PILAR MATESANZ I SÁNCHEZ

Cap d’Auditoria Interna

(02.142.108)

ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació de diversos con-
tractes.

—1 Entitat adjudicadora: Gestió d’Infraestruc-
tures, SA, empresa pública de la Generalitat de
Catalunya.

—2 Objecte: l’execució dels contractes que
s’especifiquen a l’annex i que pertanyen als ex-
pedients que s’hi esmenten.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: ordinària.
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b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació: el que s’espe-
cifica a l’annex per a cadascun dels expedients
que s’hi esmenten.

—5 Garantia provisional: 2% de l’import de
licitació.

—6 Obtenció de documentació i informació:
els plecs 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: 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) S’exigirà la classificació de contractista que

es detalla a l’annex per a cadascun dels expedi-
ents que s’hi esmenten.

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: 21 de juny de 2002, a les 13.00

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 3 mesos, comptats a partir de
la data d’obertura de les proposicions.

e) No s’admetran ofertes variants.
També s’admetran les proposicions presen-

tades a correus d’acord amb el que preveu el plec
de bases.

—9 Obertura de les ofertes
Tindrà lloc a l’adreça indicada en el punt 6 a

les 10.10 hores del dia 4 de juliol de 2002.

—11 Les despeses de l’anunci seran a càrrec
de l’adjudicatari del contracte.

—13 La informació relativa a la convocatò-
ria del concurs i la documentació associada a
aquest es troba disponible a la pàgina web http:/
/ www.gisa.es/.

Barcelona, 22 de maig de 2002

PILAR MATESANZ I SÁNCHEZ

Cap d’Auditoria Interna

ANNEX

Objecte: execució de les obres d’ampliació del
CEIP Josep M. Soler i Gené de Montbrió del
Camp (Baix Camp). Clau: PAT-99436.
Lloc d’execució: Baix Camp.
Termini d’execució: 18 mesos.
Pressupost: 1.430.150,87 euros, IVA del 16%
inclòs.
Classificació (grup/subgrup/categoria): C1e, C2e,
C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.
Objecte: execució de les obres d’ampliació de
l’IES de Parets del Vallès (Vallès Oriental). Clau:
IAC-99394.

Lloc d’execució: Vallès Oriental.
Termini d’execució: 12 mesos.
Pressupost: 1.603.237,36 euros, IVA del 16%
inclòs.
Classificació (grup/subgrup/categoria): C1e, C2e,
C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.

Objecte: execució de les obres d’ampliació al
CEIP Pau Vila del Papiol (Baix Llobregat).
Clau: PAA-99393.
Lloc d’execució: Baix Llobregat.
Termini d’execució: 15 mesos.
Pressupost: 1.934.093,59 euros, IVA del 16%
inclòs.
Classificació (grup/subgrup/categoria): C1e, C2e,
C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.

Objecte: execució de les obres de nova construc-
ció CEIP la Minerva de Calella (Maresme).
Clau: PNC-99363.
Lloc d’execució: Maresme.
Termini d’execució: 20 mesos.
Pressupost: 3.076.746,56 euros, IVA del 16%
inclòs.
Classificació (grup/subgrup/categoria): C1e, C2e,
C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.

Objecte: execució de les obres de reforma i am-
pliació del CEIP Josep Maria Folch i Torres de
Palau de Plegamans (Vallès Occidental). Clau:
PAV-99392.
Lloc d’execució: Vallès Occidental.
Termini d’execució: 10 mesos.
Pressupost: 655.004,37 euros, IVA del 16% in-
clòs.
Classificació (grup/subgrup/categoria): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d, C9d.

Objecte: execució de les obres de nova construc-
ció CEIP Olivella d’Olivella (Garraf). Clau:
PNC-99391.
Lloc d’execució: Garraf.
Termini d’execució: 16 mesos.
Pressupost: 1.911.218,00 euros, IVA del 16%
inclòs.
Classificació (grup/subgrup/categoria): C1e, C2e,
C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.

(02.142.105)

ADIGSA, EMPRESA PÚBLICA

ANUNCI
pel qual es dóna publicitat a la concessió de sub-
vencions durant l’any 2001.

La regla setena de l’article 94 del Decret le-
gislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, en la redacció que en fa la Llei 15/
2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i
administratives, disposa l’obligació de publicar
les subvencions atorgades d’un import superi-
or a 6.010,12 euros al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, tot indicant el beneficiari,
la quantitat concedida, les finalitats de la sub-
venció i el crèdit pressupostari al qual s’han
imputat. Essent que el total del crèdit destinat
a la partida pressupostària 048.480 és de
351.461,51 euros i el destinat a la partida pres-
supostaria 021.201 és de 66.827,18 euros.

Fent ús del que disposen els Estatuts d’Adig-
sa, respecte als òrgans rectors de la societat i els
poders atorgats al conseller delegat, es fan pú-

bliques les subvencions concedides per Adigsa
durant l’any 2001 en els termes que figuren a
l’annex d’aquest anunci. La normativa per la que
es regia l’atorgament de les subvencions va ésser
publicada al DOGC núm. 3348, de 15.3.2001.

Barcelona, 11 de febrer de 2002

JOSEP A. FONDEVILA I NADAL

Conseller delegat

ANNEX

Entitat beneficiària: Associació de Veïns Mon-
tigalà-Batllòria.
Quantitat concedida: 12.501,05 euros.
Finalitat de la subvenció: activitats cíviques i
socials d’acord amb l’objecte de l’entitat.
Partida pressupostària: 048.480.

Entitat beneficiària: Associació de Veïns Sant
Cosme i Sant Damià.
Quantitat concedida: 9.015,18 euros.
Finalitat de la subvenció: activitats cíviques i
socials d’acord amb l’objecte de l’entitat i per
a la realització d’obres d’adequació.
Partida pressupostària: 048.480 i 021.201, respec-
tivament.

Entitat beneficiària: Associació de Veïns el Gor-
nal.
Quantitat concedida: 6.490,93 euros.
Finalitat de la subvenció: activitats cíviques i
socials d’acord amb l’objecte de l’entitat.
Partida pressupostària: 048.480.

Entitat beneficiària: Associació de Veïns Font
dels Capellans.
Quantitat concedida: 10.217,21 euros.
Finalitat de la subvenció: activitats cíviques i
socials d’acord amb l’objecte de l’entitat.
Partida pressupostària: 048.480.

Entitat beneficiària: Associació de Veïns Arra-
ona.
Quantitat concedida: 8.414,17 euros.
Finalitat de la subvenció: activitats cíviques i
socials d’acord amb l’objecte de l’entitat.
Partida pressupostària: 048.480.

Entitat beneficiària: Associació de Veïns Can
Jofresa.
Quantitat concedida: 18.030,36 euros.
Finalitat de la subvenció: activitats cíviques i
socials d’acord amb l’objecte de l’entitat.
Partida pressupostària: 048.480.

Entitat beneficiària: Associació de Veïns Can
Vilardell.
Quantitat concedida: 13.823,28 euros.
Finalitat de la subvenció: activitats cíviques i
socials d’acord amb l’objecte de l’entitat.
Partida pressupostària: 048.480.
Entitat beneficiària: Associació de Veïns
Montserrat Quantitat concedida: 15.626,31 eu-
ros.
Finalitat de la subvenció: activitats cíviques i
socials d’acord amb l’objecte de l’entitat.
Partida pressupostària: 048.480.

Entitat beneficiària: Associació de Veïns Sant
Llorenç de Munt.
Quantitat concedida: 19.232,39 euros.
Finalitat de la subvenció: activitats cíviques i
socials d’acord amb l’objecte de l’entitat.
Partida pressupostària: 048.480.
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Entitat beneficiària: Associació de Veïns Sant
Llorenç de Munt.
Quantitat concedida: 30.050,61 euros.
Finalitat de la subvenció: per a la realització
d’obres d’adequació.
Partida pressupostària: 021.201.

Entitat beneficiària: Associació de Veïns Riu
Clar.
Quantitat concedida: 9.255,59 euros.
Finalitat de la subvenció: activitats cíviques i
socials d’acord amb l’objecte de l’entitat.
Partida pressupostària: 048.480.

Entitat beneficiària: Federació d’Associacions  de
Veïns d’Habitatge Social de Catalunya.
Quantitat concedida: 93.156,88 euros.
Finalitat de la subvenció: activitats cíviques i
socials d’acord amb l’objecte de l’entitat.
Partida pressupostària: 048.480.

(02.105.082)

*

DEPARTAMENT
DE TREBALL

EDICTE
d’11 de febrer de 2002, de notificació d’una re-
solució (exp. 00-U-0244/01-02).

En data 10 d’octubre de 2001 s’ha dictat re-
solució en l’expedient núm. 00-U-0244/01-02,
d’inici d’expedient de revocació per a projectes
destinats a la contractació de treballadors des-
ocupats per a la realització d’obres i serveis d’in-
terès general i social per l’entitat Solc, Solida-
ritat i Cooperació. Intentada 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 30/92, de 26
de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, es comunica a l’empresa interessada
que, per tal que pugui tenir coneixement ínte-
gre de l’acte esmentat i interposar-hi, si escau,
recurs contenciós administratiu, pot comparèi-
xer a les dependències de la Direcció General
d’Ocupació, carrer Sepúlveda, 148-150, dins el
termini de dos mesos a comptat des de la data
de publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 11 de febrer de 2002

ANDREU CRUAÑAS I ACOSTA

Director general d’Ocupació

(02.066.064)

EDICTE
de 8 de març de 2002, de notificació de resolu-
cions d’inici d’expedients de revocació de subven-
cions.

Atès que no se sap el domicili de les entitats
que figuren a l’annex d’aquest Edicte, es fa
públic que el conseller de Treball ha dictat re-
solució d’inici dels expedients de revocació de
la subvenció atorgada a les entitats incloses a
l’annex.

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 notifica als
interessats la resolució esmentada i se’ls comu-
nica que, per tal que puguin tenir coneixement
del contingut íntegre de la resolució i presentar
les al·legacions que considerin convenients,
poden comparèixer, en el termini de 15 dies, a
les dependències de la Direcció General d’Ocu-
pació de Barcelona, carrer Sepúlveda, 148-150.

Barcelona, 8 de març de 2002

ANDREU CRUAÑAS I ACOSTA

Director general d’Ocupació

ANNEX

Expedient: 96-C-0778.
Entitat: Senun-40.
NIF: G-80557762.
Núm. de cens: 1944.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de
22 de gener de 2002, d’inici de l’expedient de
revocació total de la subvenció atorgada a l’en-
titat esmentada mitjançant la Resolució del con-
seller de Treball de 18 de juliol de 1996, a cau-
sa de l’incompliment de l’obligació de presentar
els justificants de les despeses dels cursos objecte
de suspensió amb els codis 607129 i 607130.

(02.081.078)

EDICTE
d’11 de març de 2002, de notificació de resolu-
cions de revocació de subvencions.

Atès que no s’ha pogut practicar la notifica-
ció de l’acte administratiu a l’entitat que figura
a l’annex d’aquest Edicte, es fa públic que el
director general d’Ocupació, per delegació del
conseller de Treball, segons la Resolució de 8
de març de 2000, ha dictat resolució de revo-
cació de la subvenció atorgada a l’entitat es-
mentada.

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 notifica als
interessats la Resolució esmentada i se’ls comu-
nica que, per tal que puguin tenir coneixement
del contingut íntegre de la resolució, poden
comparèixer, en el termini de 15 dies, a les de-
pendències de la Direcció General d’Ocupació
de Barcelona, carrer Sepúlveda, 148-150.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs potes-
tatiu de reposició davant el conseller de Treball
en el termini d’un mes a partir de l’endemà de
la publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, o bé recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos comp-
tadors des de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Barcelona, 11 de març de 2002

ANDREU CRUAÑAS I ACOSTA

Director general d’Ocupació

ANNEX

Expedient: 00-T-0248.
Entitat: Escola Tècnica d’Aplicacions Electrò-
niques, SL.
NIF: B-60084670.
Núm. de cens: 1674.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
5 de març de 2002, relativa a l’expedient de re-
vocació total de la subvenció atorgada a l’entitat
esmentada mitjançant la Resolució del director
general d’Ocupació de 26 de maig de 2000, que
fa referència a la justificació econòmica del curs
20573.

(02.084.055)
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EDICTE
d’11 de març de 2002, de notificació de diverses
resolucions sobre l’inici d’expedients d’extinció
total de la col·laboració amb el Servei Català de
Col·locació.

Atès que s’ha intentat la notificació de l’ac-
te administratiu i no s’ha pogut practicar, es fa
públic que el Servei de Control de Qualitat i
Inspecció de la Direcció General d’Ocupació del
Departament de Treball ha iniciat un expedient
per a l’extinció total de la col·laboració de les
entitats que figuren a l’annex d’aquest Edicte
amb el Servei Català de Col·locació.

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 notifica als interessats l’acte esmentat i se’ls
comunica que, per tal que puguin tenir conei-
xement del contingut íntegre i presentar les al·-
legacions que considerin convenients, poden
comparèixer a les dependències de la Direcció
General d’Ocupació de Barcelona, carrer de
Sepúlveda, 148-150, dins el termini de deu dies
a comptar des de la data de publicació d’aquest
Edicte al DOGC.

Si en el termini esmentat els interessats no
presenten al·legacions i no proposen els mitjans
de prova que considerin oportuns, s’entendrà
complert el tràmit d’audiència que preveu l’ar-
ticle 84 de l’esmentada Llei 30/1992, de 26 de
novembre.

Barcelona, 11 de març de 2002

ANDREU CRUAÑAS I ACOSTA

Director general d’Ocupació

ANNEX

Entitat: Euromanagement Group, SL.
Núm. de cens: 1832/06.
NIF: A59763722.

Entitat: Sans Olimp, SCP.
Núm. de cens: 2537/01.
NIF: G61059192.

(02.074.074)

EDICTE
de 15 de març de 2002, de notificació d’una re-
solució d’inici d’expedient de revocació d’una
subvenció.

Atès que no s’ha pogut practicar la notifica-
ció de l’acte administratiu a l’entitat que figu-
ren a l’annex d’aquest Edicte, es fa públic que
el director general d’Ocupació ha dictat resolu-
ció d’inici de l’expedient de revocació de la sub-
venció atorgada a aquesta entitat.

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 notifica als
interessats la Resolució esmentada i se’ls comu-

nica que, per tal que puguin tenir coneixement
del contingut íntegre de la Resolució i presen-
tar les al·legacions que considerin convenients,
poden comparèixer, en el termini de 15 dies, a
les dependències de la Direcció General d’Ocu-
pació a Barcelona, c. Sepúlveda, 148-150.

Barcelona, 15 de març de 2002

ANDREU CRUAÑAS I ACOSTA

Director general d’Ocupació

ANNEX

Expedients: 00-T-1134, 00-5-0173, 00-5-0555.
Entitat: Study Languages, SL.
NIF: B58382888.
Núm. de cens: 1360.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de març de 2002, d’inici d’expedient de revo-
cació de la subvenció atorgada a l’esmentada
entitat mitjançant les resolucions de dates de 24
de juliol, 31 de juliol i 22 de setembre de 2002,
a causa de l’incompliment de l’obligació de jus-
tificació econòmica dels cursos 29411, 25290,
25300, 25340, 25348, 25355, 25358, 25363, 25369,
29990, 29991, 29992, 29993, 29994 i 29995 i de les
condicions imposades als beneficiaris amb motiu
de la concessió de la subvenció.

(02.074.069)

EDICTE
de 19 d’abril de 2002, de notificació d’una reso-
lució de revocació de subvenció.

Atès que no s’ha pogut practicar la notifica-
ció de l’acte administratiu a l’entitat que figu-
ra a l’annex d’aquest Edicte, es fa públic que el
conseller de Treball ha dictat resolució de revo-
cació de la subvenció atorgada a aquesta enti-
tat.

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 notifica als
interessats la resolució esmentada i se’ls comu-
nica que, per tal que puguin tenir coneixement
del contingut íntegre de la resolució, poden
comparèixer, en el termini de 15 dies, a les de-
pendències de la Direcció General d’Ocupació
a Barcelona, carrer Sepúlveda, 148-150.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs potes-
tatiu de reposició davant el conseller de Treball
en el termini d’un mes a partir de l’endemà de
la publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, o bé, recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos comp-
tadors des de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte al DOGC.

Barcelona, 19 d’abril de 2002

ANDREU CRUAÑAS I ACOSTA

Director general d’Ocupació

ANNEX

Expedient: 98-C-0420 i 98-C-0548.
Entitat: Sdad. Coop. Industrial de Recuperación
Coinre.
NIF: F08587149.
Núm. de cens: 872.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
21 de març de 2002, de revocació parcial de la
subvenció atorgada a l’esmentada entitat mit-
jançant les resolucions del conseller de Treball
de dates 6 i 21 de maig de 1998, a causa de l’in-
compliment de l’obligació de justificar econò-
micament el total de l’import de la subvenció
dels cursos 806352 i 807214.

(02.109.091)

EDICTE
de 19 d’abril de 2002, de notificació de resolucions
de pèrdua d’un mes de la prestació/del subsidi per
desocupació.

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, modifi-
cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i l’arti-
cle 37 del Reial decret 928/1998, de 14 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament general sobre
procediments per a la imposició de sancions per
infraccions d’ordre social i per als expedients
liquidadors de quotes de la Seguretat Social, es
notifica a les persones que s’indiquen a l’annex
la resolució de pèrdua durant un mes de la pres-
tació/del subsidi per desocupació, d’acord amb
el que disposa l’article 47.1.a) del Reial decret
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’apro-
va el Text refós de la Llei sobre infraccions i
sancions en l’ordre social, en els expedients san-
cionadors en matèria d’ocupació, prestacions
d’atur i formació professional ocupacional que
s’esmenten.

Els expedients resten a disposició de les per-
sones interessades a la Secció de Sancions de la
Delegació Territorial de Treball de Barcelona,
i es fa saber que contra la resolució esmentada,
d’acord amb el que disposa l’article 71 del Re-
ial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de procediment
laboral, es pot interposar reclamació prèvia a la
via jurisdiccional davant la delegada territori-
al de Treball de Barcelona, en el termini de tren-
ta dies a comptar de la publicació d’aquest Edic-
te al DOGC, amb l’advertiment que, un cop
transcorregut el termini esmentat, la resolució
esdevindrà ferma.

Barcelona, 19 d’abril de 2002

FRANCISCA ANTOLINOS I JIMÉNEZ

Delegada territorial de Barcelona

ANNEX

Expedient: 2736040.
Persona interessada: Samba Jawo.
Motiu: no comparèixer a la participació d’una
acció de promoció d’ocupació.
OTG: Mollet del Vallès.

Expedient: 52169579.
Persona interessada: Elisa Isabel Pérez Núñez.
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Motiu: no haver renovat la demanda d’ocupació.
OTG: Mollet del Vallès.

Expedient: 53034070.
Persona interessada: María Fátima de los Santos
dos Anjos.
Motiu: no haver renovat la demanda d’ocupa-
ció.
OTG: Mollet del Vallès.

Expedient: 43423213.
Persona interessada: María Isabel Marcos Ex-
pósito.
Motiu: no haver renovat la demanda d’ocupa-
ció.
OTG: Mollet del Vallès.

Expedient: 77314058.
Persona interessada: Daniel Santana Martí.
Motiu: no haver renovat la demanda d’ocupa-
ció.
OTG: Mollet del Vallès.

Expedient: 46605617.
Persona interessada: Isabel Galisteo Torres.
Motiu: no haver renovat la demanda d’ocupa-
ció.
OTG: Mollet del Vallès.

Expedient: 35116366.
Persona interessada: Mauricio Esteban Recacha.
Motiu: no haver renovat la demanda d’ocupa-
ció.
OTG: Mollet del Vallès.

Expedient: 24/02.
Persona interessada: Alh Kissima Ceesay.
Motiu: no haver renovat la demanda d’ocupa-
ció.
OTG: Pineda de Mar.

Expedient: 43508569.
Persona interessada: José Pulido Galindo.
Motiu: no haver renovat la demanda d’ocupa-
ció.
OTG: l’Hospitalet-Cobalt.

Expedient: 36967864.
Persona interessada: Silvia García Pellicer.
Motiu: no haver renovat la demanda d’ocupa-
ció.
OTG: Barcelona-Dante.

(02.109.109)

EDICTE
de 19 d’abril de 2002, de notificació de resolució
de la reclamació prèvia corresponent a l’expedient
BA/58/02.

De conformitat amb el que disposen l’arti-
cle 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
i l’article 37 del Reial decret 928/1998, de 14 de
maig, que aprova el Reglament general sobre
procediments per a la imposició de sancions per
infraccions de l’ordre social i l’extensió d’ac-
tes de liquidació de quotes a la Seguretat So-
cial, es notifica a la senyora Rosario Buendía
García de la Vega, el darrer domicili conegut
de la qual és el carrer Fontrodona, 32, 4a 1a,
08004 Barcelona, la resolució desestimatòria
de la reclamació prèvia corresponent a l’expe-
dient BA/58/02.

L’expedient resta a disposició de la persona
interessada a la Secció de Sancions de la Dele-
gació Territorial de Treball de Barcelona, durant
un termini de trenta dies a comptar de la publi-
cació d’aquesta notificació en el DOGC, i es fa
saber que contra la resolució esmentada, d’acord
amb el que disposa l’article 71.5 del Text refós
de la Llei de procediment laboral, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril (BOE
núm. 86, d’11.4.1995), es pot interposar deman-
da davant el jutjat social, en el termini de trenta
dies a comptar de la publicació d’aquest Edicte
en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya, amb l’advertiment que, un cop trans-
corregut el termini esmentat, la resolució es-
devindrà ferma.

Barcelona, 19 d’abril de 2002

FRANCISCA ANTOLINOS I JIMÉNEZ

Delegada territorial de Barcelona

(02.109.105)

EDICTE
de 19 d’abril de 2002, de notificació de resolucions
d’anul·lació de propostes de sanció.

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, modifi-
cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; 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 d’ordre social i per als expedients li-
quidadors de quotes de la Seguretat Social, es
notifica a les persones que s’indiquen a l’annex
la resolució per la qual s’anul·la la proposta de
sanció en els expedients sancionadors en matèria
d’ocupació, prestacions d’atur i formació pro-
fessional ocupacional que s’esmenten.

Els expedients resten a disposició de les per-
sones interessades a la Secció de Sancions de la
Delegació Territorial de Treball de Barcelona,
i es fa saber que contra la resolució esmentada,
d’acord amb el que disposa l’article 71 del Re-
ial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de procediment
laboral, es pot interposar reclamació prèvia a la
via jurisdiccional davant la delegada territori-
al de Treball de Barcelona, en el termini de tren-
ta dies a comptar de la publicació d’aquest Edic-
te en el DOGC, amb l’advertiment que, un cop
transcorregut el termini esmentat, la resolució
esdevindrà ferma.

Barcelona, 19 d’abril de 2002

FRANCISCA ANTOLINOS I JIMÉNEZ

Delegada territorial de Barcelona

ANNEX

Expedient: 38107211.
Persona interessada: Elena Gil Forest.
OTG: l’Hospitalet-Cobalt.

(02.109.110)

EDICTE
de 19 d’abril de 2002, de notificació de propos-
tes de pèrdua d’un mes de la prestació/del sub-
sidi per desocupació.

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, modifi-
cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’arti-
cle 37 del Reial decret 928/1998, de 14 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament general sobre
procediments per a la imposició de sancions per
infraccions d’ordre social i per als expedients
liquidadors de quotes de la Seguretat Social, es
notifica a les persones que es detallen a l’annex
la proposta de pèrdua d’un mes de la prestació/
del subsidi per desocupació, d’acord amb el que
disposa l’article 47.1.a) del Reial decret legislatiu
5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei sobre infraccions i sancions en
l’ordre social, en els expedients sancionadors en
matèria d’ocupació, prestacions d’atur i forma-
ció professional ocupacional que s’esmenten.

Els expedients resten a disposició de les per-
sones interessades a l’oficina de Treball de la Ge-
neralitat corresponent, durant un termini de
quinze dies a comptar de la publicació d’aquesta
notificació al DOGC, amb l’advertiment que, un
cop transcorregut el termini esmentat, se’n dic-
tarà la resolució corresponent.

Barcelona, 19 d’abril de 2002

FRANCISCA ANTOLINOS I JIMÉNEZ

Delegada territorial de Barcelona

ANNEX

Expedient: 44018749.
Persona interessada: Olga López Crespo.
Motiu: no haver renovat la demanda d’ocupa-
ció.
OTG: Barcelona-Lesseps.

Expedient: 39044876.
Persona interessada: Joaquín Montasell Nadal.
Motiu: no haver renovat la demanda d’ocupa-
ció.
OTG: Sabadell-Sardà.

Expedient: 37632718.
Persona interessada: José Vicente Mercé Sales.
Motiu: no comparèixer previ requeriment de
l’OTG.
OTG: Barcelona-Dante.

(02.109.101)

EDICTE
de 29 d’abril de 2002, de notificació de diversos
actes administratius (exp. 1376-5-2000 i 1377-5-
2000).

Es fa públic que, intentada la notificació a les
entitats que figuren a l’annex d’aquest Edicte,
aquesta no s’han pogut practicar, per la qual cosa
el director general d’Economia Social, Coope-
ratives i Autoempresa ha dictat les resolucions
per les quals es deneguen les sol·licituds de sub-
venció presentades per aquestes entitats d’acord
amb l’Ordre de 22 de març de 1999, per la qual
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s’aproven les bases reguladores de les subven-
cions per al desenvolupament de l’economia
social i es convoquen les corresponents per a
l’any 1999.

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 notifica als interessats l’acte esmentat i se’ls
comunica que, per tal que puguin tenir coneixe-
ment del seu contingut íntegre, poden comparèi-
xer a les dependències de la Direcció General
d’Economia Social, Cooperatives i Autoempresa,
carrer Sepúlveda, 148-150.

Contra les resolucions esmentades, que no
esgoten la via administrativa, els interessats
poden interposar recurs d’alçada davant el con-
seller de Treball en el termini d’un mes comp-
tat des de l’endemà de la seva notificació.

Barcelona, 29 d’abril de 2002

MANUEL ROMERO I COLOMÉ

Director general d’Economia Social,
Cooperatives i Autoempresa

ANNEX

Expedient: 1376-05-2000.
Entitat: Josama 99, SLL.
NIF: B62123823.
Acte administratiu que es notifica: resolució de
denegació de la subvenció de data 23 d’octubre
de 2000, sol·licitada en la modalitat de PA1 per
a la incorporació com a soci treballador o de
treball d’una cooperativa o societat laboral.

Expedient: 1377-05-2000.
Entitat: Josama 99, SLL.
NIF: B62123823.
Acte administratiu que es notifica: resolució de
denegació de la subvenció de data 23 d’octubre
de 2000, sol·licitada en la modalitat de PA1 per
a la incorporació com a soci treballador o de
treball d’una cooperativa o societat laboral.

(02.101.152)

*

DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

COMISSIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA
GRATUÏTA DE BARCELONA

EDICTE
de 26 d’abril de 2002, de notificació de resoluci-
ons.

La Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta
de Barcelona ha dictat Resolució en els expe-
dients presentats pels col·legis d’advocats de
Barcelona, Granollers, Manresa, Mataró, Sa-
badell, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, de
sol·licitud de reconeixement del dret d’assistèn-
cia jurídica gratuïta, les dades dels quals cons-
ten a l’annex d’aquest Edicte. Intentada la seva
notificació als sol·licitants, aquesta no s’ha po-
gut dur a terme.

En conseqüència, perquè serveixi de notifi-
cació i d’acord amb el que preveuen els articles
59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, es comu-
nica a les persones interessades que, per tal que
puguin tenir coneixement del contingut íntegre
dels actes resolutoris que s’esmenten, poden
comparèixer a les dependències de la Comissió
d’Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona,
Via Laietana, 4, 6a planta, Barcelona, dins el
termini de cinc dies a comptar de la data de
publicació d’aquest Edicte al DOGC.

Els titulars d’un dret o interès legítim poden
impugnar aquests actes resolutoris mitjançant
la presentació d’un escrit motivat davant el se-
cretari de la Comissió d’Assistència Jurídica
Gratuïta de Barcelona, en el termini abans es-
mentat, d’acord amb el que disposa l’article 20
de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència
jurídica gratuïta.

Barcelona, de 26 d’abril de 2002

DANIEL CASTAÑO GARCÍA

Secretari

ANNEX 1

Col·legi d’Advocats de Barcelona

Expedient: BCNA-06939/2000.
Sol·licitant: Abdellam Abdeselam, Naima.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 d’abril de 2001 (RN-11766/2000).

