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TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

QÜESTIÓ
d’inconstitucionalitat número 3226/95, relativa
a l’article 12 de la Llei del Parlament de Catalunya 5/1987, de 4 d’abril.

DECRET
329/1995, de 7 de novembre, pel qual es disposa la realització de l’Estadística de Població 1996
i s’aproven les seves normes reguladores.

mogràfiques relatives al lloc de naixement, l’edat,
el sexe, l’estat civil i la composició familiar, segons
el model de qüestionari que es publicarà en la normativa de desplegament d’aquest Decret.

El Tribunal Constitucional, per provisió de 7
de novembre d’enguany, ha admès a tràmit la
Qüestió d’inconstitucionalitat número 3226/95,
plantejada per la Secció Cinquena de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per suposada inconstitucionalitat de l’article 12 de la Llei del
Parlament de Catalunya 5/1987, de 4 d’abril, de
règim provisional de les competències de les
diputacions provincials, en relació amb la disposició addicional primera de la Llei del Parlament de Catalunya 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària, per presumpta vulneració dels
articles 142, 149.1.16 i 157 CE, i l’article 50 i la
disposició transitòria primera de la Llei 14/1986,
de 25 d’abril, general de sanitat.

La necessitat de disposar d’una informació
estadística actualitzada sobre la població de
Catalunya, i més àmplia que la que s’obté de
l’aprofitament estadístic del padró municipal
d’habitants, a fi de mantenir les sèries sobre el
coneixement de la realitat demogràfica i social de Catalunya, fa precisa la realització d’una
operació estadística l’any 1996 per a l’obtenció
de l’esmentada informació i per tal de disposar
d’aquestes dades a partir de 1997.

Article 3
Beneficis legals
L’estadística de població de Catalunya de
1996 gaudeix dels beneficis legals establerts en
la Llei 14/1987, de 9 de juliol, d’estadística.

Madrid, 7 de novembre de 1995
El secretari general, signatura il·legible
(95.338.065)

CONFLICTE
positiu de competència número 3342/95, plantejat
pel Consell Executiu de la Generalitat de
Catalunya, en relació amb l’Ordre de 4 de maig
de 1995 del Ministeri per a les Administracions
Públiques.
El Tribunal Constitucional, per provisió de 7 de
novembre d’enguany, ha admès a tràmit el Conflicte positiu de competència número 3342/95,
plantejat pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, en relació amb l’Ordre de 4 de
maig de 1995 del Ministeri per a les Administracions Públiques, per la qual s’aproven les
bases reguladores de la concessió d’ajuts per al
desenvolupament de plans de formació en el
marc de l’Acord de formació contínua a les
administracions públiques de 21 de març de
1995, i la seva aplicació per les resolucions de
l’Institut Nacional d’Administració Pública
de 4 i 30 de maig de 1995, per mitjà de les quals
s’efectua la primera i la segona convocatòria,
respectivament, per a l’exercici 1995, de concessió d’ajuts en el marc de l’esmentat Acord.
Madrid, 7 de novembre de 1995
El secretari general, signatura il·legible
(95.339.036)

*

Per dur a terme aquest objectiu el Govern de
la Generalitat fa ús de l’atribució que li atorga
l’article 9.1.b) de la Llei 14/1987, de 9 de juliol,
d’estadística.
La disposició estableix, així mateix, d’acord
amb l’article 11 de la Llei 14/1987, de 9 de juliol, d’estadística, les normes reguladores que han
de regir l’estadística.
Atès l’Acord del Govern d’11 de juliol de
1995, sobre l’estadística de població de Catalunya 1996 i sobre el seu finançament;
Vista la iniciativa proposada per l’Institut
d’Estadística de Catalunya relativa a la realització de l’estadística de població de 1996,
d’acord amb el que disposa l’esmentat article
9.1.b) de la Llei 14/1987, de 9 de juliol, d’estadística;
Atesos així mateix els articles 9.2, 18, 25 i
següents i 30 de la Llei 14/1987, de 9 de juliol,
d’estadística;
A proposta dels consellers de Governació i
d’Economia i Finances, i amb la deliberació
prèvia del Govern,
DECRETO:
Article 1
Règim de l’estadística
1.1 L’Institut d’Estadística de Catalunya realitzarà l’estadística de població de 1996, amb
la col·laboració dels ajuntaments, que es durà
a terme a tot el territori de Catalunya, d’acord
amb el que preveu la Llei 14/1987, de 9 de juliol, d’estadística, i el que estableix aquest Decret
i les normes que el despleguin.
1.2 L’estadística de població de Catalunya
de 1996 es durà a terme paral·lelament i simultàniament a la renovació del padró municipal
d’habitants de 1996.
1.3 L’Institut d’Estadística de Catalunya es
coordinarà amb l’Institut Nacional d’Estadística
als efectes d’impartir la formació al personal responsable de la recollida de dades, així com en
els treballs d’inspecció de l’operació, i col·laborarà en l’assistència tècnica als ajuntaments.
Article 2
Descripció de l’estadística
L’estadística de població de Catalunya de
1996 contindrà dades de la població de Catalunya referides a l’activitat econòmica, la professió,
la situació laboral, els desplaçaments per raó de
treball o estudi, el nivell d’instrucció, l’any d’arribada a Catalunya i el coneixement de la llengua catalana, a més de les dades bàsiques de-

Article 4
Col·laboració ciutadana
Totes les persones residents a Catalunya estan obligades a subministrar informació per a
l’elaboració de l’estadística de població de Catalunya de 1996.
La informació que se sol·licita haurà de ser
subministrada als agents d’empadronament, els
quals estaran degudament acreditats.
Article 5
Secret estadístic
Les dades obtingudes en l’estadística de població de Catalunya de 1996 estaran emparades
pel secret estadístic, en els termes que disposa
la Llei 14/1987, de 9 de juliol, d’estadística, i
només podran ser fetes públiques o comunicades
a persones o entitats que estiguin obligades al
manteniment del secret estadístic i sempre que
les hagin d’utilitzar amb finalitats estadístiques.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
—1 L’Institut d’Estadística de Catalunya, en
col·laboració amb la Direcció General d’Administració Local, durà a terme les activitats necessàries per coordinar els ajuntaments de Catalunya a fi que els treballs de l’estadística de població de Catalunya de 1996 es desenvolupin
paral·lelament i simultàniament amb la renovació del padró municipal d’habitants i es realitzin de manera que es pugui complir amb