Expedient: BCNA-04672/2000.
Sol·licitant: Acosta Noguera, Rafael.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
26 de febrer de 2001 (RN-09192/2000).

Expedient: BCNA-04225/2000.
Sol·licitant: Aguilera Macias, Eduarda.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
23 de febrer de 2001 (RN-09114/2000).

Expedient: BCNA-05886/2000.
Sol·licitant: Alarcón Rofas, María Ángeles.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
23 de maig de 2001 (RN-12980/2000).

Expedient: BCNA-07070/2000.
Sol·licitant: Almerich De Gracia, Antonio.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de juliol de 2001 (RN-15490/2000).

Expedient: BCNA-05968/2000.
Sol·licitant: Alonso Delgado, M. Mercedes.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de
22 de març de 2001 (RN-10444/2000).

Expedient: BCNA-06260/2000.
Sol·licitant: Alsina, Antonio.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
23 de maig de 2001 (RN-12984/2000).

Expedient: BCNA-05725/2000.
Sol·licitant: Ambrojo Solanilla, Juan Carlos.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
30 de març de 2001 (RN-10948/2000).

Expedient: BCNA-07075/2000.
Sol·licitant: Ambrós Mompel, M. del Pilar.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de juliol de 2001 (RN-15492/2000).

Expedient: BCNA-04673/2000.
Sol·licitant: Arboix Solé, Rosa.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 d’abril de 2001 (RN-11378/2000).

Expedient: BCNA-03958/2000.
Sol·licitant: Arbues Costa, Joana.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
23 de gener de 2001 (RN-08555/2000).

Expedient: BCNA-06008/2000.
Sol·licitant: Arce Bay, Pedro.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
17 de setembre de 2001 (RN-16998/2000).

Expedient: BCNA-05720/2000.
Sol·licitant: Arranz Requena, Òscar.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
15 de maig de 2001 (RN-12569/2000).

Expedient: BCNA-04092/2000.
Sol·licitant: Arreal De Galdo, Alberto Javier.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
30 de març de 2001 (RN-10927/2000).

Expedient: BCNA-04986/2000.
Sol·licitant: Atarés Valentín, Lídia.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de febrer de 2001 (RN-09372/2000).

Expedient: BCNA-05962/2000.
Sol·licitant: Avila Acosta, Josefa.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 d’abril de 2001 (RN-11384/2000).

Expedient: BCNC-00757/2000.
Sol·licitant: Barajas Díaz, Josefa.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
24 d’abril de 2001 (RN-11908/2000).

Expedient: BCNB-00050/2000.
Sol·licitant: Barón Almarcha, Àngel.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de juliol de 2000 (RN-01608/2000).

Expedient: BCNB-00050/2000.
Sol·licitant: Barón Márquez, Àngel.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de juliol de 2000 (RN-01609/2000).

Expedient: BCNA-04956/2000.
Sol·licitant: Barragán de la Cruz, Encarnación.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
26 de febrer de 2001 (RN-09193/2000).

Expedient: BCNC-00913/2000.
Sol·licitant: Barrera Saldaña, María.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de maig de 2001 (RN-13274/2000).

Expedient: BCNE-00219/2000.
Sol·licitant: Ben Yaakoub, Abdeslam.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
8 de maig de 2001 (RN-12193/2000).
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Expedient: BCNA-05903/2000.
Sol·licitant: Biamrane, Mokhtar.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de maig de 2001 (RN-12474/2000).

Expedient: BCNA-07089/2000.
Sol·licitant: Bladé Bertran, Joan.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de juliol de 2001 (RN-15399/2000).

Expedient: BCNA-07258/2000.
Sol·licitant: Bosquet Lozano, Maria Isabel.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
30 de maig de 2001 (RN-13462/2000.

Expedient: BCNA-06793/2000.
Sol·licitant: Bruguera Velasco, José María.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de juliol de 2001 (RN-15463/2000).

Expedient: BCNA-07375/2000.
Sol·licitant: Busquet Pal, Andrés.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
29 de juny de 2001 (RN-14882/2000).

Expedient: BCNA-06549/2000.
Sol·licitant: Cannata Veron, Eduardo.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
d’abril de 2001 (RN-11538/2000).

Expedient: BCNA-04783/2000.
Sol·licitant: Cano Raya, Juan.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
26 de febrer de 2001 (RN-09241/2000).

Expedient: BCNA-06299/2000.
Sol·licitant: Cánovas Payan, Dèlia.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de març de 2001 (RN-10034/2000).

Expedient: BCNA-05918/2000.
Sol·licitant: Cao, Guo Ping.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
25 de maig de 2001 (RN-13028/2000).

Expedient: BCNA-04565/2000.
Sol·licitant: Castaño Fajardo, Lídia.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
26 de febrer de 2001 (RN-09229/2000).

Expedient: BCNA-05914/2000.
Sol·licitant: Castro Murillo, M. Teresa.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de gener de 2001 (RN-07994/2000).

Expedient: BCNA-03561/2000.
Sol·licitant: Chamero Principe, Eduardo.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
26 de febrer de 2001 (RN-09173/2000).

Expedient: BCNA-04710/2000.
Sol·licitant: Clot Montesinos, Damián.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de febrer de 2001 (RN-09417/2000).

Expedient: BCNA-05716/2000.
Sol·licitant: Corominas Cobacho, Enric.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
15 de maig de 2001 (RN-12567/2000).

Expedient: BCNA-04514/2000.
Sol·licitant: Coronado Teodoro, Victoriano.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
5 de març de 2001 (RN-09500/2000).

Expedient: BCNA-05687/2000.
Sol·licitant: Corpas Gaudó, Francesc.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
d’abril de 2001 (RN-11555/2000).

Expedient: BCNC-00841/2000.
Sol·licitant: Cruz Ruiz, Josefa.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de
2 de maig de 2001 (RN-12065/2000).

Expedient: BCNA-04941/2000.
Sol·licitant: Curado Román, Juan Luis.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de març de 2001 (RN-10124/2000).

Expedient: BCNA-05426/2000.
Sol·licitant: Cuxart Torralba, Joan.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
8 de maig de 2001 (RN-12184/2000).

Expedient: BCNA-03605/1998.
Sol·licitant: Del Pino Travieso, Carmen Delia.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
de març de 1999 (RN-17935/1998).

Expedient: BCNA-05775/2000.
Sol·licitant: Delgado Leira, Yolanda.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
15 de maig de 2001 (RN-12574/2000).

Expedient: BCNA-07498/2000.
Sol·licitant: Delgado Moreno, Domingo.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
de juliol de 2001 (RN-15603/2000).

Expedient: IA-00032/2000 (BCNA-05598/2000).
Sol·licitant: Díaz González, Florisbel.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de març de 2001 (RN-80159/2000).

Expedient: BCNA-00313/2001.
Sol·licitant: Dos Santos Anjos, Manuel Carlos.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de setembre de 2001 (RN-01138/2001).

Expedient: BCNA-6145/2000.
Sol·licitant: El Rafay, Faouzia.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
15 de maig de 2001 (RN-12581/2000).

Expedient: BCNA-06341/2000.
Sol·licitant: Espi Vicent, Juan Carlos.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de juliol de 2001 (RN-15261/2000).

Expedient: IP-00152/1998 (BCNE-00416/1998).
Sol·licitant: Fenoy Osuna, María Carmen.
Acte administratiu que es notifica: Acord de 8 de
maig de 2001.

Expedient: BCNA-01216/2000.
Sol·licitant: Fernández Gómez, Vicenta.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de setembre de 2000 (RN-03432/2000).

Expedient: BCNA-03956/2000.
Sol·licitant: Fernández Juan, Albert.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
5 de març de 2001 (RN-09423/2000).

Expedient: BCNC-00618/2000.
Sol·licitant: Fernández López, María Rosario.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
17 de gener de 2001 (RN-08390/2000).

Expedient: BCNF-00080/2000.
Sol·licitant: Fernández Ruiz, Carmen.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de desembre de 2000 (RN-07711/2000).

Expedient: IP-00184/1999.
Sol·licitant: Flores Pellicer, Vicente Joaquín.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
26 de febrer de 2001 (RN-80345/1999).

Expedient: BCNA-02376/2000.
Sol·licitant: Flores Sánchez, María Ángeles.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
23 de febrer de 2001 (RN-05139/2000).

Expedient: BCNA-04872/2000.
Sol·licitant: Fons Segura, Esther.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de març de 2001 (RN-10144/2000).

Expedient: BCNB-00182/2000.
Sol·licitant: Freixas Montserrat, Elisa Georgina.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
22 de febrer de 2001 (RN-09071/2000).

Expedient: BCNA-05739/2000.
Sol·licitant: Galiana Medina, Carmen.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
15 de maig de 2001 (RN.12570/2000).

Expedient: BCNA-05696/2000.
Sol·licitant: Galván Sánchez, Antonia.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
15 de maig de 2001 (RN-12565/2000).

Expedient: BCNA-05357/2000.
Sol·licitant: Gálvez Zampaña, Milagros.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
22 de març de 2001 (RN-10436/2000).

Expedient: BCNA-07063/2000.
Sol·licitant: García Estrada, Sònia.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de juliol de 2001 (RN-15488/2000).

Expedient: BCNC-00761/2000.
Sol·licitant: García Illa, Jorge.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
30 de març de 2001 (RN-10953/2000).

Expedient: BCNB-00209/2000.
Sol·licitant: García Morales, Àngel.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de març de 2001 (RN-09683/2000).

Expedient: IA-00075/1999 (BCNA-08294/1999).
Sol·licitant: García Pereza, Juan Manuel.
Acte administratiu que es notifica: Acord de 15
de març de 2001.

Expedient: IA-00048/2000 (BCNC-00361/2000).
Sol·licitant: García Sánchez, Ana María.
Acte administratiu que es notifica: Acord de 24
de maig de 2001.

Expedient: BCNA-04953/2000.
Sol·licitant: Giménez Ruiz, Josefa.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de març de 2001 (RN-10146/2000).

Expedient: BCNF-00064/2000.
Sol·licitant: Gómez Marin, Vanesa.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
15 de gener de 2001 (RN-08366/2000).

Expedient: BCNA-07318/2000.
Sol·licitant: Gómez Mesa, Antonio.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
de juliol de 2001 (RN-15593/2000).

Expedient: BCNA-05996/2000.
Sol·licitant: Gómez Vidal, Antonio.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 d’abril de 2001 (RN-11315/2000).

Expedient: BCNA-05142/2000.
Sol·licitant: González Ayala, María José.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
30 de març de 2001 (RN-05142/2000).

Expedient: BCNA-04864/2000.
Sol·licitant: González Escudero, José.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de març de 2001 (RN-10002/2000).

Expedient: BCNA-06833/2000.
Sol·licitant: Guerola Chafer, Vicenç Josep.
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Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de juliol de 2001 (RN-15469/2000).

Expedient: BCNA-06116/2000.
Sol·licitant: Hassane, Bonajaj.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
15 de maig de 2001 (RN-12579/2000).

Expedient: BCNA-04216/2000.
Sol·licitant: Iglesias Pena, Alfonso.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
5 de març de 2001 (RN-09494/2000).

Expedient: BCNA-03336/2000.
Sol·licitant: Jacquot Rivero, Eduardo.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
5 de març de 2001 (RN-09489/2000).

Expedient: BCNA-06101/2000.
Sol·licitant: Juárez Bonachera, Rosa.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
15 de maig de 2001 (RN-12608/2000).

Expedient: BCNA-05139/2000.
Sol·licitant: Juez Seguin, Roberto.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de març de 2001 (RN-09676/2000).

Expedient: BCNA-05884/2000.
Sol·licitant: Jurcyk, Jerzy.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de maig de 2001 (RN-12439/2000).

Expedient: BCNA-06939/2000.
Sol·licitant: Kovied, Brahim.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 d’abril de 2001 (RN-11767/2000).

Expedient: BCNA-06190/2000.
Sol·licitant: Laurens, Alexander.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
23 de maig de 2001 (RN-12981/2000).

Expedient: BCNA-04784/2000.
Sol·licitant: Lloret Ríos, Miguel David.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
26 de febrer de 2001 (RN-09242/2000).

Expedient: BCNA-07310/2000.
Sol·licitant: López Andreu, Sergio.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 d’abril de 2001 (RN-11317/2000).

Expedient: BCNA-04753/2000.
Sol·licitant: Lozano Bermúdez, Manuel.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
26 de febrer de 2001 (RN-09240/2000).

Expedient: BCNA-04853/2000.
Sol·licitant: Mahfoud, Chemssedine.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
7 de maig de 2001 (RN-12260/2000).

Expedient: BCNA-04799/2000.
Sol·licitant: Manzanares Pla, David.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
26 de febrer de 2001 (RN-09246/2000).

Expedient: BCNA-05408/2000.
Sol·licitant: Martínez Álvarez, Sergio.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
8 de maig de 2001 (RN-12183/2000).

Expedient: BCNA-06417/2000.
Sol·licitant: Martínez Arroyo, Ernesto.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
10 de juliol de 2001 (RN-15520/2000).

Expedient: BCNA-05402/2000.
Sol·licitant: Martínez Fortun Fabrega, Benito.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
8 de maig de 2001 (RN-12182/2000).

Expedient: BCNA-04829/2000.
Sol·licitant: Martínez Navarro, Alonso.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
26 de gener de 2001 (RN-08715/2000).

Expedient: IA-00005/2001 (BCNA-00409/2001).
Sol·licitant: Martínez Rivas, Sònia.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
24 de maig de 2001 (RN-80002/2001).

Expedient: BCNA-05716/2000.
Sol·licitant: Masguret Pueyo, Yolanda.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
15 de maig de 2001 (RN-12568/2000).

Expedient: BCNC-00913/2000.
Sol·licitant: Matutano Alfonso, Francisco.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de maig de 2001 (RN-13275/2000).

Expedient: BCNA-06992/2000.
Sol·licitant: Medir Brugueras, Isabel Maria.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
23 de maig de 2001 (RN-12986/2000).

Expedient: BCNA-07075/2000.
Sol·licitant: Mompel Queral, Carmen.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de juliol de 2001 (RN-15494/2000).

Expedient: BCNC-00724/2000.
Sol·licitant: Montero Aguilera, Juan.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
23 de gener de 2001 (RN-08590/2000).

Expedient: BCNA-04728/2000.
Sol·licitant: Monteso Martínez, Jesús.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
30 de març de 2001 (RN-10928/2000).

Expedient: IA-00076/1998 (BCNA-04442/1998).
Sol·licitant: Morera Romero, Ángel.
Acte administratiu que es notifica: Acord de 3
d’abril de 2001.

Expedient: BCNA-06341/2000.
Sol·licitant: Murillo Benítez, Francisca.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de juliol de 2001 (RN-15262/2000).

Expedient: BCNA-05551/2000.
Sol·licitant: Muste Navas, Ramón.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
30 de març de 2001 (RN-10947/2000).

Expedient: BWNA-04824/2000.
Sol·licitant: Navarro Fernández, Mercedes.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
22 de febrer de 2001 (RN-09068/2000).

Expedient: BCNA-01780/2000.
Sol·licitant: Ñiñerola Casals, Lluís.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de desembre de 2000 (RN-07701/2000).

Expedient: BCNA-05532/2000.
Sol·licitant: Notario Guindo, Pilar.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
15 de maig de 2001 (RN-12563/2000).

Expedient: BCNA-06796/2000.
Sol·licitant: Orta Ledesma, Presentación.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de juliol de 2001 (RN-15464/2000).

Expedient: BCNA-04453/2000.
Sol·licitant: Ortega Duch, Encarnación.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
23 de març de 2001 (RN-10465/2000).

Expedient: BCNA-05978/2000.
Sol·licitant: Oulai, Maimoun.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de gener de 2001 (RN-08090/2000).

Expedient: BCNA-04009/2000.
Sol·licitant: Panes Expósito, Òscar.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
d’abril de 2001 (RN-11603/2000).

Expedient: BCNA-06497/2000.
Sol·licitant: Partal Checa, Alfredo José.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
d’abril de 2001 (RN-11497/2000).

Expedient: BCNA-04538/2000.
Sol·licitant: Patiño García, Manuel.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de febrer de 2001 (RN-09349/2000).

Expedient: BCND-00200/2000.
Sol·licitant: Pato Sánchez, Santiago.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
d’abril de 2001 (RN-11564/2000).

Expedient: BCNA-06959/2000.
Sol·licitant: Picazo Graus, Ernesto.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
17 de juliol de 2001 (RN-15669/2000).

Expedient: BCNA-05691/2000.
Sol·licitant: Pons Sagrera, Pau.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
15 de maig de 2001 (RN-12586/2000).

Expedient: BCNB-00221/2000.
Sol·licitant: Pruaño Sarrido, Montserrat.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
27 de març de 2001 (RN-10511/2000).

Expedient: BCNA-05652/2000.
Sol·licitant: Puig Vila, Jaime.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de març de 2001 (RN-10129/2000).

Expedient: BCNA-06299/2000.
Sol·licitant: Quesada Moreno, Antonio.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de març de 2001 (RN-10036/2000).

Expedient: BCNA-03471/2000.
Sol·licitant: Ramírez Rodríguez, Francisco.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de març de 2001 (RN-09652/2000).

Expedient: BCNA-06163/2000.
Sol·licitant: Ramos Pérez, Jorge.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de maig de 2001 (RN-13269/2000).

Expedient: BCNA-05586/2000.
Sol·licitant: Ribas Jaime, Enrique.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
25 de maig de 2001 (RN-13027/2000).

Expedient: BCNA-02355/2001.
Sol·licitant: Riche Vigo, René Pedro.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de juny de 2001 (RN-00073/2001).

Expedient: BCNA-05328/2000.
Sol·licitant: Rodes Tormo, Fernando.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
8 de maig de 2001 (RN-05328/2000).

Expedient: BCNA-03471/2000.
Sol·licitant: Rodríguez Fernández, María del
Carmen.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de març de 2001 (RN-09653/2000).

Expedient: BCNC-00611/2000.
Sol·licitant: Rodríguez López, Antonio.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
17 de gener de 2001 (RN-08389/2000).
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Expedient: BCNA-04791/2000.
Sol·licitant: Rodríguez Molina, Ramon.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
26 de febrer de 2001 (RN-09243/2000).

Expedient: BCNA-05628/2000.
Sol·licitant: Rodríguez Orbegoso, Tito Herbert.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de maig de 2001 (RN-12488/2000).

Expedient: BCNC-00976/2000.
Sol·licitant: Rodríguez Teruel, José.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
25 de maig de 2001 (RN-13036/2000).

Expedient: BCNA-06031/2000.
Sol·licitant: Romero Domínguez, José Antonio.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de maig de 2001 (RN-13293/2000).

Expedient: IP-00010/2001.
Sol·licitant: Rubio Arévalo, Francisco.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
25 de juny de 2001 (RN-80009/2001).

Expedient: BCNA-06894/2000.
Sol·licitant: Rubio Terrón, Germán.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 d’abril de 2001 (RN-11724/2000).

Expedient: BCNF-00098/2000.
Sol·licitant: Sánchez Caso, Pedro.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de març de 2001 (RN-10723/2000).

Expedient: BCNA-07055/2000.
Sol·licitant: Soler De Ros, Manuel.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de juliol de 2001 (RN-15486/2000).

Expedient: BCNC-00831/2000.
Sol·licitant: Symmes Ferrada, Arher Patrícia.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
24 d’abril de 2001 (RN-11896/2000).

Expedient: BCNA-04227/2000.
Sol·licitant: Tello Urquiza, Francisco.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de març de 2001 (RN-09663/2000).

Expedient: BCNA-05818/2000.
Sol·licitant: Tena Ariza, Manuel.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de maig de 2001 (RN-12464/2000).

Expedient: BCNA-05026/2000.
Sol·licitant: Trastollo Félix, Jesús.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 febrer de 2001 (RN-09361/2000).

Expedient: IA-00019/2000.
Sol·licitant: Valenzuela Hornos, Benita.
Acte administratiu que es notifica: Acord de 7 de
març de 2001.

Expedient: BCNA-5892/2000.
Sol·licitant: Valle Carrera, María Amparo.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
22 de maig de 2001 (RN-12779/2000).

Expedient: BCNA-04849/2000.
Sol·licitant: Valverde Alcazar, M. Dolores.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de març de2001 (RN-1002/2000).

Expedient: BCNA-05631/2000.
Sol·licitant: Vargas Clavería, Pedro.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de maig de 2001 (RN-13278/2000).

Expedient: BCNC-00757/2000
Sol·licitant: Vélez del Águila, Andrés.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de
24 d’abril de 2001 (RN-11909/2000).

Expedient: BCNC-00759/2000.
Sol·licitant: Vélez del Águila, Manuela.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
24 d’abril de 2001 (RN-11911/2000).

Expedient: BCNC-00378/2000.
Sol·licitant: Villalón Álvarez, Francisco.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
23 d’octubre de 2001 (RN-5117/2000).

Expedient: BCNA-03948/2000.
Sol·licitant: Villaplana Andrés, José.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
30 de novembre de 2001 (RN-07115/2000).

Expedient: AJGB-00004/2000.
Sol·licitant: Villena Simón, Cristina.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
8 de novembre de 2000 (RN-05872/2000)

ANNEX 2

Col·legi d’Advocats de Granollers

Expedient: GRAL-00407/2000.
Sol·licitant: Alerm Llavina, Francesc.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
7 de maig de 2001 (RN-12272/2000).

Expedient: GRAC-00128/2000.
Sol·licitant: Alonso Ruiz, Mariano.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de març de 2001 (RN-09511/2000).

Expedient: GRAD-01120/1999.
Sol·licitant: Batista Pubil, Emilio.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de febrer de 2001 (RN-11863/1999).

Expedient: GRAL-01257/1999.
Sol·licitant: Cantero Bellido, Daniel.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de març de 2001 (RN-11869/1999).

Expedient: GRAC-00309/2000.
Sol·licitant: Cardona Ruiz, Alberto.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
27 de desembre de 2000 (RN-07965/2000).

Expedient: GRAC-00206/2000.
Sol·licitant: Córdoba Pina, Juan Carlos.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
27 de desembre de 2000 (RN-7797/2000).

Expedient: GRAL-00434/2000.
Sol·licitant: Criado Laguna, M. José.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
8 de maig de 2001 (RN-12204/2000).

Expedient: GRAL-00111/2000.
Sol·licitant: Cruz Agueda, Antonio.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
17 de gener de 2001 (RN-08406/2000).

Expedient: GRAC-00337/2000.
Sol·licitant: Espinosa Mendoza, Juan Manuel.
Acte administratiu que es notifica: Resolució 30
d’abril de 2001 (RN-11925/2000).

Expedient: GRAC-00212/2000.
Sol·licitant: Fernández Díaz, Rocío.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
8 de maig de 2001 (RN-12369/2000).

Expedient: GRAC-00105/1999.
Sol·licitant: García Díaz, Eduardo.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
3 de febrer de 2000 (RN-07391/1999).

Expedient: GRAD-00620/1999.
Sol·licitant: García Martínez, José Francisco.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 de desembre de 2000 (RN-11834/1999).

Expedient: IA-41/2000 (GRAL-00283/2000).
Sol·licitant: Garros Triguero, Rosa María.
Acte administratiu que es notifica: Acord de 8 de
maig de 2001.

Expedient: GRAC-00320/2000.
Sol·licitant: Guisado Rodríguez, Inés.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
22 de març de 2001 (RN-10375/2000).

Expedient: GRAL-00386/2000.
Sol·licitant: Lendínez Soto, Antonio Adolfo.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
7 de maig de 2001 (RN-12267/2000).

Expedient: GRAD-00138/2000.
Sol·licitant: López Mihi, Pedro.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de juliol de 2001 (RN-80235/2000).

Expedient: GRAC-00154/2000.
Sol·licitant: Martínez De Flacón Azurza, Alfon-
so.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
30 d’abril de 2001 (RN-11923/2000).

Expedient: GRAD-00170/2000.
Sol·licitant: Mas Blanco, David.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de juliol de 2001 (RN-80237/2000).

Expedient: GRAC-00123/2000.
Sol·licitant: Medina López, Francisco.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de febrer de 2001 (RN-09452/2000).

Expedient: GRAC-00107/1999.
Sol·licitant: Molina Barbancho, Júlia.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
1 de març de 2001 (RN-03689/2000).

Expedient: GRAD-00132/2000.
Sol·licitant: Montero Clavero, Carlos Luciano.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de juliol de 2001 (RN-80235/2000).

Expedient: GRAL-00399/2000.
Sol·licitant: Navarro Pla, Yolanda.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
8 de maig de 2001 (RN-12199/2000).

Expedient: GRAD-00406/2000.
Sol·licitant: Pagès Andurell, José.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
8 de juny de 2001 (RN-13720/2000).

Expedient: GRAD-00826/1999.
Sol·licitant: Pantoja León Rafael.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de març de 2001 (RN-11868/1999).

Expedient: GRAD-00392/2000.
Sol·licitant: Ponce Baquero, Juan José.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
22 de maig de 2001 (RN-12740/2000).

Expedient: GRAD-01188/1999.
Sol·licitant: Ponz Vinaixa, Antonio.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de desembre de 2000 (RN-11833/1999).

Expedient: GRAD-00785/1999.
Sol·licitant: Reyes Aura, Antonio.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
29 de gener de 2001 (RN-11845/1999).
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Expedient: GRAC-00339/2000.
Sol·licitant: Rodríguez Camacho, Pedro.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de febrer de 2001 (RN-09455/2000).

Expedient: GRAC-00737/1999.
Sol·licitant: Rodríguez Gómez, Maria Jesús.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
2 d’abril de 2001 (RN-11871/1999).

Expedient: GRAL-00271/2000.
Sol·licitant: Rodríguez Muñoz, Antonio.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
23 de gener de 2001 (RN-08604/2000).

Expedient: GRAL-00420/2000.
Sol·licitant: Romera Díaz, Antonio.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
7 de maig de 2001 (RN-12275/2000).

Expedient: GRAL-00106/2000.
Sol·licitant: Serra Rojas, Sebastián.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
d’octubre de 2000 (RN-04560/2000).

Expedient: GRAC-00295/2000.
Sol·licitant: Siñol Bujons, Luis.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
22 de maig de 2001 (RN-12737/2000).

Expedient: GRAD-00825/1999.
Sol·licitant: Soley Femenyes, Francisco.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 de gener de 2001 (RN-11842/1999).

Expedient: GRAL-00331/2000.
Sol·licitant: Torres García-Miguel, Juan Ricardo.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
27 de març de 2001 (RN-10519/2000).

Expedient: GRAD-00081/2000.
Sol·licitant: Torrico Romero, Adolfo.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de març de 2001 (RN-10231/2000).

Expedient: GRAD-00055/2000.
Sol·licitant: Tuxuera Corbera, Juan.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de març de 2001 (RN-10728/2000).

Expedient: GRAC-00342/2000.
Sol·licitant: Usero Moreno, Eloy.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
8 de juny de 2001 (RN-13715/2000).

Expedient: GRAD-01206/1999.
Sol·licitant: Vara Jiménez, Albert.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 de desembre de 2000 (RN-11836/1999).

Expedient: GRAL-00396/2000.
Sol·licitant: Vázquez Morano, José Manuel.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
7 de maig de 2001 (RN-12269/2000).

Expedient: GRAC-00152/2000.
Sol·licitant: Vico Martínez, José Luis.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de març de 2001 (RN-09512/2000).

ANNEX 3

Col·legi d’Advocats de Manresa

Expedient: MANR-00363/2000.
Sol·licitant: Bonilla Álvarez, Antonio.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
22 de maig de 2001 (RN-12742/2000).

Expedient: MANR-00113/2000.
Sol·licitant: Palomares Garrido, Rafael.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de
22 de maig de 2001 (RN-12741/2000).

Expedient: MANR-00693/2000.
Sol·licitant: Pradell Bajona, Jaume.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de març de 2001 (RN-09801/2000).

ANNEX 4

Col·legi d’Advocats de Mataró

Expedient: MATA-00881/2000.
Sol·licitant: Asensio Pérez, Pedro.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de març de 2001 (RN-09541/2000).

Expedient: MATA-01238/2000.
Sol·licitant: Benaiges García, Marc.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de juny de 2001 (RN-13850/2000).

Expedient: MATA-01364/2000.
Sol·licitant: CTJ TRADING, SL.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de febrer de 2001 (RN-09438/2000).

Expedient: MATA-01043/2000.
Sol·licitant: Del Toro Majó, José.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
29 de gener de 2001 (RN-08896/2000).

Expedient: MATA-00520/2000.
Sol·licitant: Dos Santos Merino, Andrés.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de març de 2001 (RN-10732/2000).

Expedient: MATA-00816/2000.
Sol·licitant: El Harrak, Salahdin.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de febrer de 2001 (RN-09474/2000).

Expedient: MATA-00549/2000.
Sol·licitant: Fornells Peix, Maria Eulàlia.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 de desembre de 2000 (RN-07555/2000).

Expedient: MATA-01262/2000.
Sol·licitant: Jiménez Sánchez, Miguel.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
29 de gener de 2001 (RN-08900/2000).

Expedient: IA-6/2001 (MATA-00264/2001).
Sol·licitant: Mansilla Cárdenas, Isabel.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
21 de juny de 2001 (RN-80007/2001).

Expedient: MATA-01495/2000.
Sol·licitant: Montes Alert, Carles.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
31 d’octubre de 2001 (RN-18097/2000).

Expedient: MATA-00895/2000.
Sol·licitant: Moreno Fernández, Joaquín.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de febrer de 2001 (RN-09476/2000).

Expedient: MATA-00643/2000.
Sol·licitant: Paz Casado, José Antonio.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
de desembre de 2000 (RN-07194/2000).

Expedient: MATA-00344/2000.
Sol·licitant: Rojo Cebrián, Antonio.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de desembre de 2000 (RN-07481/2000).

Expedient: MATA-00529/2000.
Sol·licitant: Sánchez Rodríguez, Isidro.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 de desembre de 2000 (RN-07554/2000).

Expedient: MATA-01655/2000.
Sol·licitant: SEGURIDAD ALA-3.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de juny de 2001 (RN-14030/2000).

Expedient: MATA-00322/2000.
Sol·licitant: Silvestre Sánchez, Jordi.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de març de2001 (RN-09538/2000).

Expedient: IP-0144/2000 (MATA-01737/2000).
Sol·licitant: Ubeda Arcos, Federico.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de juny de 2001 (RN-80021/2000).

ANNEX 5

Col·legi d’Advocats de Sabadell

Expedient: SABA-06710/2000.
Sol·licitant: Arasa Follana, Pedro.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de maig de 2001 (RN-14103/2000).

Expedient: SABA-06787/2000.
Sol·licitant: Bueno Pi, José.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de juliol de 2001 (RN-80240/2000).

Expedient: SABA-00106/2000.
Sol·licitant: Cabrejas Santamaria, Manuel.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
30 de març de 2001 (RN-10968/2000).

Expedient: SABA-06394/2000.
Sol·licitant: Fernández Aperador, Julián.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de març de 2001(RN-09544/2000).

Expedient: SABA-00611/2000.
Sol·licitant: Font Mijan, Maria Magdalena.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
24 d’abril de 2001 (RN-11890/2000).

Expedient: SABA-06297/2000.
Sol·licitant: González Chávez, Julio.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 de gener de 2001 (RN-08492/2000).

Expedient: SABA-06219/1999.
Sol·licitant: González Merlo, Evaristo.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
15 de setembre de 2000 (RN-11797/1999).

Expedient: SABA-07121/2000.
Sol·licitant: Guerrero Bertolín, Jordi.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
31 d’octubre de 2001 (RN-18099/2000).

Expedient: SABA-06630/2000.
Sol·licitant: Guerrero Bertolín, Jordi.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de juny de 2001 (RN-14102/2000).

Expedient: SABA-06827/2000.
Sol·licitant: Guijera Del Aguilo, Javier.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de juliol de 2001 (RN-80239/2000).

Expedient: SABA-06888/2000.
Sol·licitant: López Blasco, Germán.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de juliol de 2001 (RN-80242/2000).

Expedient: SABA-06578/2000.
Sol·licitant: Martínez Parra, Diego.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de juny de 2001 (RN-13921/2000).

Expedient: SABA-06996/2000.
Sol·licitant: Martínez Rubio, Rafael.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 3642 – 24.5.20029308

Acte administratiu que es notifica: Resolució de
31 d’octubre de 2001 (RN-18098/2000).

Expedient: SABA-06859/2000.
Sol·licitant: Méndez Molina, José.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de juliol de 2001 (RN-80241/2000).

Expedient: SABA-06860/2000.
Sol·licitant: Molón López, Juan Carlos.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de març de 2001 (RN-10318/2000).

Expedient: SABA-00427/2000.
Sol·licitant: Moltó Sierra, Montserrat.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de juny de 2001 (RN-14764/2000).

Expedient: SABA-06759/2000.
Sol·licitant: Ortega Almagro, Antonio.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de juliol de 2001 (RN-80238/2000).

Expedient: SABA-06507/2000.
Sol·licitant: Priego Giménez, Francisco.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 de gener de 2001 (RN-08493/2000).

Expedient: SABA-06583/2000.
Sol·licitant: Rodríguez Díaz, Juan.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de març de 2001 (RN-10741/2000).

Expedient: SABA-06395/2000.
Sol·licitant: Salcedo Martínez, Rafael Lázaro.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de juny de 2001 (RN-13919/2000).

Expedient: SABA-06415/2000.
Sol·licitant: Serra Bosch, Carles.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de juliol de 2001 (RN-15364/2000).

Expedient: SABA-06850/2000.
Sol·licitant: Suárez Vico, Francisco.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
d’abril de 2001 (RN-11549/2000).

Expedient: SABA-00612/2000.
Sol·licitant: Villena Arnán, Ignacio.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
24 d’abril de 2001 (RN-11891/2000).

ANNEX 6

Col·legi d’Advocats de Sant Feliu

Expedient: STFE-00537/2000.
Sol·licitant: Fernández Jiménez, Manuel.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 d’octubre de 2000 (RN-04912/2000).

Expedient: STFE-00886/1999.
Sol·licitant: Heredia Cortés, Antonia.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
27 de desembre de 1999 (RN-06233/1999).

Expedient: STFE-00009/2000.
Sol·licitant: Llopart Aullo, Jorge.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 de maig de 2000 (RN-00475/2000).

Expedient: STFA-00452/2000.
Sol·licitant: Monzón Giménez, Manuel.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 de gener de 2001 (RN-08499/2000).

Expedient: STFE-00669/2000
Sol·licitant: Petregal Correa, Mercè.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de novembre de 2000 (RN-06020/2000).

Expedient: STFA-00564/2000.
Sol·licitant: Sáez Sáez, José Antonio.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 de gener de 2001 (RN-08501/2000).

Expedient: STFE-00411/2000.
Sol·licitant: Valls Coma, Joan.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
20 de setembre de 2000 (RN-03511/2000).

ANNEX 7

Col·legi d’Advocats de Terrassa

Expedient: TERA-00347/1998.
Sol·licitant: Alberich Vidal, Juan.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
2 de novembre de 2000 (RN-20106/1998).

(02.115.024)

EDICTE
de 29 d’abril de 2002, de notificació de resoluci-
ons.

La Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta
de Barcelona ha dictat Resolució en els expe-
dients presentats pels col·legis d’advocats de
Barcelona, Granollers, Manresa, Mataró, Sa-
badell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa i Vic,
de sol·licitud de reconeixement del dret d’assis-
tència jurídica gratuïta, les dades dels quals fi-
guren a l’annex d’aquest Edicte. Intentada la
seva notificació als sol·licitants, aquesta no s’ha
pogut practicar.

En conseqüència, perquè serveixi de notifi-
cació, i d’acord amb el que preveuen els articles
59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
del règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, es
comunica a les persones interessades que, per
tal que puguin tenir coneixement del contingut
íntegre de les resolucions que s’esmenten, po-
den comparèixer a les dependències de la Co-
missió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Bar-
celona, Via Laietana, 4, 6ª planta, de Barcelona,
dins el termini de cinc dies a comptar de la data
de publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

Aquests actes resolutoris podran ser impug-
nats pels titulars d’un dret o interès legítim mit-
jançant la presentació d’un escrit motivat davant
el secretari de la Comissió d’Assistència Jurídica
Gratuïta de Barcelona, en el termini abans es-
mentat, d’acord amb el que disposa l’article 20
de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència
jurídica gratuïta.

Barcelona, 29 d’abril de 2002

DANIEL CASTAÑO GARCÍA

Secretari

ANNEX

Sol·licitant: Abdelhamid, El Fejarni.
Expedient: GRAC-00507/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
23 d’octubre de 2001 (RN-17748/2000).

Sol·licitant: Abenza López, Abel.
Expedient: STFE-01329/2000.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de
24 de juliol de 2001 (RN-16024/2000).

Sol·licitant: Acedo Rivero, Montserrat.
Expedient: BCNA-06514/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de juliol de 2001 (RN-15461/2000).

Sol·licitant: Aibar Vacares, María.
Expedient: BCNE-00283/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
25 de juny de 2001 (RN-14546/2000).

Sol·licitant: Albiol Costa, Maria Isabel.
Expedient: BCND-00393/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
24 de juliol de 2001 (RN-16016/2000).

Sol·licitant: Alcaide Hernán, Sebastián.
Expedient: STFE-01048/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
d’abril de 2001 (RN-11605/2000).

Sol·licitant: Alcaide Hernán, Sebastián.
Expedient: STFE-01049/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
2 de maig de 2001 (RN-12085/2000).

Sol·licitant: Alcobe Curia, Domingo.
Expedient: BCNA-07446/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 de setembre de 2001 (RN-17071/2000).

Sol·licitant: Álvarez Fernández, Myriam.
Expedient: BCNF-00124/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
30 de maig de 2001 (RN-13452/2000).

Sol·licitant: Álvarez Marín, Juan Francisco.
Expedient: STFE-00028/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
de maig de 2000 (RN-00253/2000).

Sol·licitant: Álvarez, José Manuel.
Expedient: SABA-06239/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de novembre de 2001 (RN-08218/2000).

Sol·licitant: Alves Machado, María Jesús.
Expedient: BCNA-00859/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
8 d’octubre de 2001 (RN-01399/2001).

Sol·licitant: Andrés Abad, José Manuel.
Expedient: BCNA-07411/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de novembre de 2001 (RN-15598/2000).

Sol·licitant: Andreu Bernal, M. Teresa.
Expedient: BCNA-01336/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de novembre de 2001 (RN-03197/2001).

Sol·licitant: Angel Humares, José Manuel.
Expedient: SABA-06458/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de març de 2001 (RN-10738/2000).

Sol·licitant: Araujo Campal, Quintino.
Expedient: GRAC-00454/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de setembre de 2001 (RN-16442/2000).

Sol·licitant: Arboix Bruñonosa, Jose M.
Expedient: BCNA-06934/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de novembre de 2001 (RN-15477/2000).

Sol·licitant: Ardèvol Cabrera, Cristian.
Expedient: SABA-06766/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
20 de juny de 2001 (RN-14736/2000).
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Sol·licitant: Argiris, Dinitrios.
Expedient: BCNB-00292/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de desembre de 2001 (RN-15800/2000).

Sol·licitant: Arnaldos Aibar, Gonzalo.
Expedient: BCNE-00283/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
25 de juny de 2001 (RN-14547/2000).

Sol·licitant: Arnaldos Martínez, Gonzalo.
Expedient: BCNE-00283/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
25 de juny de 2001 (RN-14548/2000).

Sol·licitant: Arnau Martín, Antonio.
Expedient: BCNA-07108/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de novembre de 2001 (RN-15496/2000).

Sol·licitant: Arroyave García, María del García.
Expedient: STFE-00910/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de març de 2001 (RN-10042/2000).

Sol·licitant: Astor Navas, Alejandro.
Expedient: SABA-06764/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de juliol de 2001 (RN-15365/2000).

Sol·licitant: Azelmat, Mohamed.
Expedient: GRAC-00089/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de maig de 2001 (RN-14087/2000).

Sol·licitant: Baach Sadic, Mohamed.
Expedient: STFE-00585/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
26 d’octubre de 2000 (RN-05270/2000).

Sol·licitant: Bajat, Mostafa.
Expedient: SABA-06527/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
27 de desembre de 2001 (RN-07823/2000).

Sol·licitant: Barbero Calero, José Carlos.
Expedient: BCNA-07534/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de novembre de 2001 (RN-15609/2000).

Sol·licitant: Barbosa Vílchez, María Dolores.
Expedient: TERT-00429/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
26 de març de 2001 (RN-10486/2000).

Sol·licitant: Barroso Dagüe, Juan Antonio.
Expedient: BCNC-00995/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de desembre de 2001 (RN-13663/2000).

Sol·licitant: Batlle Mercadé, Javier.
Expedient: BCNA-00470/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
10 d’octubre de 2001 (RN-01659/2001).

Sol·licitant: Baz Calatayud, María Carmen.
Expedient: STFE-01201/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
7 de juny de 2001 (RN-13693/2000).

Sol·licitant: Beach Sadic, Mohamed.
Expedient: STFE-01046/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
d’abril de 2001 (RN-11514/2000).

Sol·licitant: Bello Aranda, Rafael.
Expedient: STFE-00864/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
22 de febrer de 2001 (RN-09069/2000).

Sol·licitant: Berenguer Atenza, Concepció.
Expedient: STFE-00613/2000.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de
2 de novembre de 2000 (RN-05631/2000).

Sol·licitant: Bergueiro Antolín, Fernando.
Expedient: BCNA-06161/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
30 de maig de 2001 (RN-13412/2000).

Sol·licitant: Boniquet Sánchez, Jaime.
Expedient: IA-00052/2000(TERT-00555/2000).
Acte administratiu que es notifica: Acord de 27
de setembre de 2001.

Sol·licitant: Bordas Fernández, José Miguel.
Expedient: IA-00049/2000.(BCNC-00293/2000).
Acte administratiu que es notifica: Acord de 31
de maig de 2001.

Sol·licitant: Bravo Gómez, Manuel.
Expedient: BCNA-02294/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
5 de desembre de 2001 (RN-04751/2001).

Sol·licitant: Buch Gamero, Andrés Bartolomé.
Expedient: BCNB-00298/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
17 de juliol de 2001 (RN-15722/2000).

Sol·licitant: Bueno Porras, Melchor.
Expedient: SABA-06405/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de febrer de 2001 (RN-09479/2000).

Sol·licitant: Buyé Bonavila, Carlos.
Expedient: BCNA-07782/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de setembre de 2001 (RN-17165/2000).

Sol·licitant: Cabanillas García, Antonio.
Expedient: GRAL-00592/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 d’octubre de 2001 (RN-17451/2000).

Sol·licitant: Caeiro Fernández, Argemiro.
Expedient: BCNA-01721/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
17 de desembre de 2001 (RN-05305/2001).

Sol·licitant: Calero Gallardo, José.
Expedient: SABA-00560/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
23 de maig de 2001 (RN-12993/2000).

Sol·licitant: Calvillo Gascón, Carlos.
Expedient: STFA-00561/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de desembre de 2000 (RN-07486/2000).

Sol·licitant: Calvo Horcajada, Amparo.
Expedient: TERT-00118/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 de juliol de 2000 (RN-01829/2000).

Sol·licitant: Calvo Martín, José Rafael.
Expedient: TERR-00021/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 d’agost de 2000 (RN-02371/2000).

Sol·licitant: Campos Díaz, María Dolores.
Expedient: SABA-01006/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
27 de juny de 2001 (RN-14736/2000).

Sol·licitant: Carcaboso Regaña, Alfonsa.
Expedient: SABA-00132/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de novembre de 2001 (RN-10767/2000).

Sol·licitant: Carretero Carbajo, Manuel Ramón.
Expedient: BCNA-00018/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de novembre de 2001 (RN-03388/2001).

Sol·licitant: Carulla Rapado, Enrique.
Expedient: IA-00018/2001 (BCNA-01490/2001).
Acte administratiu que es notifica: Acord de 12
de novembre de 2001.

Sol·licitant: Casadesús Sanz, Andrés.
Expedient: BCNA-02218/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de desembre de 2001 (RN-05160/2001).

Sol·licitant: Casanovas Ricart, Joan.
Expedient: VICC-00103/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
26 d’abril de 2000 (RN-00100/2000).

Sol·licitant: Casquete Rodriguez, Raúl.
Expedient: BZNA-06654/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
10 d’octubre de 2001 (RN-17593/2000).

Sol·licitant: Casquete Rodríguez, Raúl.
Expedient: BCNA-06654/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 d’octubre de 2001 (RN-17727/2000).

Sol·licitant: Castillo Puertas, Montserrat.
Expedient: BCNA-06720/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de novembre de 2001 (RN-14878/2000).

Sol·licitant: Castro González, Juan.
Expedient: SABA-06799/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de març de 2001 (RN-09547/2000).

Sol·licitant: Chamorro Barrera, Antonio.
Expedient: TERA-02334/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
10 d’octubre de 2001 (RN-17556/2000).

Sol·licitant: Colacios Gañan, Carmelo.
Expedient: SABA-06451/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 de desembre de 2001 (RN-07559/2000).

Sol·licitant: Colas Herranz, David.
Expedient: TERA-00553/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
2 de novembre de 2000 (RN-05638/2000).

Sol·licitant: Colomer Martínez, Alexandre.
Expedient: BCNA-06504/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de juliol de 2001 (RN-15459/2000).

Sol·licitant: Comellas Barri, Jaume.
Expedient: TERT-00693/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
5 de setembre de 2001 (RN-16649/2000).

Sol·licitant: Comellas Barri, Jaume.
Expedient: TERT-00702/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
5 de setembre de 2001 (RN-16652/2000).

Sol·licitant: Córdoba Pina, Juan Carlos.
Expedient: GRAD-00365/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de juliol de 2001 (RN-15359/2000).

Sol·licitant: Cornellà Mars, José Antonio.
Expedient: BCNE-00271/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
25 de juny de 2001 (RN-14544/2000).

Sol·licitant: Cortadellas Amenós, Agustí.
Expedient: BCNA-01668/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
17 de juliol de 2001 (RN-00096/2001).

Sol·licitant: Cortés Moreno, Rafael.
Expedient: STFA-00101/2000.
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Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de juny de 2001 (RN-13922/2000).

Sol·licitant: Cortés Yaguez, Manuel.
Expedient: GRAC-00778/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
10 d’octubre de 2001 (RN-17557/2000).

Sol·licitant: Cruces Luna, Francisco.
Expedient: STFA-00077/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
27 de desembre de 2000 (RN-07825/2000).

Sol·licitant: De la Torre Martínez, Pedro.
Expedient: GRAD-00787/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
27 de juny de 2001 (RN-14690/2000).

Sol·licitant: De Robles Salas, Manuel.
Expedient: GRAC-00281/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de juliol de 2001 (RN-15352/2000).

Sol·licitant: De Somodecilla Fontelles, Rosa
Carmen.
Expedient: BCNA-06386/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de juliol de 2001 (RN-15268/2000).

Sol·licitant: Del Pino Calavia, Cresenciana.
Expedient: GRAL-00521/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
29 de juny de 2001 (RN-14890/2000).

Sol·licitant: Díaz Bravo, Manuel.
Expedient: STFE-00747/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de gener de 2001 (RN-08062/2000).

Sol·licitant: Díaz Martínez, Vanessa Encarna.
Expedient: BCNA-06861/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
10 d’octubre de 2001 (RN-17592/2000).

Sol·licitant: DISPROCAR, SL.
Expedient: STFE-01099/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de juny de 2001 (RN-14043/2000).

Sol·licitant: Domingo Barreiro, Javier.
Expedient: GRAC-00533/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de setembre de 2001 (RN-16855/2000).

Sol·licitant: Domínguez López, Isabel.
Expedient: STFE-00618/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
8 de novembre de 2000 (RN-05905/2000).

Sol·licitant: Domínguez Rodríguez, Oscar.
Expedient: BCNC-01068/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de desembre de 2001 (RN-14731/2000).

Sol·licitant: Dos Santos, Maria Alícia.
Expedient: BCNA-00860/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 d’octubre de 2001 (RN-02207/2001).

Sol·licitant: Ecija Ribas, Josefa.
Expedient: BCNE-00366/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
25 de setembre de 2001 (RN-17227/2000).

Sol·licitant: El Oualad Goicoechea, Iñigo.
Expedient: GRAL-00467/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
29 de juny de 2001 (RN-14888/2000).

Sol·licitant: Escabias Vega, Ana María del Pilar.
Expedient: BCNE-00336/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
17 de juliol de 2001 (RN-15761/2000).

Sol·licitant: Escabias Vega, Ana María del Pilar.
Expedient: BCNE-00337/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
17 de juliol de 2001 (RN-15762/2000),

Sol·licitant: Esteva Estefanell, Josefa.
Expedient: TERT-00828/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
26 de setembre de 2001 (RN-17248/2000).

Sol·licitant: Expósito Ravón, José Antonio.
Expedient: GRAD-00748/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
8 de juny de 2001 (RN-13729/2000).

Sol·licitant: Expósito Serrano, Josep Maria.
Expedient: STFE-00725/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
de desembre de 2000 (RN-07297/2000).

Sol·licitant: Fajardo González, Juan Manuel.
Expedient: GRAD-00046/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de juny de 2001 (RN-14089/2000).

Sol·licitant: Falco Fagundes, José.
Expedient: BCNA-06257/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
23 de maig de 2001 (RN-12983/2000).

Sol·licitant: Fandiño Sotelo, María Jesús.
Expedient: BCNA-05593/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
8 de maig de 2001 (RN-12362/2000).

Sol·licitant: Fernández Balaguer, Jaime
Expedient: GRAL-00574/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
2 d’octubre de 2001 (RN-17395/2000).

Sol·licitant: Fernández Colazo, Antonio.
Expedient: STFE-01198/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
7 de juny de 2001 (RN-13689/2000).

Sol·licitant: Fernández García-Navas, Luis San-
tiago.
Expedient: STFA-00803/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de febrer de 2001 (RN-09481/2000).

Sol·licitant: Fernández Nieto, Blas.
Expedient: BCNA-07784/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de setembre de 2001 (RN-17168/2000).

Sol·licitant: Fernández Ruiz, Manuel.
Expedient: MATA-01626/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
10 de setembre de 2001 (RN-16783/2000).

Sol·licitant: Figueredo Subirón, María Piedad.
Expedient: SABA-00157/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de novembre de 2001 (RN-10972/2000).

Sol·licitant: Filgueira Vázquez, Patricia.
Expedient: BCNA-07322/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
de juliol de 2001 (RN-15594/2000).

Sol·licitant: Fonseca Barreo, Fernando.
Expedient: STFA-01258/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de febrer de 2001 (RN-09482/2000).

Sol·licitant: Font Mata, Gabriel.
Expedient: SABA-06910/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
10 de setembre de 2001 (RN-16786/2000).

Sol·licitant: Francés Cortes, Jordi.
Expedient: GRAD-01077/2000.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de setembre de 2001 (RN-16446/2000).

Sol·licitant: Fresneda Cazorla, Julio.
Expedient: IA-00051/2000 (MATA-01468/2000).
Acte administratiu que es notifica: Acord de 20
de setembre de 2001.

Sol·licitant: Gairalt Salvat, Montserrat.
Expedient: STFE-00543/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 d’octubre de 2000 (RN-04847/2000).

Sol·licitant: Galan Lancha, Pablo.
Expedient: STFE-00748/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
30 de novembre de 2000 (RN-07135/2000).

Sol·licitant: Garay Rodríguez, Javier.
Expedient: BCNC-00754/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de desembre de 2001 (RN-13633/2000).

Sol·licitant: Garcés Fustero, Natividad.
Expedient: BCNA-07563/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
29 de juny de 2001 (RN-14883/2000).

Sol·licitant: García Alonso, Francisco.
Expedient: TERT-00046/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
10 de maig de 2000 (RN-00223/2000).

Sol·licitant: García Ferrer, Jaume.
Expedient: STFE-00812/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
17 de gener de 2001 (RN-08998/2000).

Sol·licitant: García Gros, Queralt.
Expedient: BCNA-01759/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
30 de novembre de 2001 (RN-04486/2001).

Sol·licitant: García Hernández, Carlos.
Expedient: GRAD-00441/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de febrer de 2002 (RN-80269/2000).

Sol·licitant: García Jiménez, Augusto José.
Expedient: BCNA-06776/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de novembre de 2001 (RN-15286/2000).

Sol·licitant: García Martínez, Eva Ma.
Expedient: BCNA-06692/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de novembre de 2001 (RN-14870/2000).

Sol·licitant: García Martínez, José Francisco.
Expedient: GRAC-00633/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
23 d’octubre de 2001 (RN-17749/2000).

Sol·licitant: García Omella, Félix.
Expedient: BCNA-01873/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
20 de novembre 2001 (RN-03699/2001).

Sol·licitant: García Ramos, Luis.
Expedient: BCND-00335/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
25 de juny de 2001 (RN-14536/2000).

Sol·licitant: García Rodríguez, Juan Antonio.
Expedient: STFE-01286/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
7 de juny de 2001 (RN-13705/2000).

Sol·licitant: García Valero, Joaquín.
Expedient: STFE-00157/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’1
de juny de 2000 (RN-00795/2000).
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Sol·licitant: García Vicente,Antonio.
Expedient: GRAL-00642/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de novembre de 2001 (RN-17381/2001).

Sol·licitant: Gil Fortea, Antonio.
Expedient: BCNA-00388/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
8 d’octubre de 2001 (RN-01381/2001).

Sol·licitant: Gómez Gómiz, Antonio.
Expedient: TERR-00089/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 d’octubre de 2000 (RN-04914/2000).

Sol·licitant: Gómez Hernández, José.
Expedient: STFE-00095/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
25 de maig de 2000 (RN-00590/2000).

Sol·licitant: Gómez Parejo, Javier.
Expedient: BCNC-00955/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de desembre de 2001 (RN-14884/2000).

Sol·licitant: Gonzalez Asensio, Almudena.
Expedient: BCNA-07833/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de setembre de 2001 (RN-16571/2000).

Sol·licitant: González Bonillo, Purificación.
Expedient: STFE-01196/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de març de 2001 (RN-10131/2000).

Sol·licitant: González Gómez, Esviel.
Expedient: BCNA-00049/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
17 de setembre de 2001 (RN-00705/2001).

Sol·licitant: González Montero, Mario.
Expedient: GRAC-00524/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
12 de desembre de 2001 (RN-18263/2000).

Sol·licitant: González Ruiz, Segunda.
Expedient: BCNA-06625/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de juny de 2001 (RN-14107/2000).

Sol·licitant: Grandes Ruiz, Miguel Angel.
Expedient: BCNA-07898/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 de setembre de 2001 (RN-17074/2000).

Sol·licitant: Güel Poch, Juan.
Expedient: BCNA-06879/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de novembre de 2001 (RN-15472/2000).

Sol·licitant: Gutiérrez Botet, Carlos.
Expedient: SABA-06914/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 de gener de 2002 (RN-18287/2000).

Sol·licitant: Heredia González, Jerónimo.
Expedient: BCNA-01020/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
24 d’octubre de 2001 (RN-02413/2001).

Sol·licitant: Hernández Iglesia, Juan Manuel.
Expedient: BCNA-00044/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de setembre de 2001 (RN-00656/2000).

Sol·licitant: Hernández Infantes, Manuel.
Expedient: GRAD-00680/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
8 de juny de 2001 (RN-13728/2000).

Sol·licitant: Hernández Padilla, Pedro.
Expedient: BCNE-00367/2000.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de
26 de setembre de 2001 (RN-17245/2000).

Sol·licitant: Hidalgo Roldán, Antonio.
Expedient: BCNA-07175/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de setembre de 2001 (RN-17153/2000).

Sol·licitant: Ibañez Arbal, Rosa Maria.
Expedient: BCNA-01995/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
17 de desembre de 2001 (RN-05321/2001).

Sol·licitant: Ibarz Grau, Marina.
Expedient: TERT-00633/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de juny de 2001 (RN-14029/2000).

Sol·licitant: Impressió i Disseny Grafic, SA.
Expedient: STFE-00778/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
30 de novembre de 2000 (RN-07159/2000).

Sol·licitant: Jiménez Masip, José Andrés.
Expedient: SABA-00051/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de novembre de 2001 (RN-10764/2000).

Sol·licitant: Just Miró, Juan.
Expedient: TERT-00828/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
26 de setembre de 2001 (RN-17249/2000).

Sol·licitant: Khayat, Abdeslam.
Expedient: STFE-00544/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 d’octubre de 2000 (RN-04848/2000).

Sol·licitant: Lafont Escayola, Olga.
Expedient: BCNA-01339/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
24 d’octubre de 2001 (RN-02368/2001).

Sol·licitant: Lara Rodríguez, Anabel.
Expedient: STFE-00904/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolucio de
13 de març de 2001 (RN-10037/2000).

Sol·licitant: Lartuna Lacueva, Núria.
Expedient: STFE-00898/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
23 de gener de 2001 (RN-08611/2000).

Sol·licitant: Lecina Mompo, Luis.
Expedient: BCNB-00250/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
12 de setembre de 2001 (RN-16797/2000).

Sol·licitant: Letang Campajo, Emilia.
Expedient: BCNA-06263/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de setembre de 2001 (RN-16479/2000).

Sol·licitant: López Martinez, Leonarda.
Expedient: TERT-00694/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
5 de setembre de 2000 (RN-16650/2000).

Sol·licitant: Magaña Ferras, Jordi Manel.
Expedient: TERT-00781/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
5 de setembre de 2001 (RN-16654/2000).

Sol·licitant: Magaña Linares, Pedro.
Expedient: BCNE-00313/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
3 d’octubre de 2001 (RN-17415/2000).

Sol·licitant: Magnieto González,Juan.
Expedient: BCNA-00053/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
12 de setembre de 2001 (RN-00479/2001).

Sol·licitant: Mallol Lafort, Valeri.
Expedient: BCNA-01110/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de novembre de 2001 (RN-03170/2001).

Sol·licitant: Marchan Laredo, Concepción.
Expedient: BCNA-01925/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
12 de desembre de 2001 (RN-05030/2001).

Sol·licitant: Marín Izquierdo, Antonio.
Expedient: STFE-01166/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
7 de juny de 2001 (RN-13683/2000).

Sol·licitant: Marín López, Carlos.
Expedient: SABA-06909/1999.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de setembre de 2001 (RN-11881/1999).

Sol·licitant: Marín Lucas, Soledad.
Expedient: BCNA-01414/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de novembre de 2001 (RN-03342/2001).

Sol·licitant: Marín Marín, Francisco.
Expedient: SABA-00406/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de novembre de 2001 (RN-14734/2000).

Sol·licitant: Martín López, Concepción.
Expedient: BCNA-05198/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de març de 2001 (RN-10033/2000).

Sol·licitant: Martínez Aguado, Francisco Javier.
Expedient: BCNA-07569/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 d’octubre de 2001 (RN-17441/2000).

Sol·licitant: Martínez Verdú, Jaime.
Expedient: GRAD-00654/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
20 de juny de 2001 (RN-14260/2000).

Sol·licitant: Martínez Bertran, Elisabet.
Expedient: MANR-00877/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de juny de 2001 (RN-14039/2000).

Sol·licitant: Masia Calduch, Daniel.
Expedient: BCNA-07116/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de novembre de 2001 (RN-15497/2000).

Sol·licitant: Matías Arias, Pedro.
Expedient: GRAC-00775/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
12 de setembre de 2001 (RN-16820/2000).

Sol·licitant: Maza Fernández, Daniel.
Expedient: BZNA-07211/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
27 de juny de 2001 (RN-14715/2000).

Sol·licitant: Medrano Moldes, José Antonio.
Expedient: SABA-05753/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de febrer de 2002 (RN-80270/2000).

Sol·licitant: Méndez Molina, Jorge.
Expedient: BCNA-07377/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
de juliol de 2001 (RN-15613/2000).

Sol·licitant: Mendoza Salas, Antonio.
Expedient: BCNA-03343/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de novembre de 2001 (RN-03343/2001).

Sol·licitant: Mera Martínez, Luis.
Expedient: STFE-00338/2000.
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Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 d’agost de 2000 (RN-02750/2000).

Sol·licitant: Minguillón Mompel, Antonia Emi-
lia.
Expedient: BCND-00397/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 de juliol de 2001 (RN-15840/2000).

Sol·licitant: Molina Moya, Juan Miguel.
Expedient: TERT-00080/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 del juliol de 2000 (RN-01827/2000).

Sol·licitant: Molina Tarifa, Rafael.
Expedient: GRAD-00189/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
5 d’octubre de 2001 (RN-17510/2000).

Sol·licitant: Mollet Val, Antonio.
Expedient: BWNA-01747/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 de desembre de 2001 (RN-05436/2001).

Sol·licitant: Moral Moratalla, Maria del Pilar.
Expedient: STFE-01047/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
d’abril de 2001 (RN-11515/2000).

Sol·licitant: Moral Moratilla, Maria del Pilar.
Expedient: STFE-00586/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
26 d’octubre de 2000 (RN-05271/2000).

Sol·licitant: Moreno Castany, Alfonso.
Expedient: IA-00022/2001 (BCNA-00017/2001).
Acte administratiu que es notifica: Acord de 12
de novembre de 2001.

Sol·licitant: Moreno Galván, Juan.
Expedient: MATA-01203/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de juny de 2001 (RN-14094/2000).

Sol·licitant: Moreno González, Salvador.
Expedient: BCNA-00616/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de juny de 2001 (RN-00027/2001).

Sol·licitant: Morote González, M. Luisa
Expedient: VICC-01056/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
20 de juny de 2001 (RN-14290/2000).

Sol·licitant: Muñoz Hernández, Pedro.
Expedient: BCNA-07072/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de novembre de 2001 (RN-15491/2000).

Sol·licitant: Muñoz Rojas, Agustina.
Expedient: SAZA-00081/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
d’abril de 2001 (RN-11567/2000).

Sol·licitant: Muntané Rodríguez Carlos.
Expedient: BCNC-00932/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de desembre de 2001 (RN-16989/2000).

Sol·licitant: Murillo Chávez, Petra.
Expedient: VICC-01359/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
30 d’agost de 2001 (RN-16267/2000).

Sol·licitant: Navarro Bernat, Juan.
Expedient: GRAC-00492/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de juliol de 2001 (RN-15377/2000).

Sol·licitant: Navarro Fuentes, Dionisio.
Expedient: STFE-00377/2000.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de setembre de 2000 (RN-03122/2000).

Sol·licitant: Nicolás Rubio, Josefina.
Expedient: BCNA-06704/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de novembre de 2001 (RN-14873/2000).

Sol·licitant: Nin Fajardo, José Francisco.
Expedient: BCNA-05651/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
3 de juliol de 2001 (RN-15205/2000).

Sol·licitant: Noriega Díaz, Indalecio.
Expedient: STFA-00798/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de març de 2001 (RN-09847/2000).

Sol·licitant: Odeh Grazyna, Anda.
Expedient: BCNA-00954/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 d’octubre de 2001 (RN-01579/2001).

Sol·licitant: Olalla Díaz, Elena.
Expedient: BCNA-06556/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de juliol de 2001 (RN-15279/2000).

Sol·licitant: Olano Muntadas, Josefina.
Expedient: IA-00035/2000 (BCNA-06585/2000).
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
20 de juny de 2001 (RN-14291/2000).

Sol·licitant: Oliva Arual, José.
Expedient: GRAD-00568/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de juliol de 2001 (RN-15361/2000).

Sol·licitant: Oliveras Fernández, Antonio.
Expedient: GRAC-00451/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
27 de juny de 2001 (RN-14689/2000).

Sol·licitant: Olmos Flores, Javier.
Expedient: BCNC-01143/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de desembre de 2001 (RN-16242/2000).

Sol·licitant: Ortega Díaz, Agustín.
Expedient: STFA-01017/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de març de 2001 (RN-09850/2000).

Sol·licitant: Ortiz Pons, Antonio.
Expedient: MANR-00929/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de setembre de 2001 (RN-16447/2000).

Sol·licitant: Palma Sánchez, Miquel.
Expedient: BCNA-06759/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de novembre de 2001 (RN-15283/2000).

Sol·licitant: Paracollls Casas, Lluís.
Expedient: VICC-00441/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de desembre de 2001 (RN-04656/2001).

Sol·licitant: Parada Rodríguez, Óscar.
Expedient: STFE-00949/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
12 de març de 2001 (RN-09959/2000).

Sol·licitant: Partido Álvarez, José Manuel.
Expedient: SABA-06239/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
15 de gener de 2001 (RN-08218/2000).

Sol·licitant: Perea García, María Dolores.
Expedient: BCNC-01143/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de desembre de 2001 (RN-16243/2000).

Sol·licitant: Pereira Güell, Joana.
Expedient: IA-00047/2000 (BCNA-07081/2000).
Acte administratiu que es notifica: Acord de 19
de juliol de 2001.

Sol·licitant: Perejón García, Manuel.
Expedient: STFE-01228/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
de juny de 2001 (RN-13761/2000).

Sol·licitant: Pérez Carlos, Catalina.
Expedient: GRAL-00701/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
2 d’octubre de 2001 (RN-17404/2000).

Sol·licitant: Pérez De Diego, Pedro Luis.
Expedient: BCNA-01717/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
17 de desembre de 2001 (RN-05304/2001).

Sol·licitant: Pérez Fernández, Francisco.
Expedient: GRAL-00623/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 d’octubre de 2001 (RN-17506/2000).

Sol·licitant: Pérez Ortega, Carlos.
Expedient: BCNC-01114/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
17 de setembre de 2001 (RN-16991/2000).

Sol·licitant: Pérez Pérez, Arturo.
Expedient: BCNA-01638/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de novembre de 2001 (RN-03374/2001).

Sol·licitant: Pérez Pineda, Manuel.
Expedient: SABA-06447/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de juny de 2001 (RN-13920/2000).

Sol·licitant: Pérez Rodríguez, Nerely Yusimi.
Expedient: BCNA-01593/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de novembre de 2001 (RN-03368/2001).

Sol·licitant: Pérez Santiago, Antonio.
Expedient: BCND-00416/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 d’octubre de 2001 (RN-17446/2000).

Sol·licitant: Perfecto López, Juan Antonio.
Expedient: BCNA-01059/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
8 de novembre de 2001 (RN-03048/2001).

Sol·licitant: Plaza Sinobas, Ricardo.
Expedient: STFE-00558/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
26 d’octubre de 2000 (RN-05378/2000).

Sol·licitant: Pintor Arciniega, M. Angeles.
Expedient: BCNA-03585/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
21 de novembre de 2001 (RN-03716/2001).

Sol·licitant: Polín Mora, José Manuel.
Expedient: STFE-00134/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
8 de juny de 2000 (RN-00932/2000).

Sol·licitant: Pozo Toledano, Antonio.
Expedient: GRAD-00487/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de juliol de 2001 (RN-15360/2000).

Sol·licitant: Prieto Ruiz, Matías.
Expedient: TERT-00090/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
31 de maig de 2000 (RN-00742/2000).

Sol·licitant: Puntí Cirera, Angelina.
Expedient: VICC-00817/2000.
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Acte administratiu que es notifica: Resolució de
15 de gener de 2001 (RN-08356/2000).

Sol·licitant: Puntí Cirera, Pilar.
Expedient: VICC-00817/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
15 de gener de 2001 (RN-8357/2000).

Sol·licitant: Ramírez Díaz, M. Cristina.
Expedient: BCNA-01175/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
12 de setembre de 2001 (RN-00518/2001).

Sol·licitant: Real Pérez, José Antonio.
Expedient: STFE-00628/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
2 de novembre de 2000 (RN-05598/2000).

Sol·licitant: Reguera Martínez, José.
Expedient: SABA-06366/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de febrer de 2001 (RN-09478/2000).

Sol·licitant: Rilo Morales, José Carlos.
Expedient: BCNA-06708/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de novembre de 2001 (RN-14875/2000).

Sol·licitant: Roda Casillas, Antonio Francis.
Expedient: BCNA-07311/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de novembre de 2001 (RN-10150/2000).

Sol·licitant: RodrÍguez Barrios, Carmen.
Expedient: BCNA-06378/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de juliol de 2001 (RN-15266/2000).

Sol·licitant: Rodríguez Borrallo, Antonia.
Expedient: STFE-00378/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de setembre de 2000 (RN-03123/2000).

Sol·licitant: Rodríguez Herrador, Francisco.
Expedient: BCNA-00888/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de setembre de 2001 (RN-00315/2001).

Sol·licitant: Rodríguez Palma, M. Angela.
Expedient: BCNA-06446/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
30 de maig de 2001 (RN-13417/2000).

Sol·licitant: Rodríguez Pérez, Marlen.
Expedient: BCNA-00792/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 de setembre de 2001 (RN-01147/2001).

Sol·licitant: Romero Garcia, Francisco.
Expedient: BCNA-06530/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de juliol de 2001 (RN-15278/2000).

Sol·licitant: Rosario Cortés, María Josefa.
Expedient: STFE-01227/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de juny de 2001 (RN-13493/2000).

Sol·licitant: Rubio Nevado, Celestina.
Expedient: BCNA-06704/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de novembre de 2001 (RN-14873/2000).

Sol·licitant: Rubio Rodríguez, Susana.
Expedient: IA-00025/2001.
Acte administratiu que es notifica: Acord de 3 de
desembre de 2001.

Sol·licitant: Rueda Fernández, Antonio.
Expedient: BCNC-01079/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
17 de juliol de 2001 (RN-15675/2000).

Sol·licitant: Ruiz Benasco, Maria del Pilar.
Expedient: GRAL-00480/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
26 de setembre de 2001 (RN-17246/2000).

Sol·licitant: Ruiz Carmona, Juan José.
Expedient: GRAC-00674/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
17 de setembre de 2001 (RN-16997/2000).

Sol·licitant: Ruiz Cortés, Jorge.
Expedient: SABA-06432/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
de gener de 2001 (RN-08146/2000).

Sol·licitant: Ruiz Raya, Lidia.
Expedient: GRAL-00523/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
29 de juny de 2001 (RN-14891/2000).

Sol·licitant: Ruiz Rodríguez, Manuela.
Expedient: BCNA-01284/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de novembre de 2001 (RN-03191/2001).

Sol·licitant: Ruiz Teba, Antonio.
Expedient: SABA-00821/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 d’octubre de 2001 (RN-17883/2000).

Sol·licitant: Saavedra Salillas, Faustino.
Expedient: BCNA-00635/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
8 d’octubre de 2001 (RN-01391/2001).

Sol·licitant: Saavedra Salillas, Faustino.
Expedient: BCNA-02187/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de gener de 2001 (RN-06993/2001).

Sol·licitant: Sagarra Segarra, Francesc Xavier.
Expedient: SABA-00922/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
7 de maig de 2001 (RN-12331/2000).

Sol·licitant: Sánchez Borrego, José Antonio.
Expedient: TERA-02146/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
5 d’octubre de 2001 (RN-17514/2000).

Sol·licitant: Sánchez González, Antonio.
Expedient: BCNA-01942/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
de juny de 2001 (RN-00029/2001).

Sol·licitant: Sánchez Jiménez, Ramon.
Expedient: STFE-00387/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de setembre de 2000 (RN-03491/2000).

Sol·licitant: Sánchez Monteoliva, Jorge.
Expedient: TERT-00771/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
25 de juny de 2001 (RN-14551/2000).

Sol·licitant: Sánchez Sandoval, Francisco Anto-
nio.
Expedient: STFE-01299/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
17 de juliol de 2001 (RN-15778/2000).

Sol·licitant: Sanchis Turigas, Enrique Luis.
Expedient: BCNA-06683/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de novembre de 2001 (RN-14867/2000).

Sol·licitant: Sancho Gómez, Rafael.
Expedient: SABA-01102/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 d’octubre de 2001 (RN-17701/2000).

Sol·licitant: Santiago Torres, Ginés.
Expedient: SABA-06625/2000.

Acte administratiu que es notifica: Resolució de
27 de desembre de 2001 (RN-07824/2000).

Sol·licitant: Santiago Torres, Ginés.
Expedient: SABA-06774/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de març de 2001 (RN-09835/2000).

Sol·licitant: Santiago Torres, Ginés.
Expedient: SABA-07116/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
29 d’agost de 2001 (RN-16218/2000).

Sol·licitant: Sargatel Sánchez, Ana María.
Expedient: BCNA-07898/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 de setembre de 2001 (RN-17075/2000).

Sol·licitant: Sepúlveda Martínez, Maria Altagrà-
cia.
Expedient: IA-00011/2001(MATA-00778/2001).
Acte administratiu que es notifica: Acord de 12
de novembre de 2001.

Sol·licitant: Serrano Aguayo, Juan.
Expedient: BCNA-00654/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
10 d’octubre de 2001 (RN-01636/2001).

Sol·licitant: Serri, Mustapha.
Expedient: BCNA-01574/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
23 d’octubre de 2001 (RN-02357/2001).

Sol·licitant: Sevillano García, Antonio.
Expedient: STFE-01127/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
23 de maig de 2001 (RN-13001/2000).

Sol·licitant: Sicart Cots, Josep Oriol.
Expedient: BCNA-06170/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de juliol de 2001 (RN-15250/2000).

Sol·licitant: Sierra Lebron, Francisco.
Expedient: BCNA-00674/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
28 de setembre de 2001 (RN-01146/2001).

Sol·licitant: Silue Alonso, María Carmen.
Expedient: GRAC-00402/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
6 de juliol de 2001 (RN-15378/2000).

Sol·licitant: Sorwar, Md Golam.
Expedient: MATA-01414/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
10 de setembre de 2001 (RN-16782/2000).

Sol·licitant: Suriñach Franch, Martí.
Expedient: STFE-00546/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
18 d’octubre de 2000 (RN-04913/2000).

Sol·licitant: Tarraso Martinez, Enrique.
Expedient: BCNA-06263/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 de juliol de 2001 (RN-16480/2000).

Sol·licitant: Tarriño Baena, Juan Manuel.
Expedient: SABA-06720/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
20 de juny de 2001 (RN-14269/2000).

Sol·licitant: Tejelo González, Mª Isabel.
Expedient: BCNA-07407/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució d’11
de juliol de 2001 (RN-15597/2000).

Sol·licitant: Tenas Torrent, Concepció.
Expedient: BCNB-00017/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de novembre de 2001 (RN-03387/2001).
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Sol·licitant: Torras Expósito, Carmen.
Expedient: GRAL-00623/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
4 d’octubre de 2001 (RN-17507/2000).

Sol·licitant: Torrejón Afausto, Juan Manuel.
Expedient: GRAD-00051/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de juny de 2001 (RN-14090/2000).

Sol·licitant: Ur Rahman, Zuber.
Expedient: BCNA-01838/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
30 de novembre 2001 (RN-04488/2001).

Sol·licitant: Urraca Simfón, Francisco.
Expedient: BCNA-01649/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de novembre de 2001 (RN-03379/2001).

Sol·licitant: Val Nebra, Pilar.
Expedient: BCNA-01747/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de desembre de 2001 (RN-05641/2001).

Sol·licitant: Valerozo, José.
Expedient: BCNA-07957/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de novembre de 2001 (RN-13117/2000).

Sol·licitant: Vall Arcarons, Antonio.
Expedient: BCNA-07761/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de setembre de 2001 (RN-16980/2000).

Sol·licitant: Vallès Salvador, Lluís.
Expedient: TERR-00245/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
2 d’abril de 2001 (RN-11226/2000).

Sol·licitant: Verdaguer Andrés, Montserrat.
Expedient: STFE-00412/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
19 de setembre de 2000 (RN-03492/2000).

Sol·licitant: Vicente Sánchez, Maria del Carmen
Expedient: BCNA-01103/2001.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
9 de novembre de 2001 (RN-03169/2001).

Sol·licitant: Vignes Salmerón, Genoveva.
Expedient: TERR-00004/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
14 de juny de 2000 (RN-00977/2000).

Sol·licitant: Vilageliu Parera, Joan.
Expedient: BCNA-06383/2000.
Acte administratiu que es notifica: Resolució de
13 de novembre de 2001 (RN-15267/2000).

(02.116.051)

*

DEPARTAMENT
D’INDÚSTRIA,
COMERÇ I TURISME

EDICTE
de 23 d’abril de 2002, de notificació d’una reso-
lució 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 detalla-
da 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 contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptadors a partir de l’endemà de la seva
publicació.

Barcelona, 23 d’abril de 2002

XAVIER SORT I VIDAL

Subdirector general de Mines

ANNEX

Interessat: UTE Cervera.
Últim domicili conegut: carrer Les Dàlies, 5,
25200 Cervera.
Expedient de caducitat: SGM/CAD-048/00.
Acte administratiu: Resolució de 19 de gener 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 de-
clara la caducitat de l’autorització d’explotació
del recurs de la secció A), anomenada el Clot,
amb núm. 90694 del Registre 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 i 296, d’11 i 12.12.1978).

(02.100.096)

ANUNCI
de licitació d’un contracte de serveis per a l’edi-
ció de la revista Catalunya Innovació.

El Departament d’Indústria, Comerç i Turis-
me convoca la licitació del contracte següent.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Indústria,

Comerç i Turisme, passeig de Gràcia, 105, 08008
Barcelona; telèfon 93.484.95.19, fax 93.484.95.61.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Secció de Contractació i Patrimoni.

c) Número d’expedient: 136/02.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: edició de la revista

Catalunya Innovació.
b) Termini d’execució: 31 de desembre de

2002.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació: import total
de 120.000 euros.

—5 Obtenció de documentació
a) A l’adreça esmentada a l’apartat 1, planta

baixa, Informació. També es pot obtenir con-
sultant el web http://www.gencat.es/dict/
licitacions.htm

b) Data límit d’obtenció de documentació:
fins a la data límit de presentació d’ofertes.

—6 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no és necessària.
b) Acreditació de la solvència tècnica, eco-

nòmica i financera: especificada a l’annex 2 del
plec de clàusules administratives particulars.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: fins a les 13

hores del quinzè dia natural a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquest Anunci al Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si és
dissabte o festiu, es prorrogarà fins al dia hàbil
següent.

b) Documentació a presentar: la requerida
al plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: a l’adreça esmenta-
da a l’apartat 1, planta baixa, Registre general.

No obstant això, les proposicions també es
podran trametre per correu dins el termini d’ad-
missió. En aquest cas, caldrà justificar la data
d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus
i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió
de l’oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama
durant el mateix dia.

—8 Obertura de les ofertes: es realitzarà a les
12 hores del segon dia natural següent al de fi-
nalització del termini d’admissió de proposici-
ons, a la sala d’actes del Departament d’Indús-
tria, Comerç i Turisme.

Si el dia d’obertura de proposicions coincideix
amb dissabte o dia festiu, el termini es prorro-
garà fins al dia hàbil següent.

—9 Les despeses de publicació de l’Anunci
seran a càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 15 de maig de 2002

ORIOL PUJOL I FERRUSOLA

Secretari general

(02.134.129)

ANUNCI
de licitació d’un contracte de serveis per a la
manipulació i impressió de la revista Catalunya
Innovació.

El Departament d’Indústria, Comerç i Turis-
me convoca la licitació del contracte següent:

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Indústria,

Comerç i Turisme, passeig de Gràcia, 105, 08008
Barcelona; telèfon 93.484.95.19, fax 93.484.95.61.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Secció de Contractació i Patrimoni.

c) Número d’expedient: 137/02.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: manipulació i

impressió de la revista Catalunya Innovació.
b) Termini d’execució: 31 de desembre de

2002.
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—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació
Import total: 180.000 euros.

—5 Obtenció de documentació
a) A l’adreça esmentada a l’apartat 1, plan-

ta baixa, informació. També es pot obtenir
consultant el web http://www.gencat.es/dict/
licitacions.htm

b) Data límit d’obtenció de documentació:
fins a la data límit de presentació d’ofertes.

—6 Requisits específics del contractista
a) Classificació: grup M, subgrup 4, catego-

ria B. D’acord amb la normativa anterior, grup
III, subgrup 8, categoria B.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: fins a les 13

hores del quinzè dia natural a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquest Anunci al Dia-
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si és
dissabte o festiu, es prorrogarà fins al dia hàbil
següent.

b) Documentació a presentar: la requerida
al plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: a l’adreça esmenta-
da a l’apartat 1, planta baixa, Registre general.

No obstant això, les proposicions també es
podran trametre per correu dins el termini d’ad-
missió. En aquest cas, caldrà justificar la data
d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus
i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió
de l’oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama
durant el mateix dia.

—8 Obertura de les ofertes
Es realitzarà a les 12.30 hores del segon dia

natural següent al de l’acabament del termini
d’admissió de proposicions, a la sala d’actes del
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme.

Si el dia d’obertura de proposicions coincideix
amb dissabte o dia festiu, el termini es prorro-
garà de manera automàtica fins al dia hàbil se-
güent.

—9 Les despeses de publicació de l’Anunci
seran a càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 16 de maig de 2002

ORIOL PUJOL I FERRUSOLA

Secretari general

(02.134.130)

*

DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT

EDICTE
de 30 d’abril 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
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 aquests acords les persones interes-
sades poden presentar al·legacions en el termini
que s’esmenta en cada cas.

Barcelona, 30 d’abril de 2002

PERE MALUQUER I FERRER

Director general de Patrimoni Natural
i del Medi Físic

ANNEX

Núm. d’expedient: C-T-0199/2001.
Persona interessada: Raül Prats Juncosa.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i plec de càrrecs.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: C-T-0302/2002.
Persona interessada: Agustín Blázquez Aillón.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i plec de càrrecs.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-T-0104/2001.
Persona interessada: Joaquim Fernández López.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

(02.101.040)

EDICTE
de 30 d’abril de 2002, de notificació d’una reso-
lució d’expedient sancionador.

S’ha dictat una resolució en l’expedient san-
cionador 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 la
resolució 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 aquesta resolució les persones inte-
ressades poden interposar el tipus de recurs que
s’especifica.

Barcelona, 30 d’abril de 2002

PERE MALUQUER I FERRER

Director general de Patrimoni Natural
i del Medi Físic

ANNEX

Núm. d’expedient: C-T-0110/2001.
Persona interessada: Daniel Castro López.
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.

(02.101.043)

EDICTE
de 30 d’abril de 2002, de notificació de resolucions
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 in-
teressades poden interposar el tipus de recurs
que s’especifica en cada cas.

Barcelona, 30 d’abril de 2002

PERE MALUQUER I FERRER

Director general de Patrimoni Natural
i del Medi Físic

ANNEX

Núm. d’expedient: CM-B-0079/2001.
Persona interessada: Jordi Casals Janet.
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.
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Núm. d’expedient: CM-B-0103/2001.
Persona interessada: M. Mercedes Chillón Expó-
sito.
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-0116/2001.
Persona interessada: Teresa Troya López.
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-0779/2001.
Persona interessada: Núria Girben Mauricio.
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-0316/2001.
Persona interessada: Moisés Rodríguez Peri-
báñez.
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-0458/2001.
Persona interessada: Manuel Bello Aranda.
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-0507/2001.
Persona interessada: Ángel Navarro 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: PA-B-0527/2001.
Persona interessada: Juan Luis Ledesma Arvelo.
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-G-0013/2001.
Persona interessada: Sandra Bru Enseñat.
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-G-0040/2001.
Persona interessada: Abraham Padrós Suárez.
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.

(02.101.145)

EDICTE
de 2 de maig 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 notificació, 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, 17002 Girona) 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 aquests acords les persones interes-
sades poden presentar al·legacions en el termini
que s’esmenta en cada cas.

Barcelona, 2 de maig de 2002

PERE MALUQUER I FERRER

Director general de Patrimoni Natural
i del Medi Físic

ANNEX

Núm. d’expedient: C-G-0086/2002.
Persona interessada: Trajano Martínez Heredia.
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-0071/2002.
Persona interessada: Pablo David Izquierdo
Correboira.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: F-G-0068/2001.
Persona interessada: Mohamed Mallali.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

(02.105.129)

EDICTE
de 2 de maig 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
Barcelona del Departament de Medi Ambient
(travessera de Gràcia, 56, 08006 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 aquests acords les persones interes-
sades poden presentar al·legacions en el termini
que s’esmenta en cada cas.

Barcelona, 2 de maig de 2002

PERE MALUQUER I FERRER

Director general de Patrimoni Natural
i del Medi Físic

ANNEX

Núm. d’expedient: C-B-0158/2002.
Persona interessada: Rubén Ortiz Soria.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: C-B-0164/2002.
Persona interessada: David Jorge Balada La-
puente.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: CM-B-0152/2002.
Persona interessada: Joan Pons Palacios.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: CM-B-0155/2002.
Persona interessada: Motor Club Terrassa.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: CM-B-0162/2002.
Persona interessada: Cristina Layos Ruiz.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: F-B-0163/2001.
Persona interessada: Molí Coloma, SL; Bodegas
Sumarroca, SL.
Acte administratiu que es notifica: proposta de
resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0618/2001.
Persona interessada: Juan Marcos Iniesta Ji-
ménez.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0622/2002.
Persona interessada: Daniel López Box.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0627/2002.
Persona interessada: Flors i Fills, SCP.
Acte administratiu que es notifica: escrit de rec-
tificació.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0635/2002.
Persona interessada: Alfredo Plasencia Pérez.
Acte administratiu que es notifica: acord d’inici.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0661/2002.
Persona interessada: José Luis Orcera Fernán-
dez.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0664/2002.
Persona interessada: Nestor García Cabezudo.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0672/2002.
Persona interessada: Jordi Peiro Sanza.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.
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Núm. d’expedient: PA-B-0673/2002.
Persona interessada: Javier Romero Vázquez.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0674/2002.
Persona interessada: Manuel Ferreras Riesgo.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0682/2002.
Persona interessada: Tamara Menor Abellán.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0683/2002.
Persona interessada: Enrique Marín Nadal.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0686/2002.
Persona interessada: Soledad Romero Díaz.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0687/2002.
Persona interessada: Vicente Tortosa Compte.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0692/2002.
Persona interessada: Félix Romero Álvarez.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0694/2002.
Persona interessada: Dirk Czerwinski.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0698/2002.
Persona interessada: Ricardo Muñoz Carrascal.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0710/2002.
Persona interessada: José Roberto Conejero
Martínez.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0711/2002.
Persona interessada: Fernando Delgado Mera.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0712/2002.
Persona interessada: Gustavo Naranjo Linde.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0713/2002.
Persona interessada: Isabel Alcaide Guirao.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0714/2002.
Persona interessada: Pedro Burot Gallarin.

Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0722/2002.
Persona interessada: Jorge Pérez García.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0724/2002.
Persona interessada: Antonia Almiron López.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i plec de càrrecs.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0728/2002.
Persona interessada: Vicente Santiago Amador.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0732/2002.
Persona interessada: Sergio Morales Cisa.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0738/2002.
Persona interessada: José María Quesada Ollé.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PA-B-0754/2002.
Persona interessada: Fisher Roman Wolfang.
Acte administratiu que es notifica: acord d’ini-
ci i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

(02.105.133)

EDICTE
de 2 de maig de 2002, de notificació de resolucions
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 notificació, 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 Delegació Territo-
rial de Barcelona del Departament de Medi
Ambient (Travessera de Gràcia, 56, 08006 Bar-
celona), dins el termini que s’assenyala a l’an-
nex, a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC.

Contra aquestes resolucions les persones in-
teressades poden interposar el tipus de recurs
que s’especifica en cada cas.

Barcelona, 2 de maig de 2002

PERE MALUQUER I FERRER

Director general de Patrimoni Natural
i del Medi Físic

ANNEX

Núm. d’expedient: C-B-0140/2002.
Persona interessada: Manuel Giménez Cua-
drado.
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.

Núm. d’expedient: C-B-0142/2002.
Persona interessada: Patricio Giménez Cua-
drado.
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.

(02.105.136)

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació de diversos con-
tractes.

—1 Entitat adjudicadora: Agència Catalana de
l’Aigua, empresa pública adscrita al Departa-
ment de Medi Ambient.

—2 Objecte: l’execució dels contractes que
s’especifiquen als annexos i que pertanyen als
expedients que s’hi esmenten.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació:

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

—4 Pressupost base de licitació: el que s’espe-
cifica als annexos per a cadascun dels expedients
que s’hi esmenten.

—5 Garanties:
Provisional: el 2% de l’import de licitació per

als expedients de l’annex 3 i 4.
Definitiva: se sol·licitarà la constitució d’una

garantia definitiva del 4% del pressupost d’ad-
judicació per als expedients de l’annex 1 i 4 i
s’efectuarà una retenció del 5% a cada factura
per als expedients de l’annex 2 i 3.

—6 Obtenció de documentació i informació: els
plecs de clàusules administratives generals i
particulars, els plecs de bases i els projectes de
les obres estaran a disposició de les persones in-
teressades a consultar-los, els dies hàbils i en
hores d’oficina, a la seu central de:

a) Entitat: Agència Catalana de l’Aigua.
b) Domicili: c. Provença, 204-208, 7a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08036.
d) Telèfon: 93.567.28.00.
e) Fax: 93.567.27.87.
f) Data límit d’adquisició de documents: du-

rant el termini de presentació de proposicions.
Els plecs es podran consultar a la web de

l’Agència Catalana de l’Aigua a l’adreça se-
güent:

http://www.gencat.es/aca/cat/principal.htm

—7 Requisits específics del contractista:
S’exigirà la classificació de contractista que es

detalla per a cada expedient de l’annex 1 i 4 i per
als expedients de l’annex 2 i 3, la solvència eco-
nòmica, financera i tècnica o professional s’acre-
ditarà pels mitjans que estableixen els articles
16.a), 19.a) i 19.b) del Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.
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—8 Presentació d’ofertes:
a) Dates de presentació: de 9.00 a 13.00 ho-

res del dia 20 de juny de 2002 per als expedients
de l’annex 1, de 9.00 a 13.00 hores del dia 10 de
juny de 2002 per als expedients de l’annex 2 i de
9.00 a 13.00 hores del dia 8 de juliol de 2002 per
als expedients de l’annex 3 i 4.

b) Documentació a presentar: la que s’exi-
geix als plecs que regulen la licitació.

c) Lloc de presentació: al Registre General
de l’Agència Catalana de l’Aigua, a l’adreça in-
dicada al punt 6.b).

d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos
comptats a partir de la data d’obertura de les
proposicions.

e) Admissió de variants: el licitador haurà de
presentar sempre una oferta base. Quan el plec
de clàusules administratives particulars ho au-
toritzi podrà, a més a més, presentar una altra
oferta.

—9 Obertura de les ofertes:
L’efectuarà la Mesa de Contractació, en acte

públic, a l’adreça indicada en el punt 6, a les 11.00
hores del dia 27 de juny de 2002 per als expedi-
ents de l’annex 1, a les 11.00 hores del dia 14 de
juny de 2002 per als expedients de l’annex 2, a
les 11.00 hores del dia 15 de juliol de 2002 per
als expedients de l’annex 3 i a les 11.00 hores del
dia 16 de juliol de 2002 per a l’expedient de l’an-
nex 4.

—10 Criteris d’adjudicació: els que figuren als
plecs de clàusules administratives particulars.

—11 Despeses d’anuncis: les despeses de l’a-
nunci de licitació seran a càrrec de l’adjudica-
tari del contracte.

— 12 Data de tramesa al DOCE: 15 de maig
de 2002 per als expedients de l’annex 3 i 4.

Barcelona, 15 de maig de 2002

MARTA LACAMBRA I PUIG

Directora

ANNEX 1

Clau: CT02001549.
Objecte: construcció de l’ampliació de les instal·-
lacions de tractament i elevació d’aigua potable
de Santpedor (Bages). Fase 2.
Lloc d’execució: Santpedor (Bages).
Termini d’execució: quatre (4) mesos.
Pressupost d’execució de les obres: 147.232,88
euros, més IVA.
Classificació: grup K, subgrup 8, categoria d.

Clau: CT02001596.
Objecte: construcció de l’estació depuradora
d’aigües residuals i els col·lectors en alta del sis-
tema de sanejament de Barbens, Seana i Ivars
d’Urgell (Pla d’Urgell).
Lloc d’execució: Barbens, Seana i Ivars d’Urgell
(Pla d’Urgell).
Termini d’execució: sis (6) mesos.
Pressupost d’execució de les obres: 1.176.763,82
euros, més IVA.
Pressupost d’explotació durant l’any de garan-
tia: 39.000,00 euros, més IVA.
Classificació: grup K, subgrup 8, categoria e.

Clau: CT02001597.
Objecte: construcció dels col·lectors en alta i de

la depuradora d’aigües residuals d’Agullana (Alt
Empordà).
Lloc d’execució: Agullana (Alt Empordà).
Termini d’execució: sis (6) mesos.
Pressupost d’execució de les obres: 347.129.82
euros, més IVA.
Pressupost d’explotació durant l’any de garan-
tia: 15.672,27 euros, més IVA.
Classificació: grup K, subgrup 8, categoria d.

Clau: CT02001598.
Objecte: construcció de l’estació depuradora
d’aigües residuals i col·lectors en alta de Cas-
tellnou de Bages (Bages).
Lloc d’execució: Castellnou de Bages (Bages).
Termini d’execució: sis (6) mesos.
Pressupost d’execució de les obres: 680.470,57
euros, més IVA.
Pressupost d’explotació durant l’any de garan-
tia: 32.355,20 euros, més IVA.
Classificació: grup K, subgrup 8, categoria e.

Clau: CT02001599.
Objecte: construcció de l’estació depuradora
d’aigües residuals d’Artesa de Segre (Noguera).
Lloc d’execució: Artesa de Segre (Noguera).
Termini d’execució: deu (10) mesos.
Pressupost d’execució de les obres: 1.060.150,09
euros, més IVA.
Pressupost d’explotació durant l’any de garan-
tia: 55.000,00 euros, més IVA.
Classificació: grup K, subgrup 8, categoria e.

Clau: CT02001613.
Objecte: construcció d’una bassa de laminació
de les aigües de la riera de Sant Llorenç, al terme
municipal de Viladecans, Gavà i Sant Climent
de Llobregat (Baix Llobregat).
Lloc d’execució: Viladecans, Gavà i Sant Cli-
ment de Llobregat (Baix Llobregat).
Termini d’execució: deu (10) mesos.
Pressupost d’execució de les obres: 3.096.609,27
euros, més IVA.
Classificació: grup E, subgrup 2, categoria f.

Clau: CT02001619.
Objecte: construcció del desglossat de l’endega-
ment de la riera de la Sala al seu pas pel nucli
urbà de Puig-reig, tram 1ª fase, PK 0,00 al PK
154,00 (Berguedà)
Lloc d’execució: Puig-reig (Berguedà).
Termini d’execució: sis (6) mesos.
Pressupost d’execució de les obres: 343.953,53
euros, més IVA.
Classificació: grup A, subgrup 2, categoria d;
grup E, subgrup 7, categoria d i grup G, subgrup
4, categoria d.

ANNEX 2

Clau: CT02001431.
Objecte: direcció de les obres i coordinació de
seguretat i salut per a l’execució de les obres:
bassa de laminació de les aigües de la riera de
Sant Llorenç, als termes municipals de Vila-
decans, Gavà i Sant Climent de Llobregat (Baix
Llobregat).
Termini d’execució: dotze (12) mesos.
Pressupost: 96.376,67 euros, més IVA.

Clau: CT02001552.
Objecte: direcció de l’obra i coordinador de se-
guretat i salut per a l’execució de les obres: di-
gestió anaeròbia de fangs de l’estació depura-
dora d’aigües residuals de Mataró (Maresme).
Termini d’execució: dotze (12) mesos.
Pressupost: 138.396,96 euros, més IVA.

Clau: CT02001554.
Objecte: direcció de l’obra i coordinador de se-
guretat i salut per a l’execució de les obres: di-
gestió anaeròbia de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals de Vilanova del Camí, Igualada,
Òdena i Santa Margarida de Montbui (Anoia).
Termini d’execució: tretze (13) mesos.
Pressupost: 189.207,84 euros, més IVA.

Clau: CT02001555.
Objecte: direcció de l’obra i coordinador de se-
guretat i salut per a l’execució de les obres: pro-
jecte constructiu dels col·lectors en alta a la nova
estació depuradora d’aigües residuals d’Arenys
de Mar, Arenys de Munt i Canet de Mar, retorn
a emissari i remodelació de l’estació de bomba-
ment (Maresme).
Termini d’execució: catorze (14) mesos.
Pressupost: 136.884,30 euros, més IVA.

Clau: CT02001204.
Objecte: direcció d’obra i coordinació en matèria
de seguretat i salut de les obres: endegament de
la riera de les Arenes, tram A-18, riera de Pa-
lau, al terme municipal de Terrassa (Vallès Oc-
cidental).
Termini d’execució: divuit (18) mesos.
Pressupost: 221.707,00 euros, més IVA.

ANNEX 3

Clau: CT02001553.
Objecte: direcció de l’obra i coordinador de se-
guretat i salut per a l’execució de les obres: des-
glossat núm. 1 d’obra per a la construcció de la
planta de tractament tèrmic eficient de fangs a
l’estació depuradora d’aigües residuals de Vic
(Osona) (assecatge tèrmic).
Termini d’execució: catorze (14) mesos.
Pressupost: 324.924,33 euros, més IVA.

ANNEX 4

Clau: CT02001550.
Objecte: redacció del projecte i construcció del
desglossat núm. 1 d’obra per a la construcció de
la planta de tractament tèrmic eficient de fangs
a l’estació depuradora d’aigües residuals de Vic
(Osona) (assecatge tèrmic).
Lloc d’execució: Vic (Osona).
Termini d’execució: dotze (12) mesos.
Pressupost d’execució de les obres: 6.661.369,00
euros, més IVA.
Pressupost d’explotació durant l’any de garan-
tia: 1.548.939,00 euros, més IVA.
Classificació: grup K, subgrup 8, categoria e.

(02.135.073)

ANUNCI
d’informació pública del projecte de Programa
de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2002.

Se sotmet a informació pública el projecte de
Programa de Sanejament d’Aigües Residuals
Urbanes 2002:
Desenvolupament territorial

Volum 1. Conca de la Tordera.
Volum 2. Conca de l’Ebre.
Volum 3. Conca de la Garona.
Volum 4. Conca de la Noguera Pallaresa.

La documentació és a disposició de les per-
sones interessades a l’Agència Catalana de l’Ai-
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gua (c. Provença, 204-208, 08036 Barcelona), i
a les demarcacions de l’Agència Catalana de
l’Aigua de Girona (c. Ciutadans, 11, 17004,
Girona); Tordera-Besòs (c. València, 83, 08029,
Barcelona); Llobregat-Foix (c. València, 83,
08029, Barcelona); Tarragona (Rambla Nova,
50, 43004, Tarragona, i av. Prat de la Riba, 41 bis,
43201 Reus); Lleida (av. Alcalde Areny, 24,
25002, Lleida); i Terres de l’Ebre (c. Àngel, 6,
43500 Tortosa); i a les delegacions territorials del
Departament de Medi Ambient de Barcelona
(Travessera de Gràcia, 56, 08006 Barcelona);
Girona (c. Ultònia, 10-12, 17002 Girona);
Tarragona (c. Cardenal Vidal i Barraquer, 12-
14, 43005 Tarragona); Lleida (ronda de Sant
Martí, 2-6, 25006 Lleida); i les Terres de l’Ebre
(c. Torreta, 1-3, 43870 Amposta), perquè puguin
efectuar les al·legacions oportunes en el termini
d’un mes comptat des de l’endemà de la data de
publicació d’aquest Anunci al DOGC.

Barcelona, 21 de maig de 2002

MARTA LACAMBRA I PUIG

Directora

(02.130.054)

*

DEPARTAMENT
D’INTERIOR

EDICTE
de 2 d’abril de 2002, de notificació de la impo-
sició d’una sanció de l’expedient sancionador
núm. EG-227/2001.

De conformitat 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 procediment administratiu comú, en relació
amb l’expedient sancionador núm. EG-227/
2001, es notifica a l’entitat UF 29 de Febrero, SL,
l’últim lloc de localització conegut de la qual és
al Port de la Selva, carretera Selva de Mar, s/n,
la Resolució de 23 de gener de 2002, dictada en
l’esmentat expedient sancionador, la qual dis-
posa:

Imposar a l’entitat UF 29 de Febrero, SL, ti-
tular del local discoteca UF, una sanció que
consisteix en una multa de nou-cents trenta-un
euros amb cinquanta-sis cèntims (931,56 euros),
perquè va quedar acreditada l’existència d’irre-
gularitats en les seves instal·lacions, fet que su-
posa la comissió de tres infraccions a la Llei 10/
1990, de 15 de juny, sobre policia de l’especta-
cle, les activitats recreatives i els establiments
públics, i al Reial decret 2816/1982, de 27 d’agost,
pel qual s’aprova el Reglament general de po-
licia de l’espectacle, les activitats recreatives i els
establiments públics, tipificades, aquestes irre-
gularitats, dues com a faltes de caràcter lleu en
virtut del que disposa l’article 25, i una com a
falta de caràcter molt greu en virtut del que dis-
posa l’article 23.g) de l’esmentada Llei.

Contra aquesta Resolució es podrà interposar
recurs d’alçada davant el director general del Joc
i d’Espectacles dins el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà del dia de la publicació del pre-
sent Edicte, sens perjudici que pugui utilitzar
qualsevol altre recurs dels previstos en la legis-
lació vigent, amb l’advertiment que una vega-
da transcorregut el termini esmentat continuarà
la tramitació per procedir a la seva exacció per
la via executiva.

Girona, 2 d’abril de 2002

CARLES LLORENS I VILA

Delegat territorial de Girona

(02.092.095)

ANUNCI
de licitació d’un contracte d’arrendament pel
sistema de concurs.

El Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya obre la convocatòria per a la lici-
tació del contracte següent:

—1.a) Entitat adjudicadora: Departament d’In-
terior, Via Laietana, 69, 08003 Barcelona. Telè-
fon: 93.483.02.98, fax: 93.484.00.06.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractacions i Patrimoni (exp. núm.
80/2002).

—2.a) Objecte del contracte: arrendament de
4.100 equips d’intervenció per al cos de bombers
de la Direcció General d’Emergències i Segu-
retat Civil, així com el manteniment i reparació
dels equips.

b) Pressupost de licitació: 6.486.900 euros,
IVA inclòs.

c) Termini de lliurament: 195 dies a comptar
des de la data d’adjudicació.

—3.a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Garantia provisional: els licitadors queden
dispensats de la prestació de la garantia provi-
sional, d’acord amb l’article 39 del Text refós de
la Llei de contractes de les administracions pú-
bliques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/
2000, de 16 de juny.

—5 Requisits específics del contractista: els li-
citadors hauran d’acreditar la solvència econò-
mica, financera i tècnica amb la documentació
especificada a l’annex 2 del plec de clàusules ad-
ministratives particulars.

—6.a) Obtenció d’informació i documentació:
a l’adreça esmentada a l’apartat 1, planta quarta
i a la pàgina web: www.gencat.net/interior/con-
trac/index.htm.

b) Data límit d’obtenció de documents i in-
formació: fins a la data límit de presentació
d’ofertes.

—7.a) Data límit de presentació d’ofertes: fins
a les 12 hores del dia 4 de juliol de 2002.

b) Documentació a presentar: la requerida
en la clàusula desena del plec de clàusules ad-
ministratives particulars.

c) Lloc de presentació: a l’adreça esmenta-
da a l’apartat 1, planta baixa, Registre general.

d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.

e) Admissió de variants: s’admeten.

—8 Obertura de les proposicions: dia 8 de juliol
de 2002 a les 10 hores a la sala d’actes del De-
partament.

—9 Despeses dels anuncis: seran a càrrec dels
adjudicataris.

—10 Data de tramesa d’aquest Anunci al DOCE:
13 de maig de 2002.

Barcelona, 14 de maig de 2002

BRAULI DUART I LLINARES

Secretari general

(02.136.009)

*
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UNIVERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT DE GIRONA

ANUNCI
pel qual es fa públic el concurs per la contractació
d’un servei.

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: 38/02.CA

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Estudi hidrolò-

gic, hidrogeomorfològic, hidrodinàmic i de car-
tografia d’espais inundables a escales 1:25.000
i 1:10.000 de la conca del riu Fluvià

b) Lloc de prestació del servei: especificat en
el plec de clàusules.

c) Termini prestació: especificat a l’esmen-
tat plec de clàusules.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudi-
cació

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

4. Pressupost base de licitació
Import total = 60.702,00 euros

5. Garanties
Provisional = 1.214,04 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: 7 de juny 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: 7 de juny de

2002 a les 10 h. del matí.
b) Documentació a presentar: l’establerta

en el Plec de Clàusules Administratives Parti-
culars.

c) Lloc de presentació: Oficina Central de
Registre de la Universitat ubicada a l’edifici
“Les Àligues”, plaça Sant Domènec núm. 3 de
Girona.

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: 12 de juny de 2002
e) Hora: 9:30 h.

10. Despeses del present anunci
Seran assumides per l’adjudicatari del present

concurs.

Girona, 6 de maig de 2002

JOAN BATLLE I GRABULOSA

Rector

PG-5570 G (02.141.041)

*

GENERALITAT VALENCIANA.
CONSELLERIA D’OBRES PÚBLIQUES,
URBANISME I TRANSPORTS

RESOLUCIÓ
de la Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme
i Transports de la Generalitat Valenciana, sobre
notificació d’un recurs.

De conformitat amb el que estableix l’article
59.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, es no-
tifica a Castellterçol-7, SL, carrer Ronda de Sant
Pere, 5-2º-2ª (08010 Barcelona) la Resolució del
recurs d’alçada amb el número de referència
interna R-221/2001.

Examinats els recursos d’alçada presentats
per CASTELLTERÇOL-7, SL, JOTSA, el se-
nyor Ricardo Gómez Vicent, el senyor José
María Soler Díaz, la senyora Isabela Gómez
Meliá, el senyor Carlos Soler Díaz i el senyor
Joan Enric Sola i Puigjaner, contra resolució del
Servei Territorial d’Arquitectura i Habitatge de
Castelló, en l’expedient F-27/99.

ANTECEDENTS DE FET

Primer. La senyora Esmeralda Gargallo Tena,
en qualitat de presidenta de la comunitat de pro-
pietaris de l’edifici de protecció oficial situat a
Castelló, carrer Pintor Sorolla núm. 4, va pre-
sentar un escrit de denúncia davant del Servei
Territorial d’Arquitectura i Habitatge de Cas-
telló per deficiències constructives en l’esmentat
immoble, es va enviar un perit del dit organis-
me que va emetre el corresponent informe pe-
ricial, i es va acordar la incoació d’expedient
sancionador amb trasllat del corresponent plec
de càrrecs a la promotora Castellterçol-7, SL, la
constructora JOTSA i els facultatius de l’obra,
el Sr. Ricardo Gómez Vicent, el Sr. José M. Soler
Díaz, el Sr. Carlos Soler Díaz, el Sr. Joan Enric
Sola i Puigjaner i la Sra. Isabela Gómez Meliá.

Segon. L’instructor de l’expedient sanciona-
dor va dictar la proposta de resolució en la qual
entenent provada la comissió d’una infracció
molt greu de l’article 6.10 de la Llei 1/1997, de
21 de febrer, de la Generalitat Valenciana, pro-
posava la imposició d’una multa de 500.000 ptes.,
(3.005,06+), a cada un dels expedientats, així
com l’ordre de reparació de les deficiències cons-
tructives.

Tercer. El cap del Servei Territorial d’Arqui-
tectura i Habitatge va dictar la resolució en la
qual mantenint els fonaments de dret de la pro-
posta, va acordar la imposició d’una sanció de
250.000 ptes., (1.502,53+), a cada un dels expe-
dientats, així com l’ordre de realització de les
obres a la promotora.

Quart. Contra la citada resolució interposen
recursos d’alçada CASTELLTERÇOL-7, SL,
JOTSA, el Sr. Ricardo Gómez Vicent, el Sr. José
María Soler Díaz, la Sra. Isabela Gómez Meliá,
el Sr. Carlos Soler Díaz i el Sr. Joan Enric Sola
i Puigjaner, amb les al·legacions que consten en
aquest, i que es donen per reproduïdes en be-
nefici de la brevetat.

FONAMENTS DE DRET

Primer. Aquesta Direcció General és compe-
tent per a la resolució dels presents recursos

DIVERSOS
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d’alçada, tant pel que disposa l’article 114 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú (LRJAP i de
PAC), com pel que estableix el Decret 110/2000,
de 18 de juliol, del Govern Valencià (DOGV
núm. 3.798, de 21 de juliol).

Segon. El que disposen els articles 107, 110,
114 i 115, de la LRJAP i PAC, de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de RJAP i PAC, quant a
l’admissió i tramitació del recurs

Tercer. Consta en l’expedient l’informe del
perit del Servei Territorial, de data 20 de setem-
bre de 1999, en el qual textualment es diu: “1r.
Taques d’humitat per defectes d’estanquitat del
depòsit d’acumulació d’aigua potable que dóna
servei als habitatges.... L’aljub o el depòsit s’ha
construït amb fàbrica de rajola i revestiment
interior acabat amb pintura, amb la qual cosa
s’ha modificat allò que s’havia projectat, sense
que això haja suposat millora sobre allò que
s’havia previst, sinó que, al contrari, la solució
adoptada presenta més risc enfront de possibles
fallades d’estanquitat com el que ha passat.

... Segons el juí del tècnic que subscriu, la
pèrdua d’aigua del depòsit, és la manifestació
d’un vici constructiu del qual és responsable fo-
namentalment el constructor. No obstant això,
les modificacions del projecte són de la compe-
tència dels arquitectes directors de l’obra i és
responsabilitat seua la funcionalitat i la durabi-
litat dels sistemes constructius adoptats. En
aquest cas, la modificació suposa una minva
substancial de la seguretat davant de possibles
filtracions i un menor cost del que s’ha construït
en relació amb el que s’havia previst.

2n. Despreniment de l’aplacat de la fatxada
en planta baixa. El canvi efectuat en el sistema
de fixació de les lloses de l’aplacat de fatxada en
relació amb el que preveu el projecte...suposa
minva substancial quant a la qualitat i durabi-
litat, així com un menor cost del que s’ha cons-
truït (s’han rebut les lloses amb “pegots” d’es-
caiola) en relació amb allò que s’havia projectat
a base de “grapes d’acer inoxidable o d’alumi-
ni rebut amb material inalterable a la humitat,
canvis de temperatura i els efectes rebuts per la
seua exposició a la intempèrie”... La responsa-
bilitat d’aquesta alteració de projecte correspon
fonamentalment al promotor-constructor... És
imputable als arquitectes tècnics no haver con-
trolat l’execució material i no complir les espe-
cificacions de projecte..”.

Les deficiències constructives mencionades,
que no són negades per cap dels recurrents, te-
nen el seu origen en la falta de la diligència hi
haguda a l’hora del procés edificatori, per part
de tots els intervinents en aquest, i resulta de-
gudament acreditat en el citat informe pericial,
la qual cosa implica la configuració del tipus
d’infracció imputada tipificada en l’article 6.10
de la Llei 1/1997, de 21 de febrer, de la Gene-
ralitat Valenciana. Per la qual cosa procedeix la
desestimació dels recursos i la confirmació de
la resolució del Servei Territorial d’Arquitectura
i Habitatge de Castelló.

Vistes la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, i la resta
de legislació de general i pertinent aplicació, de
conformitat amb la proposta de resolució de la
Divisió d’Habitatge, resolc:

Desestimar els recursos d’alçada formulats
per CASTELLTERÇOL-7, SL, JOTSA, el Sr.
Ricardo Gómez Vicent, el Sr. José María Soler
Díaz, la Sra. Isabela Gómez Meliá, el Sr. Carlos
Soler Díaz i el Sr. Joan Enric Sola i Puigjaner
contra la resolució del Servei Territorial d’Ar-
quitectura i Habitatge de Castelló, de data 29 de
gener de 2001, que queda confirmada.

Contra la present resolució que posa fi a la
via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Castelló, en el
termini de dos mesos, comptadors des de l’en-
demà de la notificació d’aquesta, segons els
articles 8.3 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.

Tot això sense perjuí que es puga exercitar
qualsevol altre recurs que s’estime oportú.

València, 21 de gener de 2002

JOSÉ M. GARCÍA ZARCO

Director general d’Arquitectura i Habitatge

PG-62586 (02.137.023)

CONSORCI DEL LABORATORI
INTERCOMARCAL DE L’ALT PENEDÈS,
L’ANOIA I EL GARRAF

RESOLUCIÓ
del Consorci del Laboratori Intercomarcal de
l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf, sobre contrac-
tació de serveis.

Òrgan de contractació: Gerent del Consorci del
Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès,
l’Anoia i el Garraf, Dr. Carles Gausachs i Nacher

Expedient: CLI 2/02

Objecte del contracte: Realització de proves
analítiques especials

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Concurs públic per procediment obert i tràmit
ordinari.

Pressupost anual de licitació: 325.000 euros

Duració del contracte: 2 anys

Classificació requerida: Grup N, Subgrup 1, Cat.
C ó Grup III, subgrup 1, Cat. C

Garantia provisional: 2% del pressupost de li-
citació

Garantia definitiva: 4% de l’import d’adjudicació

Obtenció de la documentació: El Plec de Clàu-
sules Administratives Particulars i les Prescrip-
cions Tècniques es podran recollir a les depen-
dències del Consorci Hospitalari de Catalunya,
Av. Tibidabo, 21, 08022 Barcelona. Telèfon: 93
253 18 22 Fax: 93 211 14 28. El preu de la docu-
mentació és de 7,00 euros. També es podrà ac-
cedir a la documentació mitjançant la pàgina
WEB del CHC http://www.chc.scs.es

Presentació de les ofertes: Les ofertes es presen-
taran fins el dia 13 de juny de 2002 a les 14:00
hores a les dependències del Consorci Hospita-
lari de Catalunya, Av. Tibidabo, 21, 08022 Bar-
celona.

Obertura de les ofertes: L’obertura pública de
propostes es realitzarà a les dependències del
Consorci del Laboratori Intercomarcal, C/ Sant
Vicenç, 48 08700 Igualada (Barcelona), el dia 26
de juny de 2002 a les 11:00 hores.

Igualada, 21 de maig de 2002

CARLES GAUSACHS

Gerent

PG-63414 (02.142.102)

CONSORCI SANITARI
DE BARCELONA

ANUNCI
del Consorci Sanitari de Barcelona, sobre con-
tractació de subministraments.

Anunci de licitació d’un contracte per a l’equi-
pament d’un Centre d’Atenció Primària al car-
rer Pere Vergés de Barcelona

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consorci Sanitari de Bar-

celona
b) Dependència que tramita l’expedient:

Direcció de Gestió
c) Número de l’expedient: 2341.AO.DG-

EQ-02/2001

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Equipament d’un

Centre d’Atenció Primària al carrer Pere Vergés
de Barcelona.

b) Nombre d’unitats a lliurar: les que s’espe-
cifiquen al plec de prestacions tècniques.

c) Divisió per lots i número:
Grup 1: aparells mèdics
Grup 2: laboratori general
Grup 3: equips hotelers
Grup 4: mobiliari
Grup 5: serveis administratius
Grup 6: serveis generals
Grup 7: senyalització
Grup 8: instrumental general
d) Lloc de lliurament: Centre d’Atenció Pri-

mària de Barcelona

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

—4 Pressupost base de licitació
Grup 1: ................................. 27.119,40.- EUR.
Grup 2: .................................... 2.590,00.-EUR.
Grup 3: .................................... 1.680,00.-EUR.
Grup 4: .................................. 25.091,50.-EUR.
Grup 5: .................................... 1.215,40.-EUR.
Grup 6: ................................... 3.305,00.- EUR.
Grup 7: ..................................... 6.000,00.-EUR
Grup 8: ................................... 7.850,00.- EUR.
Import total: ........................ 74.851,30.- EUR.

—5 Garanties
Provisional: no se n’exigeix.
Definitiva: 4% del preu d’adjudicació.

—6 Informació
a) Entitat: Direcció de gestió
b) Adreça: Carrer Calàbria, 169
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08015
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d) Telèfon: 93.226.51.42
e) Telefax: 93.226.82.39

—7 Obtenció de la documentació:
a) Internet: www.csbcn.org (excepte descrip-

ció tècnica dels articles)
b) Copistaria: A4 Colors (Nicaragua, 9, Te-

lèfon 93 405 36 56, Fax 93 439 40 50) de 9 a 14
h i de 16 a 20 h. Cal telefonar prèviament per tal
d’obtenir la documentació.

c) Data límit d’obtenció de documentació i
informació: fins al 25è dia natural comptat des
de l’endemà de la data de publicació d’aquest
Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

—8 Requisits específics del contractista
S’haurà d’acreditar la solvència econòmica,

financera i tècnica de conformitat amb els arti-
cles 16 i 18 del text refós de la Llei de Contrac-
tes de les Administracions Públiques aprovat pel
Reial decret llei 2/2000, de 16 de juny.

—9 Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: serà de 26 dies

naturals comptats des de l’endemà de la data de
publicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, i finalitzarà a les 13
hores de l’últim dia natural; si aquest coincideix
en un dissabte o dia festiu, el termini es prorro-
garà fins al següent dia hàbil, fins a les 13 hores.

b) Documentació a presentar: la que s’asse-
nyala al plec de clàusules administratives par-
ticulars.

c) Lloc de presentació: la Direcció de Ges-
tió, a l’adreça esmentada a l’apartat 6 d’aquest
Anunci.

—10 Obertura de les ofertes
a) La realitzarà la Mesa de Contractacions

a l’adreça esmentada a l’apartat 6 d’aquest
Anunci.

b) Data: 7 dies naturals després de la finalit-
zació del termini de presentació de les propo-
sicions; si aquest coincideix en un dissabte o dia
festiu, el termini es prorrogarà fins al següent dia
hàbil.

c) Hora: a les 12 hores

Barcelona, 15 de maig de 2002

JOSEP MAÑACH I SERRA

Gerent

PG-63261 (02.142.106)

CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC
TAULÍ

ANUNCI
de la Corporació Sanitària Parc Taulí, sobre
adjudicació de diversos concursos de subminis-
traments.

1.- Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Corporació Sanitària Parc

Taulí.
b) Tramitació: Direcció del Centre Integral

de Serveis Comuns.
c) Domicili: Edifici La Salut, Parc Taulí, s/n,

08208 Sabadell

2.- Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació.

a) Tramitació: Anticipada.

b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs.

3.- Adjudicació:
3.1 a) Objecte: Pròtesis de genoll (02SM0036)
b) Data de publicació dels anuncis de licita-

ció: 4 de desembre de 2001 (DOGC), 6 de de-
sembre de 2001 (DOCE), 18 de desembre de
2001 (BOE).

c) Pressupost base de licitació: 452.927,05,-
euros, IVA inclòs.

d) Data d’adjudicació: 25 de març de 2002.
e) Adjudicataris:
EUROTRAUMA, SL. Lots: P1102, P1104,

P1108 i P1110. Import 452.455,19,-euros IVA
inclòs.

3.2 a) Objecte: Filtres Diàlisi (02SM0075)
b) Data de publicació dels anuncis de licita-

ció: 19 de desembre de 2001 (DOGC), 22 de
desembre de 2001 (DOCE), 3 de gener de 2002
(BOE).

c) Pressupost base de licitació: 239.324,82,-
euros IVA inclòs.

d) Data d’adjudicació: 25 de març de 2002.
e) Adjudicataris:
BAXTER, SL. Lot: FI01. Import: 220.416,00,-

euros IVA inclòs.
FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA,

SA. Lot: FI02. Import: 18.900,00,-euros IVA
inclòs.

3.3 a) Objecte: Anticoagulants. (02SM0098)
b) Data de publicació dels anuncis de licita-

ció: 19 de desembre de 2001 (DOGC), 22 de
desembre de 2001 (DOCE), 3 de gener de 2002
(BOE).

c) Pressupost base de licitació: 215.256,54,-
euros, IVA inclòs.

d) Data d’adjudicació: 26 de març de 2002.
e) Adjudicataris:
AVENTIS PHARMA, SA. Lots: S1101 i

S11021. Import: 164.791,81,-euros IVA inclòs.
FARMACUSÍ, SA. Lot: S1102. Import:

12.460,09,-euros IVA inclòs.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

ROVI, SA. Lot: S1103. Import: 14.305,97,-eu-
ros IVA inclòs.

3.4 a) Objecte: Factors estimulants d’eritro-
poyesis. (02SM0101)

b) Data de publicació dels anuncis de licita-
ció: 19 de desembre de 2001 (DOGC), 22 de
desembre de 2001 (DOCE), 3 de gener de 2002
(BOE).

c) Pressupost base de licitació: 753.324,41,-
euros, IVA inclòs.

d) Data d’adjudicació: 22 d’abril de 2002.
e) Adjudicataris:
JANSSEN CILAG, SA. Lots: S1401 i S14001.

Import: 393.638,73,-euros IVA inclòs.
ROCHE FARMA, SA. Lot: S1403. Import:

352.483,43,-euros IVA inclòs.

Aquest anunci ha estat tramès al Diari Ofi-
cial de las Comunitats Europees el 8 de maig de
2002.

Sabadell, 10 de maig de 2002

MANELA JAÉN I SÁNCHEZ

Directora del Centre Integral
de Serveis Comuns

PGG-62671 (02.136.126)

IES CAN VILUMARA

ANUNCI
de l’IES Can Vilumara, sobre pèrdua d’un títol
acadèmic.

Havent-se extraviat el títol de tècnic especi-
alista en electrònica industrial amb número de
registre imprès 462, corresponent a la convoca-
tòria de juny de l’any 1993 i que pertany a Juan
Carlos Cervera Cano, es fa pública la iniciació
en aquest Institut d’Ensenyament Secundari
Can Vilumara de l’expedient de duplicat del títol
extraviat, per tal que, en un termini de trenta dies
a partir de la data de publicació del present
Anunci es presentin les reclamacions oportunes,
d’acord amb el que disposa l’Ordre de 24 d’agost
de 1988 (BOE de 30.8.1988).

L’Hospitalet de Llobregat, 24 d’abril de 2002

FCO. JAVIER VILLALÓN

Director

PG-62030 (02.141.024)

SERRA I ASSOCIATS, SCCL

ANUNCI
de Serra i Associats, SCCL, sobre dissolució de
la societat.

Que l’Assemblea General de l’esmentada
Cooperativa, en sessió extraordinària, celebrada
amb el caràcter d’Universal, en el domicili so-
cial, el dia vint-i-sis d’abril de dos mil dos, va
acordar per unanimitat la dissolució de la Co-
operativa, segons el que disposen els arts. 53.c)
dels Estatuts Socials i 73.1.c) del Decret Legis-
latiu 1/1992, de 10 de febrer, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei de Cooperatives de Ca-
talunya.

Es fa públic als efectes establerts a l’article
73.2 de l’esmentat Decret Legislatiu.

Sant Andreu de Llavaneres, 26 d’abril de 2002

ARACELI COSTA ROMERO DE TEJADA

Presidenta del Consell Rector

PG-62548 (02.141.025)

*



AJUNTAMENTS

ARGENTONA

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Argentona, sobre aprovació
d’un pla municipal.

El Ple Corporatiu en sessió celebrada el dia
3 de maig de 2002 va prendre l’acord d’aprovar
inicialment el Pla Municipal per a la Igualtat
d’oportunitats home-dona

L’anterior acord s’exposa a informació públi-
ca i audiència dels interessats pel termini de 30
dies hàbils, a comptar de l’endemà de l’última
publicació del present Anunci al BOP o al Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per
tal que totes les persones interessades puguin
examinar l’expedient i formular les al·legacions
i suggeriments que estimin oportuns.

El que es fa públic per a general coneixement.

Argentona, 7 de maig de 2002

ANTONI SOY CASALS

Alcalde

PG-62640 (02.137.068)

CALAFELL

EDICTE
de l’Ajuntament de Calafell, sobre provisió de
places (02/0014-RH).

En el BOP de Tarragona núm. 117 de data 21
de maig de 2002, apareixen publicades, la con-
vocatòria i les Bases íntegres per a la provisió
en règim d’interinatge pel procediment de con-
curs lliure, d’una plaça de Tècnic d’Administra-
ció General adscrita al Departament de Serveis
Econòmics, que figura a la plantilla de funcio-
naris d’aquest Ajuntament, dotada amb el sou
i altres retribucions complementàries, classifi-
cada a efectes econòmics en el Grup A, amb
Complement destí 26.

El termini per a presentació d’instàncies és de
10 dies hàbils, comptats a partir del següent al
de la publicació de l’extracte de la present con-
vocatòria al DOGC.

Calafell, 21 de maig de 2002

JOAN LLUIS SOLE I JUNCOSA

Regidor delegat

PG-63413 (02.142.101)

CASTELLBELL I EL VILAR

ANUNCI
de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, sobre
contractació d’un servei.

La Comissió de Govern en data 17 de maig
de 2002 ha aprovat inicialment  el Plec de Clàu-
sules administratives particulars que regeixen
la prestació del servei públic del bar de la pis-
cina municipal en la modalitat de concessió ad-
ministrativa  mitjançant concurs en procediment
obert, restant d´acord amb l´article 270.1 de la
Llei 8/1987 exposat al públic per un termini de

vint dies naturals, a comptar de l´endemà de
l´última de les publicacions d´aquest Anunci en
el BOP o en el DOGC, per tal que es puguin
presentar reclamacions . Tanmateix, es convo-
ca concurs públic per adjudicar la contractació
per a la gestió del servei local esmentat:

—1 Objecte del servei públic local per gesti-
onar en la modalitat de concessió administrativa
el Bar de la Piscina Municipal

—2 Tramitació: ordinària

—3 Procediment: obert

—4 Forma: Concurs

—5 Cànon concessional a satisfer a l´Ajun-
tament: 600  euros.␣

—6 Termini de la concessió: 4 mesos.␣

—7 Termini de validesa de la proposició: no-
ranta dies des de l’obertura de proposicions.

—8 Consultes i sol·licitud de la documentació:
Secretaria de l´Ajuntament␣

—9 Garanties de la contractació: la garantia
provisional que han de constituir els licitadors,
amb anterioritat a la presentació de la seva pro-
posició, és de 12 euros. La garantia definitiva és
de  24 euros, que el concessionari ha de consti-
tuir dins dels quinze dies següents a la notificació
de l’acord d’adjudicació.␣

—10 Presentació de proposicions: vint-i-sis dies
naturals després de l’última de les publicacions
en els diaris i els butlletins oficials al Registre Ge-
neral de l´Ajuntament de Castellbell i el Vilar
(C/Joaquim Borràs, 40)␣

—11 Obertura de proposicions: tindrà lloc a la
seu de la Casa Consistorial, a les 12 hores del
cinquè dia hàbil següent al d’expiració del ter-
mini de presentació de proposicions, exclòs, si
s’escau, el dissabte.␣

—12 Les despeses d’aquest Anunci i les de la
resta d’anuncis que siguin procedents són a càr-
rec de l’adjudicatari.␣

Castellbell i el Vilar, 20 de maig de 2002

ISIDRE BADIA I BIOSCA

Alcalde president

PG-63401 (02.142.117)

CENTELLES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Centelles, sobre aprovació
d’una ordenança.

L’Ajuntament de Centelles, per acord del Ple
ordinari de data 22 de febrer de 2002, va apro-
var provisionalment l’Ordenança municipal
reguladora d’estacionament en zones amb limi-
tació horària i el seu annex número 1.

Aquesta ordenança ha estat exposada a infor-
mació pública per un termini de 30 dies al BOP
número 57, de data 7 de març de 2002 i al tau-
ler d’anuncis d’aquest Ajuntament, no havent-
se produït cap reclamació ni suggeriment durant
l’esmentat termini d’informació pública. Per
tant, es dóna per aprovada definitivament, per
la qual cosa es fa pública l’aprovació definitiva

de l’Ordenança municipal reguladora d’estaci-
onament en zones amb limitació horària i el seu
annex número 1.

Així mateix es fa públic, mitjançant annex
publicat al Butlletí Oficial de la Província nú-
mero 99, annex I, de data 25 d’abril de 2002, el
text íntegre d’aquesta ordenança i el seu annex
número 1.

Centelles, 10 de maig de 2002

MIQUEL ARISA COMA

Alcalde

PG-62715 (02.142.054)

CENTELLES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Centelles, sobre modificació
d’uns estatuts.

L’Ajuntament de Centelles, per acord del Ple
ordinari de data 22 de febrer de 2002 , va aprovar
inicialment la modificació de l’article 10  dels Es-
tatuts de la Fundació Pública Municipal Resi-
dència Sant Gabriel.

Aquesta modificació ha estat exposada a in-
formació pública per un termini de 30 dies al
BOP número 57, de data 7 de març de 2002 i al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, no ha-
vent-se produït cap reclamació ni suggeriment
durant l’esmentat termini d’informació públi-
ca. Per tant, es dóna per aprovada definitiva-
ment, per la qual cosa es fa pública l’aprovació
definitiva de la modificació de l’article 10 dels
Estatuts de la Fundació Pública Municipal Re-
sidència Sant Gabriel.

Així mateix es fa públic, mitjançant annex
publicat al Butlletí Oficial de la Província nú-
mero 100, de data 26 d’abril de 2002, el text ín-
tegre de la modificació d’aquest article.

Centelles, 10 de maig de 2002

MIQUEL ARISA COMA

Alcalde

PG-62716 (02.142.073)

CONSTANTÍ

EDICTE
de l’Ajuntament de Constantí, sobre adopció de
diversos acords.

Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 26
de març d’enguany, va adoptar entre d’altres, els
acords següents:

a) Aprovar inicialment la cessió gratuïta d’un
terreny de 11848 metres 30 decímetres quadrats,
situat a la partida “Les Creus”. Confronta: al
nord, amb finques de Joan Vives Amill, Maria
Gavaldá Civit i, Promociones i Contratas Sa-
badell, S.A.; al sud, amb la finca segregada; a
l’est, amb el carrer Falset i; a l’oest, amb l’avin-
guda Sant Antoni Maria Claret., per la construc-
ció d’habitatges de promoció pública, a l’Institut
Català del Sòl. Donar compte al Departament
de Governació de la Generalitat de Catalunya,
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i sotmetre aquest acord a informació pública al
BOP i al DOGC, per un període mínim de 30
dies naturals, durant els quals es podran formu-
lar reclamacions.

En cas de no presentar-s’hi cap al·legació o
reclamació en el periode d’exposició pública,
l’acord passarà a definitiu.

2n.- Constatar que la cessió es realitza per a
la construcció d’habitatges de promoció pública.

Constantí, 8 de maig de 2002

JOSEP BERGADA ESPAÑOL

Alcalde

PG-62712 (02.142.052)

CUNIT

EDICTE
de l’Ajuntament de Cunit, sobre aprovació d’uns
estatuts i unes bases.

La Comissió de Govern en sessió extraordi-
nària i urgent realitzada el dia 2 de maig de 2002
va aprovar inicialment els Estatuts i les Bases
d’Actuació de la Junta de Compensació del
Subsector-1 del Sector 2 de Cunit.

L’acord d’aprovació inicial se sotmet al trà-
mit d’informació pública, donant-se audiència
als interessats per un període de 20 dies a comp-
tar des del dia següent a la publicació del pre-
sent edicte al BOP de Tarragona, DOGC i tauler
d’anuncis de la Corporació als efectes d’examen
i presentació de reclamacions i suggeriments. En
cas contrari s’entendrà aprovat definitivament
sense necessitat d’ulterior acord.

Posteriorment es procedirà a publicar el cor-
responent edicte d’aprovació definitiva.

Cunit, 10 de maig de 2002

M. DOLORS CARRERAS I CASANY

Alcaldessa

CARLES BADEL I DOMINGO

Secretari

PG-63393 (02.141.123)

GANDESA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Gandesa, sobre contractació
d’obres.

Un cop aprovat el plec de clàusules econòmico-
administratives que ha de regir la contractació de
les obres d’Urbanització del nucli antic i zona co-
mercial de Gandesa, 3ª fase, pel sistema de con-
curs públic, procediment obert,  la Comissió de
Govern, en sessió de data 7 de maig de 2002,  va
aprovar l’expedient de contractació i l’inici del
procediment d’adjudicació,  convocant el concurs
en els termes següents:

1. Entitat adjudicadora:
Ajuntament de Gandesa.

2. Objecte del contracte:
Execució de les obres de «Urbanització del

nucli antic i zona comercial de Gandesa, 3ª fase»,
incloses en el PUOSC 2002.

3. Lloc d’execució:
La ciutat de Gandesa.

4. Termini d’execució:
Dos (2) mesos a partir de l’acta de compro-

vació del replanteig.

5. Tramitació, procediment i forma d’adjudi-
cació:

Tramitació:  ordinària.
Procediment:  obert.
Forma:  Concurs.

6. Pressupost base de licitació, millorable a la
baixa:

88.203,36 euros,  IVA vigent inclòs.

7. Classificació del contractista:
No se’n demana.

8. Garanties:
Provisional:  1.764,07 euros.
Definitiva:  4% del preu d’adjudicació del

contracte.

9. Obtenció de documentació:
Ajuntament de Gandesa.
Pl. d’Espanya, núm. 1.
43780-Gandesa.
Tel.  977420022.
Fax. 977421257.

10. Termini de presentació d’ofertes:
Vint-i-sis  (26) dies naturals a partir del dia

següent al de la publicació del present anunci en
el DOGC.

11. Documentació a presentar:
L’especificada a la clàusula 5ª del plec de

condicions que regeix la contractació.

12. Lloc i hora de presentació:
Ajuntament de Gandesa.
Pl. Espanya, núm. 1.
43780-Gandesa.
Àrea de Secretaria.
Horari de 9 a 15 h.

13. Obertura de proposicions:
Lloc:  Sala de Sessions de la Casa Consisto-

rial.
Dia:  L’endemà de finalitzar el període de

presentació de proposicions.  Si aquest és dis-
sabte o festiu, el primer dia hàbil següent.

Hora:  13 hores.

14. Despeses dels anuncis:
A càrrec de l’adjudicatari.

Gandesa, 10 de maig de 2002

MIQUEL AUBÀ FLEIX

Alcalde

PG-2617 T (02.142.004)

LLINARS DEL VALLÈS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, sobre apro-
vació d’un projecte d’obres (2002/018).

En data 8 de maig de 2002, la Comissió de
Govern de l’Ajuntament va prendre l’acord
d’aprovar inicialment el projecte d’enllume-
nat de la zona de Can Boatell Sector QE-3,
elaborat per l’enginyer tècnic Pere Vera Mar-
tínez.

Així doncs, s’obre un termini d’informació
pública de trenta dies, comptats des de l’ende-
mà de l’última publicació al Butlletí Oficial de
la Província o al Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya, als efectes de presentació
d’al.legacions i reclamacions per qualsevol per-
sona interessada.

Transcorregut el termini d’informació pública
sense que s’hagin presentat reclamacions, s’en-
tendrà aprovat definitivament.

Llinars del Vallès, 10 de maig de 2002

L’alcalde, signatura il·legible

PG-62722 (02.142.076)

MANRESA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Manresa, sobre contractació
d’un subministrament.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Manresa
b) Dependència que tramita l’expedient:

Unitat de Contractació i Patrimoni.
c) Número d’expedient: C2/02.

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: subministrament

d’instruments musicals per al Conservatori mu-
nicipal de música.

b) Nombre d’unitats a lliurar: les que figuren
a l’annex 1 del plec de clàusules.

c) Divisió per lots i nombre: no procedeix.
d) Lloc de lliurament: nou edifici del Conser-

vatori municipal de música.
e) Termini de lliurament: com a molt tard

dins de la primera quinzena del mes de setem-
bre de 2002.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudi-
cació:

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

4. Pressupost base de licitació. Import total:
55.143,29 euros

5. Garantia provisional: no és necessària.

6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Manresa (Unitat

de Contractació i Patrimoni)
b) Domicili: plaça Major, 1
c) Localitat i codi postal: Manresa – 08240
d) Telèfon: 938782308
e) Telefax: 938782321
f) Data límit d’obtenció de documents i in-

formació: fins a l’acabament del termini de pre-
sentació de proposicions.

7. Requisits específics del contractista. Solvèn-
cia econòmica, financera, tècnica del proponent
a acreditar de conformitat amb allò que estableix
la clàusula 17a del plec de clàusules administra-
tives i tècniques.

8. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: 20 dies naturals,

comptats des del dia següent al de l’última pu-
blicació d’aquest anunci, en Butlletí o Diari
Oficials, de les 9 a les 14 hores, de dilluns a di-
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vendres, excepte festius en el municipi. Si el
termini de presentació de proposicions acaba en
dissabte, aquest quedarà prorrogat automàtica-
ment fins el dia hàbil següent, de forma que els
dissabtes no podran presentar-se proposicions.
(Clàusula 17a del plec de clàusules administra-
tives)

b) Documentació a presentar: La determina-
da per la clàusula 17 del plec de clàusules admi-
nistratives.

c) Lloc de presentació: l’assenyalat a l’apartat
6 d’aquest anunci.

d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos, comp-
tats a partir de la data d’obertura de les propo-
sicions.

e) Admissibilitat de variants: no procedeix.

9. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Manresa
b) Domicili: plaça Major, 1
c) Localitat: Manresa
d) Data: el dia següent hàbil al d’expiració

del termini de presentació de proposicions
e) Hora: 12 hores

10. Altres informacions. Si algun licitador
anuncia a l’òrgan de contractació la remissió
de l’oferta per correu, mitjançant telegrama
o telefax rebut dins del termini de presenta-
ció de proposicions, l’obertura de pliques es
verificarà l’11è. dia següent hàbil al d’expira-
ció d’aquest termini i se’n donarà coneixement
als licitadors.

Si el dia fixat per l’obertura de pliques cau en
dissabte, l’obertura es verificarà el dia hàbil se-
güent.

11. Despeses d’anuncis: els anuncis de licita-
ció i d’adjudicació del contracte que es publiquin
en Butlletins o Diaris Oficials aniran a càrrec de
l’adjudicatari.

Manresa, 9 de maig de 2002

JORDI VALLS I RIERA

Alcalde president

PG-62493 (02.141.120)

MAS DE BARBERANS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Mas de Barberans, sobre
contractació d’obres.

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el plec de
clàusules administratives particulars per a la con-
tractació de l’obra. de CONSTRUCCIÓ PIS-
CINA IRREGULAR a LA POBLACIO DE
MAS DE BARBERANS  Per tant, de confor-
mitat 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 10 dies hàbils, a comptar de l’ende-
mà de l’última de les publicacions d’aquest
Anunci en el BOP i en el DOGC , perquè es
puguin presentar reclamacions.

Simultàniament s’anuncia el concurs públic
obert per procediment d’urgència, si bé condi-

cionada al que disposa l’article 79 de la Llei 13/
95 de Contractes de les Administracions Públi-
ques, d’acord amb el que disposa l’article 24 del
RD 390/96 d’1 de març de desemvolupament
parcial de l’esmentada llei

1. Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Mas de Barberans
b) Dependència que tramita l’expedient:

Secretaria
c) Número d’obra: 309BM060601

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: execució de de

CONSTRUCCIÓ PISCINA IRREGULAR a
LA POBLACIO DE MAS DE BARBERANS

b) Divisió per lots i número: no escau.
c) Lloc d’execució: MAS DE BARBE-

RANS.
d) Termini d’execució: 12 MESOS.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudi-
cació:

a) Tramitació: PROCEDIMENT D’UR-
GÈNCIA

b) Procediment: obert.
c) Forma: CONCURS OBERT

4. Pressupost base de la licitació:
Import total: 117.335,26 Euros. IVA vigent

inclòs.

5. Garanties:
La garantia provisional a constituir serà del

2% del tipus de licitació i la definitiva serà del
4%   del preu d’adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Mas de Barberans.
b) Domicili: AV. Joan Celma s/n.
c) Localitat i codi postal: 43514- MAS DE

BARBERANS
d) Telèfon: 977 739000
e) Fax: 977 739146
f) Data límit per a l’obtenció de documents

i informació:  13 dies naturals posteriors al de
l’última publicació d’aquest Anunci en el But-
lletí Oficial de la Província de Tarragona i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: no requereix classificació.
b) Altres requisits: els establerts en els plecs

de clàusules administratives particulars.

8. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació:  13 dies natu-

rals posteriors al de l’última publicació  d’aquest
Anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i en el Diari Oficial de  la Generali-
tat de Catalunya.

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 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.

Mas de Barberans, 20 de maig 2002

FRANCESC SUBIRATS ROSIÑOL

Alcalde

PG-2652 T (02.142.094)

MONTORNÈS DEL VALLÈS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, sobre
ampliació de jornada de personal.

Es fa públic que per resolució d’Alcaldia núm.
D20020001000392, de 3 de maig de 2002, s’am-
plia la jornada de treball dels professors de l’Es-
cola de Música relacionats a continuació a partir
de l’1 de maig de 2002, fins la finalització del
contracte, el 31 de juliol de 2002.

HC=HORES CONTRACTE; HD=HORES DEFI-
NITIVES

TREBALLADOR HC HD
Fernández Calderón, Isabel ............. 18 20
Llovera Pascual, Antoni ..................... 4 6
Lloveras Núñez, Carles ....................... 7 12

Montornès del Vallès, 9 de maig de 2002

JOSÉ M. RUIZ ALARCÓN

Alcalde

PG-62680 (02.137.015)

PONTONS

EDICTE
de l’Ajuntament de Pontons, sobre adjudicació
d’un contracte d’obres.

El Ple de la Corporació, en sessió celebra-
da el dia 9 maig de 2002, va adjudicar a l’em-
presa “JOSÉ MARIA LEON, OBRES I SER-
VEIS”. la contracta per a la realització de les
obres corresponents al projecte titulat «Con-
dicionament d’un espai per activitats lúdic re-
creatives” «,  per un preu cert de 57.700 Euros,
IVA vigent inclòs.

Contra l’acord adoptat, que és definitiu en via
administrativa, es podrà interposar amb caràcter
potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que
l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar
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 directament
contra aquesta resolució, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya,  en el termi-
ni de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la notificació correspo-
nent.

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
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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.

Pontons, 10 de maig  de 2002

LLUÍS F. CALDENTEY I QUEROL

Alcalde

PG-62709 (02.142.053)

EL PRAT DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, sobre
provisió d’una plaça.

L’Ajuntament del Prat de Llobregat convo-
ca concurs lliure per a la provisió temporal d’1
plaça de tècnic/a mitjà de Promoció Econòmi-
ca, pertanyent al grup B.

El termini de presentació d’instàncies serà de
20 dies naturals comptats des de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al DOGC.

Les bases d’aquest procés selectiu van ser
aprovades per acord de la Comissió de Govern
de data 22 d’abril d’enguany  i  publicades ínte-
grament al BOP núm. 109 de 7 de l’actual mes
de maig.

Les instàncies, així com les bases, es poden
recollir a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciu-
tadana (OIAC, c/ Major, 2-4 d’aquesta localitat),
de dilluns a divendres de les 9 a les 13,30 hores,
i de dilluns a dijous de les 16,30 a les 19 hores.

El Prat de Llobregat, 7 de maig de 2002

RAFAEL DUARTE MOLINA

Tinent d’alcalde d’Economia i Organització

PG-62486 (02.142.096)

EL PRAT DE LLOBREGAT

ANUNCI
de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, sobre
provisió de places.

De conformitat amb el decret d’aquesta Ti-
nència d’Alcaldia núm. 228/2002 de 15 de maig
es fan públiques la determinació del tribunal, la
data, l’hora i el lloc d’inici del procés selectiu
següent:

CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA PROVI-
SIÓ, COM A FUNCIONARIS/ÀRIES DE
CARRERA, DE 15 PLACES D’AGENT DE
LA POLICIA LOCAL DE L’OFERTA PÚ-
BLICA D’OCUPACIÓ DE L’ANY 2002

TRIBUNAL QUALIFICADOR

President: Rafael Duarte Molina. Suplent: An-
tonio Pedrero Utrilla.

Vocals:
Josep Pérez Moya. Suplent: Antoni Rodés

Inès.
Tomás Gil Márquez. Suplent: Francesc Barral

Pérez.

Núria Giménez Serra. Suplent: Dolors Vallès
Port.

Teresa Carrasco López. Suplent: Antonio
Muñoz Grande

Josep Vilalta Mir. Suplent: Manuel Palenzuela
López.

Josep Lluís Baltonrà Bernaus. Suplent: Apo-
lonia Ramis Bennassar.

Secretari/ària: Mª Concepción Almazán Santan-
der. Suplent: Juan Sánchez Barea.

Observador sindical: Alfonso García Verdugo.
Suplent: Cecilio Limiñana Sibina

Els membres del tribunal s’abstindran d’in-
tervenir i els aspirants podran recusar-los si els
afecta alguna de les causes previstes a l’art. 28
de la Llei 30/92 de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.

CALENDARI DEL PROCÉS SELECTIU:

Prova d’aptitud física: dia 18 de juny d’en-
guany (dimarts), a les 9,30 hores al Complex
esportiu municipal Sagnier ( c/ Frederica Mont-
seny, s/n d’aquesta ciutat).

El tribunal fixarà, mitjançant publicació en el
tauler d’edictes de la Corporació, la data, l’hora
i el lloc de realització de les següents proves
d’aquest procés selectiu.

Les llistes d’admesos i exclosos estan expo-
sades al tauler d’edictes d’aquesta Corporació
municipal per tal que es puguin presentar les
reclamacions oportunes en el termini de deu dies
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

 L’ordre d’actuació dels aspirants en les proves
que no tinguin caràcter simultani començarà  per
aquells el primer cognom dels quals comenci per
la lletra “L”.

El Prat de Llobregat, 15 de maig de 2002

RAFAEL DUARTE MOLINA

Tinent d’alcalde d’Economia i Organització

PG-63250 (02.141.122)

PUIGCERDÀ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Puigcerdà, sobre aprovació
d’un projecte d’obres.

Exhaurit el termini d’informació pública al
que ha estat sotmès l’acord d’aprovació inicial
del Projecte d’Obra  titulat “Nou pont de la
Granota sobre el Riu Segre”, sense que hagin
estat presentades al·legacions o reclamacions al
respecte.

De conformitat amb l’indicat en l’acord
d’aprovació inicial adoptat per l’Ajuntament
en Ple amb data de 21/2/2002, i en base al dis-
posat a la Resolució de l’Alcaldia número 409/
02, de data 30 d’abril del 2002, dita aprovació
inicial resta ELEVADA A DEFINITIVA,
sense la necessitat de realització de cap altre
tràmit.

La qual cosa es fa pública per a general co-
neixement i efectes legals que corresponguin.

Puigcerdà, 30 d’abril de 2002

JOAN CARRETERO I GRAU

Alcalde

PG-63247 (02.142.003)

RIPOLLET

EDICTE
de l’Ajuntament de Ripollet, sobre aprovació
d’un projecte urbanístic.

Aprovat inicialment per la comissió de Go-
vern de data 3 d’abril de 2002, el Projecte d’acon-
dicionament de la cruïlla del carrer Sant Jaume
i el carrer Milà, amb un pressupost de contracte
de dotze mil tres-cents setanta-cinc amb cin-
quanta-tres (12.375,53 euros), s’exposa al públic
durant el termini de trenta dies, comptats a partir
de la publicació del present Edicte al B.O.P. i al
D.O.G.C., a efectes de que es puguin presentar
contra el mateix les al·legacions o reclamacions
que s’estimen convenients a tenor del previst en
l’article 219 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, Muni-
cipal i de Règim Local de Catalunya. Transcor-
regut l’esmentat termini sense presentar-se’n
cap, s’entendrà aprovat definitivament.

Ripollet, 8 d’abril de 2002

JUAN PARRALEJO ARAGONESES

Alcalde

PG-63146 (02.141.121)

SANT CARLES DE LA RÀPITA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita,
sobre dissolució d’un patronat.

Per l’Ajuntament Ple, en sessió de data 20 de
març de 2000, es va acordar la dissolució del Pa-
tronat Municipal d’Acció Cultural, conforme a
l’article 47 dels seus propis estatuts i amb efectes
al dia 31 de març de 2000.

La qual cosa es fa pública per a general conei-
xement i d’acord a l’art. 125.2 del Reglament de
Demarcació Territorial i Població dels Ens Locals.

Sant Carles de la Ràpita, 9 de maig de 2002

JOSEP PERE GEIRA I BALAGUÉ

Alcalde

PG-62699 (02.142.057)

SANT CUGAT DEL VALLÈS

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, sobre
aprovació d’un avantprojecte d’una ordenança.

ORDENANÇA MUNICIPAL PER A L’ES-
TALVI D’AIGUA

Referència: Expedient núm.: MAST/02/50 – X/
02/7175
Data aprovació: 15/04/02
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El Ple Municipal en sessió celebrada el 15
d’abril de 2002 va aprovar l’avantprojecte d’Or-
denança Municipal per a l’estalvi d’aigua.

L’expedient tramitat es sotmet a informació
pública durant un termini de 30 dies comptats
a partir de la publicació de l’últim anunci en el
BOP o en el DOGC, durant el qual les perso-
nes i/o entitats interessades podran consultar
l’expedient a les dependències de l’Àrea de
Ciutat Sostenible, carrer Dos de Maig, núme-
ro 25, planta primera, de dilluns a divendres de
9 a 14 hores i dissabtes de 9 a 12,30 hores, i for-
mular els suggeriments o al·legacions que con-
siderin oportuns.

La qual cosa es fa pública per al general co-
neixement.

Sant Cugat del Vallès, 6 de maig de 2002

LLUÍS RECODER I MIRALLES

Alcalde

PG-63399 (02.142.119)

SANT CUGAT DEL VALLÈS

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, sobre
aprovació d’un avanprojecte d’una ordenança.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADO-
RA DE LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES
DE CAPTACIÓ D’ENERGIA SOLAR PER
A USOS TÈRMICS EN LES EDIFICACI-
ONS

Referència: Expedient núm.: MAST/02/51 – X/
02/7203
Data aprovació: 15/04/02

El Ple Municipal en sessió celebrada el 15
d’abril de 2002 va aprovar l’avantprojecte d’Or-
denança Municipal reguladora de la implantació
de sistemes de captació d’energia solar per a usos
tèrmics en les edificacions.

L’expedient tramitat es sotmet a informació
pública durant un termini de 30 dies comptats
a partir de la publicació de l’últim anunci en el
BOP o en el DOGC, durant el qual les perso-
nes i/o entitats interessades podran consultar
l’expedient a les dependències de l’Àrea de
Ciutat Sostenible, carrer Dos de Maig, núme-
ro 25, planta primera, de dilluns a divendres de
9 a 14 hores i dissabtes de 9 a 12,30 hores, i for-
mular els suggeriments o al·legacions que con-
siderin oportuns.

La qual cosa es fa pública per al general co-
neixement.

Sant Cugat del Vallès, 6 de maig de 2002

LLUÍS RECODER I MIRALLES

Alcalde

PG-63400 (02.142.097)

SENTMENAT

EDICTE
de l’Ajuntament de Sentmenat, sobre adjudica-
ció d’un contracte d’arrendament.

La Comissió de Govern municipal en sessió
ordinària celebrada el dia 10 d’abril de 2002 va
aprovar adjudicar el següent subministrament:

Subministrament mitjançant arrendament de
jocs infantil per parcs i places.
Import de l’adjudicació: 1.090,14 euros mensu-
als.
Període de l’arrendament: 8 anys.
Empresa adjudicatària: HPC IBERICA, SA.

De conformitat amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 93 del Text Refós de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/200, de 16 de juny, és
fa públic per a general coneixement, en el But-
lletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Sentmenat, 6 de maig de 2002

JOSEP VILARÓ CAPELLA

Alcalde

PG-62618 (02.137.037)

TÀRREGA

EDICTE
de l’Ajuntament de Tàrrega, sobre informació
pública de revisió de normes urbanístiques.

Finalitzats els treballs  de Revisió de les Nor-
mes Subsidiàries de Planejament de la ciutat de
Tàrrega, en un grau de desenvolupament sufi-
cient per formular els criteris, els objectius i les
solucions generals del planejament, el ple de
l’Ajuntament de Tàrrega, en sessió celebrada el
dia 20 de maig de 2002, va acordar obrir un
període d’informació pública fins el dia 31 de
juliol de 2002 (més dels 30 dies fixats per la
normativa) per formular, si s’escau, suggeri-
ments i alternatives per part dels particulars, les
associacions i les corporacions interessats, així
com suspendre l’atorgament de les llicències
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderro-
cament de construccions o d’instal·lacions, o
ampliació d’activitats o usos concrets en l’àm-
bit territorial integrat pels nous sectors delimitats
i sistemes que integren l’Avanç de Planejament
de la Revisió de les Normes Subsidiàries de Pla-
nejament de la ciutat de Tàrrega, pel termini d’un
any a comptar des de la publicació de l’acord

L’expedient de suspensió que inclou un Plànol
de delimitació dels àmbits subjectes a la suspen-
sió de llicències, pot ser examinat per qualsevol
persona interessada i contra l’acord de suspensió
pot interposar-se recurs potestatiu de reposició,
per ser un acte de tràmit qualificat.

Tàrrega, 21 de maig de 2002

FREDERIC GENÉ I RIPOLL

Alcalde

PG-1384 L (02.142.098)

TERRASSA

EDICTE
de l’Ajuntament de Terrassa, sobre adjudicació
d’un contracte d’obres.

L’Alcalde president , en data 11 de febrer de
2002, ha disposat l’adjudicació del següent con-
tracte:

De les obres de construcció del casal de barri
de Sant Pere, a l’empresa “Servicios y Obras
Barcelona SA”, per un import de  624.314,45
euros (103.877.184 pta.).

Terrassa, 26 d’abril de 2002

JOSEP ARAN I TRULLÀS

Regidor d’urbanisme

PG-62032 (02.136.040)

VALLGORGUINA

EDICTE
de l’Ajuntament de Vallgorguina, sobre aprova-
ció d’un projecte urbanístic.

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament
de data 2 de maig de 2002 el Projecte d’Urba-
nització: Fase I: Sanejament i Fase III: enllume-
nat públic del barri de Canadà Park.

Atès que durant el termini d’informació pú-
blica, mitjançant anunci en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament, Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 3405 de 8/6/2001 i Butlletí Ofi-
cial de la Província núm. 130 de 31/5/2001, no
s’han presentat reclamacions ni al·legacions de
cap tipus,  l’esmentat projecte esdevé definiti-
vament aprovat.

Contra l’esmentada resolució, que posa fi a
la via administrativa, podeu interposar recurs de
reposició davant de l’òrgan que l’ha dictat en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la recepció d’aquesta notificació, o bé directa-
ment recurs contenciós administratiu davant la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termi-
ni de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la recepció d’aquesta notificació.

Si opteu per presentar el recurs de reposició,
contra la desestimació expressa o presumpta
d’aquest recurs podreu interposar recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala abans es-
mentada en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la recepció de la notificació
de la desestimació, quan aquesta sigui formu-
lada de forma expressa, o en el termini de sis
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què
el recurs de reposició s’hagi d’entendre deses-
timat per silenci administratiu (silenci que es
produeix pel transcurs d’un mes a comptar des
de la interposició de l’esmentat recurs sense que
se n’hagi notificat la resolució).

No obstant això, podeu interposar qualsevol
altre recurs que considereu convenient.

Vallgorguina, 21 de maig de 2002

JOSEP SALICRÚ REGÀS

Alcalde

PG-63404 (02.142.116)
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VALLGORGUINA

EDICTE
de l’Ajuntament de Vallgorguina, sobre aprova-
ció d’un projecte d’obres.

Atès que durant el termini d’informació pú-
blica, mitjançant anunci en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament, Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 3405 de 8/6/2001 i Butlletí Ofi-
cial de la Província núm. 130 de 31/5/2001, no
s’han presentat reclamacions ni al·legacions de
cap tipus, l’esmentat projecte esdevé definitiva-
ment aprovat.

Contra l’esmentada resolució, que posa fi a
la via administrativa, podeu interposar recurs de
reposició davant de l’òrgan que l’ha dictat en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la recepció d’aquesta notificació, o bé directa-
ment recurs contenciós administratiu davant la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termi-
ni de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la recepció d’aquesta notificació.

Si opteu per presentar el recurs de reposició,
contra la desestimació expressa o presumpta
d’aquest recurs podreu interposar recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala abans es-
mentada en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la recepció de la notificació
de la desestimació, quan aquesta sigui formu-
lada de forma expressa, o en el termini de sis
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què
el recurs de reposició s’hagi d’entendre deses-
timat per silenci administratiu (silenci que es
produeix pel transcurs d’un mes a comptar des
de la interposició de l’esmentat recurs sense que
se n’hagi notificat la resolució).

No obstant això, podeu interposar qualsevol
altre recurs que considereu convenient.

Vallgorguina, 21 de maig de 2002

JOSEP SALICRÚ REGÀS

Alcalde

PG-63405 (02.142.103)

EL VENDRELL

RESOLUCIÓ
de l’Ajuntament del Vendrell, sobre provisió de
places.

Al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona
núm. 118 de 22 de maig de 2002 hi apareixen
publicades les bases i programes íntegres de la
convocatòria, que a continuació s’indica:

Procès selectiu per a la provisió de cinc pla-
ces d’ agent de la policia local.

El termini de presentació d’instàncies serà de
20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de
la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial
de la Generalitat.

El Vendrell, 22 de maig de 2002

BENET JANÉ I PALAU

Alcalde

PG-63403 (02.142.099)

EL VENDRELL

ANUNCI
de l’Ajuntament del Vendrell, sobre la plantilla
de personal.

El Ple de la Corporació, en la seva sessió del
dia 17 de maig de 2002, va aprovar l’adscripció
a la plantilla orgànica de funcionaris al servei
d’aquesta Corporació, de les places de la plan-
tilla de personal laboral fix següents:

AE: Adm. Especial; A: Administrativa; S: Subalterna

Plaça Nº Escala Subescala Classe Grup.
Tècnic Informàtic ..................................... 1 AE Tècnica Superior A
Tècnic Informàtic ..................................... 1 AE Tècnica Mitjana B
Aparellador ............................................... 1 AE Tècnica Mitjana B
Cap Inf. i Qualitat ..................................... 1 AE Tècnica Mitjana B
Cap de Personal ........................................ 1 AE Tècnica Mitjana B
Coord. Serv. Mpals. .................................. 1 AE Tècnica C
Administratiu ............................................ 6 AE A C
Aux. administratiu .................................. 21 AE Auxiliar D
Repart./Notificador .................................. 1 AE Auxiliar D
Vigilant Obres ........................................... 1 AE Auxiliar D
Repart./Notificador .................................. 1 AE S E
Vigilant Aux. Serveis ................................ 4 AE Auxiliar D

El Vendrell, 20 de maig de 2002

BENET JANÉ PALAU

Alcalde

PG-63402 (02.142.100)
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GARRIGUES

ANUNCI
del Consell Comarcal de les Garrigues, sobre
contractació de personal.

Per Decret de Presidència de data 6 de maig
de 2002 s’ha aprovat la contractació per raó d’ur-
gència de la Sra. M. Rosa López i Cervelló, amb
DNI núm. 43733148M, per dur a terme les fun-
cions d’assistent social, en règim laboral a jor-
nada completa en substitució d’una assistent
social per situació de baixa per incapacitat la-
boral transitòria.

La durada del contracte serà des del 9 de maig
de 2002, fins la incorporació de l’assistent social
Irene Curcó i Jovells.

La qual cosa es fa pública en compliment de
l’article 298 de la Llei 8/87, de 15 d’abril.

Les Borges Blanques, 8 de maig de 2002

FRANCESC PIÑOL I SOBREPERE

President

PG-62713 (02.142.056)

TARRAGONÈS

ANUNCI
del Consell Comarcal del Tarragonès, sobre
publicació de bases per a la concessió d’ajuts.

En el Butlletí Oficial de la Província núme-
ro 99, de 29 d’abril de 2002, apareixen publicats
els següents anuncis:

Bases per a la concessió d’ajuts econòmics de
caràcter individual per als menjadors escolars
en el curs 2002-2003, i simultània obertura del
termini de presentació de sol·licituds.

Bases per a la concessió d’ajuts econòmics de
caràcter individual per a l’adquisició dels llibres
escolars en el curs 2002-2003, i simultània ober-
tura del termini de presentació de sol·licituds.

Bases per a la concessió d’ajuts econòmics de
caràcter individual per a l’assistència d’infants
i joves a colònies i campaments durant l’any
2002, i simultània obertura del termini de pre-
sentació de sol·licituds.

Bases per a la concessió d’ajuts econòmics de
caràcter individual per a l’assistència de nens i
nenes a llars d’infants en el curs 2002-2003, i
simultània obertura del termini de presentació
de sol·licituds.

Es fa públic per al general coneixement i en
compliment de l’establert a l’art 124.2 del Re-
glament d’obres, activitats i serveis dels ens lo-
cals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Tarragona, 13 de maig de 2002

JOSEP GÓMEZ BELLUGA

Secretari

PG-63426 (02.142.002)

*

CONSELLS
COMARCALS

BARCELONA.
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

ANUNCI
de l’Organisme de Gestió Tributària de Bar-
celona, sobre acceptació de delegacions.

La Diputació de Barcelona, en Sessió Plenà-
ria Ordinària celebrada el dia 25 d’abril de 2002
va aprovar uns Dictàmens corresponents a l’ac-
ceptació de les delegacions efectuades segons el
que a continuació s’indica:

AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament en data 28 de febrer de 2002 a
favor de la Diputació de Barcelona de les fun-
cions de gestió i recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic, que a continuació s’es-
pecifiquen:

I.- Impost sobre Construccions Instal·lacions
i Obres

Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d’interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d’in-

gressos indeguts
Resolució dels recursos que s’interposin con-

tra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l’efecti-

vitat dels anteriors.

II.- Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys

Realització de liquidacions per determinar els
deutes tributaris

Notificació de les liquidacions
Concessió i denegació d’exempcions i boni-

ficacions
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes tant en període volun-

tari com executiu
Liquidació d’interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d’in-

gressos indeguts
Resolució dels recursos que s’interposin con-

tra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l’efecti-

vitat dels anteriors.

III.- Contribucions especials
Notificació de les liquidacions practicades per

l’Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes tant en període volun-

tari com executiu
Liquidació d’interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d’in-

gressos indeguts
Resolució dels recursos que s’interposin con-

tra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l’efecti-

vitat dels anteriors.

IV.- Quotes d’urbanització
Notificació de les liquidacions practicades per

l’Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes tant en període volun-

tari com executiu
Liquidació d’interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d’in-

gressos indeguts
Resolució dels recursos que s’interposin con-

tra els actes anteriors

Qualsevol altre acte necessari per a l’efecti-
vitat dels anteriors.

AJUNTAMENT DE VALLROMANES

Acceptar la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament en data 7 de març de 2002, a fa-
vor de la Diputació de Barcelona de les funci-
ons de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
en executiva de les sancions municipals inclo-
ses en les ordenances per la Tinença d’Animals
de companyia i Ordenança municipal de qua-
litat del Medi Urbà.

El contingut de la delegació abastarà l’exer-
cici de les funcions següents:

1Gestió del a recaptació en executiva de les
sancions incloses en ambdues ordenances, pro-
cedint a la liquidació i recaptació així com tots
els demés tràmits que s’escaiguin fins a la reso-
lució definitiva de la sanció.

L’acceptació d’aquestes delegacions s’ha efec-
tuat a l’empara de l’establert en els articles 106.3
de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim
local i 7.1 i 8.1 de la Llei 39/88, reguladora de les
hisendes locals, i altres disposicions concordants

Les funcions delegades seran portades a ter-
me mitjançant l’Ens instrumental, a tal efecte
constituït per la Corporació, nomenat Organis-
me de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona

Barcelona, 25 d’abril de 2002

ÀNGELA ACÍN I FERRER

Gerent

PG-62683 (02.137.021)

GIRONA

ANUNCI
de la Diputació de Girona, sobre provisió de
places.

La Diputació de Girona convoca processos
selectius per cobrir les següents places vacants,
incloses a l’oferta pública d’ocupació correspo-
nent a 2002.

FUNCIONARI DE CARRERA

1 plaça d’economista de l’escala d’administra-
ció especial.
Grup: A
Sistema de selecció: concurs-oposició
BOP que publica les bases: núm. 91 de 13 de
maig de 2002

1 plaça de Gestor econòmic comptable de l’es-
cala d’administració especial.
Grup: B
Sistema de selecció: concurs-oposició
BOP que publica les bases: núm. 91 de 13 de
maig de 2002

2 places d’administratiu de l’escala d’adminis-
tració general (promoció interna)
Grup: C
Sistema de selecció: concurs-oposició
BOP que publica les bases: núm. 91 de 13 de
maig de 2002

1 plaça de delineant de l’escala d’administració
especial.

DIPUTACIONS
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Grup: C
Sistema de selecció: concurs-oposició
BOP que publica les bases: núm. 91 de 13 de
maig de 2002

PERSONAL LABORAL

2 places d’administratiu (promoció interna)
Grup: C
Sistema de selecció: concurs-oposició
BOP que publica les bases: núm. 91 de 13 de
maig de 2002

2 places de sobrestant
Grup: C
Sistema de selecció: concurs-oposició
BOP que publica les bases: núm. 91 de 13 de
maig de 2002

1 plaça d’auxiliar administratiu
Grup: D
Sistema de selecció: concurs-oposició
BOP que publica les bases: núm. 91 de 13 de
maig de 2002

1 plaça de peó de monuments
Grup: E
Sistema de selecció: concurs
BOP que publica les bases: núm. 91 de 13 de
maig de 2002

Les sol·licituds per prendre part en els pro-
cessos selectius es dirigiran, en model normalit-
zat, al Sr. President de la Diputació de Girona,
i es presentaran al Registre General de la ma-
teixa, Pujada Sant Martí, 4, 17004-GIRONA, en
el termini de vint dies naturals comptats des de
l’endemà al de la publicació de l’anunci de la
convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

Els successius anuncis seran publicats exclu-
sivament al Butlletí Oficial de la Província de
Girona o al tauler d’anuncis de la Corporació.

Girona, 13 de maig de 2002

CARLES PÀRAMO I PONSETÍ

President

PG-5664 G (02.142.095)

TARRAGONA.
BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS LOCALS

EDICTE
de Base-Gestió d’Ingressos Locals de Tarra-
gona, sobre delegació de competències (2002/4-
jmpf).

Per tal de complir el que disposen l’article 106
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, i l’article 7 de la Llei 39/
88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisen-
des Locals, es comunica que mitjançant acords
del ple adoptats pels Ajuntaments de Vila-ro-
dona, del 8 de febrer de 2002, i de l’Ajuntament
del Milà, de l’1 de març de 2002, i de l’Ajunta-
ment de Prat de Comte, del 23 de març de 2002,
s’introdueixen noves delegacions a favor de la
Diputació de Tarragona, de les diverses compe-
tències en matèria de gestió i recaptació dels seus
ingressos de dret públic, que s’accepten mitjan-
çant acords del ple de la Diputació del dia 26
d’abril de 2002.

El resum de les noves delegacions, així com
de les actualitzacions, fetes pels Ajuntaments es-
mentats i acceptades per la Diputació és el se-
güent:

1.- AJUNTAMENT DE VILA-RODONA
S’accepta la delegació de les facultats de re-

captació voluntària i executiva dels següents
ingressos de dret públic local de l’Ajuntament
de Vila-rodona:

- Impost sobre l’increment del valor dels ter-
renys de naturalesa urbana,

2.- AJUNTAMENT DEL MILÀ
S’accepta la delegació de les facultats en ma-

tèria de gestió de l’Impost sobre vehicles de trac-
ció mecànica, i la recaptació de les altes d’aquest,
de l’Ajuntament del Milà

3.- AJUNTAMENT DE PRAT DE COMTE
- (ACTUALITZACIÓ)

A) S’acccepta la delegació de les facultats de
gestió tributària i recaptació dels següents ingres-
sos de dret públic local de l’Ajuntament de Prat
de Comte:

- l’Impost sobre activitats econòmiques,
- l’Impost sobre béns immobles, (urbana i

rústica)
- l’Impost sobre vehicles de tracció mecàni-

ca (altes incloses),
B) S’accepta la delegació de les facultats de

recaptació voluntària i executiva dels següents
ingressos de dret públic local de l’Ajuntament
de Prat de Comte:

- l’Impost sobre l’increment del valor del ter-
renys de naturalesa urbana,

- Taxes i preus públics,
C) S’accepta la delegació de les facultats de

recaptació executiva dels següents ingressos de
dret públic local de l’Ajuntament de Prat de
Comte:

- l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres,

- Taxes i preus públics,
- Contribucions especials,
- Quotes d’urbanització i conservació,
- Multes i sancions,
- Execucions subsidiàries,

Es fa públic per a informació general.

Tarragona, 2 de maig de 2002

PERE-JOAN TORRENT RIBERT

Secretari general accidental

PG-2628 T (02.142.014)

TARRAGONA

ANUNCI
de la Diputació de Tarragona, pel qual es fa
pública l’adjudicació d’un contracte d’obres
(codi: 02-5Cont-4).

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Diputació de Tarragona. Pas-

seig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona, te-
lèfon 977 29 66 40, telefax 977 29 66 59.

b)  Dependència que tramita l’expedient:
Serveis Interns.

c) Número de l’expedient: 18/01.-OP

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: contracte d’obres

b) Descripció de l’objecte: Contractació de
les obres d’acondiciament de la travessera del
Perelló, antiga carretera TV-3022.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudi-
cació.

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma d’adjudicació: concurs públic
d) Butlletins o Diaris Oficials i data de pu-

blicació de l’anunci de licitació: BOP de Tar-
ragona núm 45 de 22 de febrer de 2002, DOGC
núm 3581 de 22 de febrer de 2002.

4. Pressupost base de licitació: 541.244,37
euros.

5. Adjudicació:
a) Data: 19 d’abril de 2002.
b) Contractista: LUIS BATALLA, SA
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 499.990,00 euros.

Tarragona, 8 de maig de 2002

PERE-JOAN TORRENT I RIBERT

Secretari general accidental

PG-62606 (02.136.113)

TARRAGONA

ANUNCI
de la Diputació de Tarragona, pel qual es fa
pública l’adjudicació d’un contracte de submi-
nistrament. (codi: 02-5Cont-4).

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Diputació de Tarragona. Pas-

seig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona, te-
lèfon 977 29 66 40, telefax 977 29 66 59.

b)  Dependència que tramita l’expedient:
Serveis Interns.

c) Número de l’expedient: 3/02.-Cont

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: contracte de subminis-

trament
b) Descripció de l’objecte: Contractació de

l’edició del catàleg de Serveis Culturals als ajun-
taments per als anys 2002-2003, amb suport
paper.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudi-
cació.

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: restringit
c) Forma d’adjudicació: procediment nego-

ciat
d) Número d’invitacions: 8

4. Pressupost base de licitació orientatiu:
26.445,00 euros.

5. Adjudicació:
a) Data: 5 d’abril de 2002.
b) Contractista: IMATGE 9, SL – Cossetània

Edicions
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 23.812,00 euros.

Tarragona, 8 de maig de 2002

PERE-JOAN TORRENT I RIBERT

Secretari general accidental

PG-62609 (02.136.120)
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TARRAGONA

ANUNCI
de la Diputació de Tarragona, pel qual es fa
pública l’adjudicació d’un contracte de consul-
toria i assistència (codi: 02-5Cont-4).

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Diputació de Tarragona. Pas-

seig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona, te-
lèfon 977 29 66 40, telefax 977 29 66 59.

b)  Dependència que tramita l’expedient:
Serveis Interns.

c) Número de l’expedient: 2/02.-Cont

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: contracte de consul-

toria i assistència tècnica
b) Descripció de l’objecte: Contractació de

la consultoria i assistència tècnica per a la rea-
lització del projecte d’adaptació dels ajardi-
naments dels centres d’ensenyament públic de
Salou (Tarragonès).

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudi-
cació.

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: restringit
c) Forma d’adjudicació: procediment nego-

ciat
d) Número d’invitacions: 3

4. Pressupost base de licitació orientatiu:
3.860,00 euros.

5. Adjudicació:
a) Data: 19 d’abril de 2002.
b) Contractista: LIMONIUM, SCP
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 3.860,00 euros.

Tarragona, 8 de maig de 2002

PERE-JOAN TORRENT I RIBERT

Secretari general accidental

PG-62608 (02.136.116)

TARRAGONA

ANUNCI
de la Diputació de Tarragona, pel qual es fa
pública l’adjudicació d’un contracte de consul-
toria i assistència (codi: 02-5Cont-4).

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Diputació de Tarragona. Pas-

seig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona, te-
lèfon 977 29 66 40, telefax 977 29 66 59.

b)  Dependència que tramita l’expedient:
Serveis Interns.

c) Número de l’expedient: 1/02.-Cont

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: contracte de consul-

toria i assistència tècnica
b) Descripció de l’objecte: Contractació de

la consultoria i assistència tècnica per a la rea-
lització de l’estudi inventari dels camins del ter-
me municipal de Riudecanyes (Baix Camp).

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudi-
cació.

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: restringit

INSTITUT METROPOLITÀ
DE PROMOCIÓ DE SÒL
I GESTIÓ PATRIMONIAL

ANUNCI
l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió
Patrimonial, sobre subhasta pública de béns.

Exp. 213/02
Acord del Consell d’Administració de l’Institut
Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patri-
monial (IMPSOL)  de 18 d’abril de 2002, pel
qual s’anuncia subhasta pública per procedir a
la Venda del 34,15% indivís de la parcel·la “F”
del sector La Granja de Molins de Rei.

“Iniciar expedient per procedir a l’alienació,
mitjançant subhasta pública, del 34,15% indivís
de la parcel·la “F” del sector “La Granja” de
Molins de Rei. Aprovar el Plec de Condicions
Jurídiques i Econòmico-Administratives que
regirà l’esmentada subhasta i que figura com
annex d’aquest acord. Donar publicitat de la
licitació al Butlletí Oficial de la Província i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Delegar, indistintament, al President i al Con-
seller Delegat de l’IMPSOL la competència per
adjudicar aquesta subhasta, així com qualsevol
altra resolució que s’hagi d’adoptar en relació
a aquest procediment, adjudicació i contracte,
donant compte d’aquestes resolucions en el
proper Consell d’Administració que es celebri.
Així mateix es faculta al Conseller Delegat per
a la signatura de qualsevol document que sigui
necessari per a la formalització d’aquesta com-
pra-venda. Donar compte d’aquest acord al
Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que disposa
l’article 40 del Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals”.

Tipus de licitació: 2.868.479,34 Euros (IVA in-
clòs).

Garantia provisional: 57.369,59 Euros (2% s/
licitació)
Garantia definitiva: 10% sobre el preu d’adju-
dicació.

La formalització del contracte d’adjudicació,
així com els dipòsits de les garanties, tant la pro-
visional com la definitiva, es duran a terme se-
gons l’establert per la normativa legal vigent.

Model de proposició econòmica:
“El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb

domicili a (carrer i localitat), actuant en nom
propi o en representació de (particular o empre-
sa), assabentat/ada de l’anunci públic pel qual
es convoca subhasta per a l’alienació del 34,15%
indivís de la parcel·la “F” del sector La Gran-
ja de Molins de Rei i de les condicions tècniques
i administratives que regeixen la subhasta pú-
blica, manifesta que les accepta i es compromet
a comprar el 34,15% indivís de la parcel·la “F”
del sector La Granja de Molins de Rei per la
quantitat de (...) Euros, IVA inclòs, (en lletres
i xifres).

Lloc, data i signatura del proponent”.

Sol·licitud de documentació: El Plec de Clàusules
Jurídiques i Econòmico-Administratives està
exposat al tauler d’anuncis de l’IMPSOL. Els li-
citadors hauran d’adreçar-se a l’IMPSOL, Dept.
de Contractació (c/ 62, núm.16, edifici A, Zona
Franca de Barcelona. Tel 93.223.51.51) per tal
d’obtenir fotocòpia de l’esmentada documen-
tació.

ALTRES
ORGANISMES

c) Forma d’adjudicació: procediment nego-
ciat

d) Número d’invitacions: 3

4. Pressupost base de licitació orientatiu:
9.100,00 euros.

5. Adjudicació:
a) Data: 19 d’abril de 2002.
b) Contractista: LIMONIUM, SCP
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 9.100,00 euros.

Tarragona, 8 de maig de 2002

PERE-JOAN TORRENT I RIBERT

Secretari general accidental

PG-62607 (02.136.114)

*
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Admissió de proposicions: Fins les 12 hores del
dia en que es compleixin 30 dies hàbils, comp-
tats a partir de la darrera publicació del present
anunci al Butlletí Oficial de la Província o al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si
aquest dia coincideix en dissabte o festiu, l’ad-
missió es traslladarà a les 12 hores del següent
dia hàbils. No s’admetran pliques enviades per
correu.

Presentació de pliques: Les pliques es presenta-
ran al Dept. de Contractació de l’IMPSOL,
carrer 62, núm. 16, sector A, Zona Franca 08040
Barcelona, Edifici A, despatx 409.

Obertura de pliques:
Sobre núm. 1: L’endemà del darrer dia d’ad-

missió de proposicions. En el cas de ser festiu
es traslladarà al següent dia hàbil.

Sobre núm. 2: En acte públic a les 12 hores del
quart dia hàbil següent, a comptar des del dia
de l’obertura del sobre núm. 1, si no és que la
Mesa de Contractació decideixi avançar l’ober-
tura del sobre núm. 2 al dia de l’obertura del
sobre núm. 1. Supòsit en el qual els licitadors
seran oportunament notificats de la decisió de
la Mesa, mitjançant notificació que els serà lliu-
rada en el moment de la presentació de l’ofer-
ta, on se’ls indicarà dia, hora i lloc de la celebra-
ció de l’acte.

Documents que hauran de presentar els licita-
dors: Els assenyalats en el Plec de Condicions
Jurídiques i Econòmico-Administratives que
regiran la venda del 34,15% indivís de la par-
cel·la “F” del sector La Granja de Molins de
Rei.

Barcelona 29 d’abril de 2002

AMADEU IGLESIAS I UNZUÉ

Director gerent

PG-62560 (02.136.075)

INSTITUT METROPOLITÀ
DE PROMOCIÓ DE SÒL
I GESTIÓ PATRIMONIAL

ANUNCI
de l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i
Gestió Patrimonial, sobre alienació d’uns locals.

Exp. 240/02
Deixar sense efecte l’anunci publicat al

D.O.G.C. núm. 3629, de 06.05.2002, pàg. 7957,
pel qual s’anuncia subhasta pública per pro-
cedir a l’alienació dels locals comercials de
l’edifici UP 3B del Sector Ribera Baixa de El
Prat de Llobregat, per error en la transcrip-
ció de l’acord aprovat, i publicar el següent
anunci:

Acord del Consell d’Administració de l’Ins-
titut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió
Patrimonial (IMPSOL) de data 18 d’abril de
2002, pel qual s’anuncia Subhasta Pública per
procedir a l’alienació dels locals comercials 2, 3,
4, 5 i 6 de l’edifici UP 3B del Sector Ribera Baixa
de El Prat de Llobregat.

Iniciar expedient per procedir a l’alienació,
mitjançant subhasta pública dels següents locals
comercials:

Presentació de pliques: Les pliques es presenta-
ran al Dept. de Contractació de l’IMPSOL,
carrer 62, núm. 16, Sector A Zona Franca, 08040
Barcelona, Edifici A, despatx 409.

Obertura de pliques: L’endemà del darrer dia
d’admissió de proposicions, o aquell que es de-
termini als corresponents anuncis o bé s’hagi
comunicat als participants.

Documents que hauran de presentar els licitadors:
Els assenyalats en el Plec de Clàusules jurídiques
i econòmico-administratives.

Barcelona, 7 de maig de 2002

GEMMA RODRÍGUEZ FLORES

Cap del Servei Jurídic i Contractació

PG-65299 (02.136.112)

*

Aprovar el Plec de Condicions Jurídiques i
econòmico-administratives que regirà l’esmen-
tada subhasta i que figura com annex d’aquest
acord. Donar publicitat de la licitació al Butlletí
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Delegar, indistinta-
ment, al President, al Conseller Delegat i Ge-
rent de l’IMPSOL la competència per adjudi-
car aquesta subhasta, així com qualsevol altre
resolució que s’hagi d’adoptar en relació a
aquest procediment, donant compte d’aques-
tes resolucions en el proper Consell d’Adminis-
tració que es celebri. Així mateix es faculta al
Conseller Delegat i Gerent per a la signatura
dels documents que siguin necessaris per la for-
malització d’aquesta compra-venda”

Tipus mínim de licitació: 1.464,07 Euros/m2,
IVA inclòs del 16%.
Garantia provisional: no n’hi ha.
Garantia definitiva: no n’hi ha.

La formalització del contracte d’adjudicació
es durà a terme segon l’establert per la norma-
tiva legal vigent.

Model de proposició econòmica:
El/La Sr./Sra. (...), amb Document Nacional

d’Identitat núm. (...), major d’edat, amb domicili
a (carrer, plaça, ...) (...), núm. (...), província de
(...), en nom propi (o com mandatari) de (...), o
com director, gerent, conseller delegat, etc., de
la societat (...), amb Núm. d’Identificació Fiscal
(...), segons acredita amb la documentació que
acompanya, assabentat de l’anunci publicat i en
les condicions i requisits per a prendre part en
la Subhasta Pública per a la Venda de locals co-
mercials de l’edifici UP-3B del sector Ribera
Baixa de El Prat de Llobregat, creu que es troba
en condicions de concórrer-hi. A l’efecte, accep-
ta totes les condicions tècniques, administrati-
ves i legals que contenen els plecs que ha exa-
minat i que expressament accepta, pels següents
imports parcials i totals següents:

Local (...) per la suma total de (en lletres i en
xifres) (...) Euros, (IVA inclòs del ........%).

Local (...) per la suma total de (en lletres i en
xifres) (...) Euros, (IVA inclòs del ........%).

Local (...) per la suma total de (en lletres i en
xifres) (...) Euros, (IVA inclòs del ........%).

Local (...) per la suma total de (en lletres i en
xifres) (...) Euros, (IVA inclòs del ........%).

Local (...) per la suma total de (en lletres i en
xifres) (...) Euros, (IVA inclòs del ........%).

(...), (...) de (...) de 2002.
(firma i segell del licitador)

Sol·licitud de documentació: El Plec de Clàusules
Jurídiques i Econòmico-Administratives està
exposat al tauler d’anuncis de l’IMPSOL. Els li-
citadors hauran d’adreçar-se a l’IMPSOL (c/ 62,
núm. 16, Sector A de la Zona Franca de Bar-
celona, tel. 93 2235151, per tal d’obtenir fotocò-
pia de l’esmentada documentació.

Admissió de proposicions: De 9 a 14h de cada
dia hàbil, fins les 12h del dia 14 de juny de 2002.
No s’admetran pliques enviades per correu.

Local núm. Superfície(m2) Preu m2 Import 16% d’IVA TOTAL euros
2 ............................................. 112,68 1.262,13 142.216,29 22.754,61 164.970,90
3 ............................................. 144,33 1.262,13 182.162,56 29.146,01 211.308,57
4 ............................................. 145,85 1.262,13 184.080,99 29.452,96 213.533,95
5 ............................................. 140,00 1.262,13 176.697,56 28.271,61 204.969,17
6 ............................................. 146,00 1.262,13 184.270,31 29.483,25 213.753,56,
TOTAL ................................. 688,86 869.427,71 139.108,44 1.008.536,15



JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 14 de
Barcelona, sobre actes de judici d’adopció
(exp.: 4832/1997).

La secretària en substitució, M. Dolores Blan-
co Pérez, del Jutjat de Primera Instància núm.
14 de Barcelona,

Faig saber: que en els actes de judici d’adop-
ció, seguits en aquest Jutjat sota el núm. 4834/
1997, a instància de la DGAI, s’ha dictat Inter-
locutòria d’aclariment el dia 22 de maig de 2000,
la part dispositiva de la qual és la següent:

“Resolc: que és procedent la rectificació de
la Interlocutòria dictada el dia 9 de març de
2000 en el sentit que on diu “Abril” ha de dir
“Andrea”.

”Així ho acorda, mana i signa l’Il·lm. Sr. Jorge
Maza Domingo, magistrat jutge d’aquest Jutjat.

”Notifiqueu aquesta resolució a les parts, fent-
los saber que, a partir de la seva pràctica, comen-
çarà de nou el còmput per a la interposició dels
recursos admissibles contra la resolució principal
a què es refereix.”

I perquè serveixi de notificació en forma a la
Sra. Francisca Ruiz Goya, expedeixo aquest
edicte.

Barcelona, 1 de març de 2001

M. DOLORES BLANCO PÉREZ

Secretària sustituta

(02.105.068)

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 14 de
Barcelona, sobre procediment d’acolliment fa-
miliar (actuacions 111/2000, Secció Quarta)

El secretari judicial en substitució, senyor
Manuel Sánchez Fontal, del Jutjat de Primera
Instància núm. 14 de Barcelona, fa saber:

Que en les actuacions del judici d’acolliment
familiar que se segueixen en aquest Jutjat amb
el núm. 111/2000, a instància de l’Institut Català
de l’Acolliment i de l’Adopció, s’ha dictat la in-
terlocutòria, la part dispositiva de la qual és la
següent:

RESOLC:

Constituir l’acolliment preadoptiu dels me-
nors Marcos i Laura Vegas Aradilla, fills del
senyor Miguel Ángel Vegas García i de la se-
nyora Eva María Aradilla García, i nascuts a
Calella el 18 de juliol de 1994 i el 4 de maig de
1996, respectivament, en la família que formen
.................. i ..................., els quals tindran les
obligacions derivades de l’article 15 de la Llei
37/1991, anteriorment esmentada.

Així ho acorda, mana i signa l’I·lm. Sr. Jorge
Maza Domingo, magistrat jutge del Jutjat de
Primera Instància núm. 14 de Barcelona.

Aquesta resolució s’ha de notificar a l’ICAA,
a la DGAI, al Ministeri Fiscal, als acollidors i als

pares biològics mitjançant certificació, de la qual
s’exclogui la identitat dels acollidors i, un cop
esdevingui ferma, s’ha d’inscriure al Registre
Civil.

Cal advertir a les parts que, contra aquesta
resolució es podrà interposar recurs d’apel·lació
en el termini de cinc dies des de la seva notifi-
cació, que caldrà preparar-lo davant aquest
Jutjat i interposar-lo davant l’Audiència Provin-
cial de Barcelona, que resoldrà.

Cal complir el que s’ha acordat.

I per tal que serveixi de notificació en forma
a , declarat en situació processal de rebel·lia, ex-
pedeixo aquest Edicte

Barcelona, 29 de març de 2001

El secretari judicial en substitució, signatura
il·legible

(02.119.102)

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 14 de
Barcelona, sobre procediment d’acolliment fa-
miliar (actuacions 80/2000, Secció Primera).

El secretari judicial, senyor Francisco Javier
Caso Martínez, del Jutjat de Primera Instància
núm. 14 de Barcelona, fa saber:

Que en les actuacions de judici d’acolliment
familiar que se segueixen en aquest Jutjat amb
el núm. 80/2000, a instància de l’Institut Cata-
là de l’Acolliment i l’Adopció, s’ha dictat la in-
terlocutòria, l’encapçalament i la part disposi-
tiva de la qual són els següents:

Interlocutòria
A la ciutat de Barcelona, a 30 de juny de 2001.

Vistes les actuacions en l’expedient de jurisdicció
voluntària esmentat sobre acolliment preadop-
tiu,

RESOLC:

Constituir l’acolliment preadoptiu del me-
nor Juan José Jiménez Gutiérrez, fill del se-
nyor Arturo Jiménez Saavedra i de la senyora
Eila Gutiérrez Martín, i nascut a Mataró el 24
de febrer de 1996, en la família que formen
................... i ...................., els quals tindran les
obligacions derivades de l’article 15 de la Llei
37/1991, anteriorment esmentada.

Així ho acorda, mana i signa l’Il·lm. Sr. Jor-
ge Maza Domingo, magistrat jutge del Jutjat de
Primera Instància núm. 14 de Barcelona.

Aquesta resolució s’ha de notificar a l’ICAA,
a la DGAI, al Ministeri Fiscal, als acollidors i als
pares biològics (en el cas que la mare no sigui
localitzada per edictes), mitjançant certificació,
de la qual s’exclogui la identitat dels acollidors
i, un cop esdevingui ferma, s’ha d’inscriure al Re-
gistre Civil.

Cal advertir a les parts que, contra aques-
ta resolució es podrà interposar recurs d’apel·-
lació, que caldrà preparar davant aquest Jutjat
i interposar davant l’Audiència Provincial de
Barcelona.

I, per tal que serveixi de notificació en for-
ma a la senyora Eila Gutiérrez Martín i al se-
nyor Arturo Jiménez Saavedra, expedeixo
aquest Edicte.

Barcelona, 9 d’octubre de 2001

El secretari judicial, signatura il·legible

(02.066.063)

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 14 de
Barcelona, sobre procediment d’acolliment fa-
miliar (actuacions 226/2001, Secció Cinquena)

El secretari judicial, senyor Francisco Javier
Caso Martínez, del Jutjat de Primera Instància
núm. 14 de Barcelona, fa saber:

Que en les actuacions del judici d’acolliment
familiar que se segueixen en aquest Jutjat amb
el núm. 226/2001, a instància de l’Institut Català
de l’Acolliment i l’Adopció, s’ha dictat interlo-
cutòria, l’encapçalament i la part dispositiva de
la qual són les següents:

INTERLOCUTÒRIA

A la ciutat de Barcelona, a 8 d’octubre de 2001.

Vistes les actuacions en l’expedient de juris-
dicció voluntària esmentat sobre acolliment pre-
adoptiu,

RESOLC:

Constituir l’acolliment preadoptiu del menor
David, fill del senyor Jordi Tobal Albiol i de la
senyora Yolanda Mena Naranjo, i nascut a Sa-
badell, en la família que formen .................. i
....................., els quals tindran les obligacions
derivades de l’article 15 de la Llei 37/1991, an-
teriorment esmentada.

Així ho acorda, mana i signa l’Il·lm. Sr. Jor-
ge Maza Domingo, magistrat jutge del Jutjat de
Primera Instància núm. 14 de Barcelona.

Aquesta resolució s’ha de  notificar a l’ICAA,
a la DGAI, al Ministeri Fiscal, als acollidors i als
pares biològics mitjançant certificació, de la qual
s’exclogui la identitat dels acollidors, i, un cop
esdevingui ferma, s’ha d’inscriure en el Regis-
tre Civil.

Cal advertir a les parts que, contra aques-
ta resolució es podrà interposar recurs d’apel·-
lació, que cal preparar davant aquest jutjat i
interposar davant l’Audiència Provincial de
Barcelona en el termini de cinc dies des de la
notificació.

I per tal que serveixi de notificació en forma
a la mare biològica senyora Yolanda Mena Na-
ranjo, declarada en situació processal de rebel·-
lia, expedeixo aquest Edicte.

Barcelona, 22 de novembre de 2001

El secretari judicial, signatura il·legible

(02.102.104)
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EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 14 de Bar-
celona, sobre procediment d’acolliment famili-
ar (actuacions 4/2000, Secció Quarta).

El senyor Francisco Javier Caso Martínez,
secretari del Jutjat de Primera Instància núm.
14 de Barcelona, faig saber:

Que en les actuacions del judici d’Acolliment
familiar, que se segueixen en aquest Jutjat amb
el núm. 4/2000, a instància de l’Institut Català
de l’Acolliment i l’Adopció, s’ha dictat la inter-
locutòria la part dispositiva de la qual és la se-
güent:

RESOLC:

Constituir l’acolliment preadoptiu del menor
Navil Fontanet Guemra, fill del senyor Antoni
Fontanet Borney (mort) i de la senyora Naima
Guemra, i nascut a Sabadell el 14 de juny de
1994, en la família que formen ............, els quals
tindran les obligacions derivades de l’article 15
de la Llei 37/1991 anteriorment referida, amb
suspensió de visites a la família biològica.

Així ho acorda, mana i signa l’Il·lm. Sr. Jorge
Maza Domingo, magistrat jutge del Jutjat de Pri-
mera Instància núm. 14 de Barcelona.

Cal notificar aquesta resolució a la DGAI, al
Ministeri Fiscal, als acollidors i a la mare biolò-
gica, aquesta per edictes en els quals s’exclogui
la identitat dels acollidors; i un cop assoleixi
fermesa, s’ha d’inscriure en el Registre Civil.

Cal advertir a les parts que, contra aquesta
resolució podran interposar davant aquest Jut-
jat, i per tal que sigui resolt per l’Audiència
Provincial de Barcelona, Recurs d’Apel·lació,
en el termini de cinc dies des de la notificació.

Cal complir allò acordat.

I per tal que serveixi de notificació en forma,
a la senyora Naima Guemra, en parador igno-
rat, expedeixo aquest Edicte.

Barcelona, 7 de febrer de 2002

FRANCISCO JAVIER CASO MARTÍNEZ

Secretari judicial

(02.105.001)

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Figue-
res, sobre actuacions de judici verbal (exp. 2/
2001).

FAIG SABER:

Que en el Jutjat es tramiten les actuacions de
judici verbal de desnonament amb el núm. 2/
2001 a instàncies de MIGUEL IGLESIAS DU-
RAN, representat/ada pel/per la procurador/a
JOSE MARIA SOLER VIÑAS, contra UAP
UNIVERSAL PRODUC AMUEBL. SL, so-
bre Judici verbal (desnonament per manca de
pagament). En la resolució dictada avui s’ha
decidit notificar i citar a judici, mitjançant edic-
tes, a FRANCIS MONTIGAILLARD, admi-
nistrador de UPA UNIVERSAL PRODUC.
AMUEBL. SL ja que se n’ignora el parador.

I, per que serveixi com a notificació i citació
a judici, lliuro aquest edicte.

Figueres, 26 de febrer de 2002

MONTSERRAT SOLER ALTESA

Secretària judicial en substitució

PG-59175 (02.141.027)

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 26 de Bar-
celona, sobre actuacions de judici executiu (exp.
680/2000).

El Secretario Judicial, Antonio Cidraque Arias
del Juzgado Primera Instancia 26 Barcelona

HAGO SABER:

Que en el juicio ejecutivo de referencia se ha
dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

Magistrada Juez Anna Maria Pascual Vega

En Barcelona, a nueve de julio de dos mil uno

Anna Maria Pascual Vega, Magistrada Juez del
Juzgado de Primera Instancia núm. Juzgado Pri-
mera Instancia 26 de Barcelona, ha visto los pre-
sentes autos de juicio ejecutivo seguidos ante este
Juzgado, entre partes, de una como demandante
MERCANTIL CATALUNYA, SA representada
por el/la procurador/a Berta Jorba Pamies y bajo
la dirección del/de la letrado/a, Gabriel Sanchez
Vila y de otra como demandada TOYBA SCP,
Andrés Torres Justibo y Yolanda Sanchez Ariza
que figura declarada e rebeldía, en reclamación de
cantidad.

FALLO

Debo mandar y mando seguir adelante la
ejecución despachada contra TOYBA SCP,
Andrés Torres Justibo y Yolanda Sanchez Ariza
hasta hacer trance y remate de los bienes em-
bargados, y con su importe íntegro pago a MER-
CANTIL CATALUNYA SA de la cantidad de
2.469.105 pesetas de principal y los intereses
correspondientes y costas causadas y que se cau-
sen, en las cuales expresamente condeno a di-
cho/a demandado/a.

Así por esta mi sentencia, que por rebeldía
del/de la demandado/a se le notificará en los
estrados del Juzgado, y en el Boletín oficial de
esta província, caso de que no se solicite su
notificación personal, lo pronuncio, mando y
firmo.

Para que sirva de notificación de sentencia al/
a la demandado/a TOYBA SCP, Andrés Torres
Justibo y Yolanda Sanchez Ariza se expide el
presente edicto, que se INTRODUIRÁ en el
Boletín Oficial de la Província, y en el tablón de
anuncios de este Juzgado.

Barcelona, 28 de marzo de 2002

El secretario judicial, firma ilegible

PG-60480 (02.141.028)

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 47 de
Barcelona, sobre actuacions de judici verbal
(exp. 688/2001-E1).

Da. ROSARIO MARTIN MARTIN, Se-
cretario del Juzgado de Primera Instancia no.
47 de Barcelona.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se
siguen actuaciones de Juicio Verbal de Desa-
hucio por falta de pago, seguidos bajo el no. 688/
2001-E1, a instancia de MARIA ANTONIA
PELECHA PIÑOL contra BENEATH 2000,
SL, vecino que era de Barcelona y en la ac-
tualidad en domicilio desconocido, en las que
con fecha 12 de diciembre de 2001 se ha dictado
Sentencia, cuyo FALLO es del tenor literal
siguiente:

«FALLO: Que estimando íntegramente la
demanda formulada por el Procurador de los
Tribunales D. JOSEP RAMON JANSA MO-
RELL, en nombre y representación de la parte
actora MARIA ANTONIA PELECHA PI-
ÑOL, debo declarar y declaro resuelto el con-
trato de arrendamiento que vincula a las partes
respecto del local sito en esta ciudad, calle Lon-
dres 81, bajos de Barcelona, y, en consecuencia
debo condenar y condeno a la parte demandada
BENEATH 2000, SL a desalojarlo dejándolo
completamente libre, vacua y expedito a dis-
posición de la parte actora, dentro del plazo legal
y con apercibimiento de lanzamiento si no lo
verifica dentro de dicho término, y condenán-
dole igualmente al pago de las costas causadas
en la tramitación del presente procedimiento.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso
de apelación preparándolo en el plazo de cinco
días, en ese Juzgado para ante la Audiencia Pro-
vincial de Barcelona, para cuya admisión deberá
la parte acreditar al interponerlo tener satis-
fechas las rentas vencidas.»

Y para que conste y sirva de notificación en
forma al demandado BENEATH 2000, SL, que
tuvo su domicilio en Travessera de les Corts, 232
bajos, expido y firmo el presente.

Barcelona, 10 de abril de 2002

El secretario judicial, firma ilegible

PG-62125 (02.141.026)
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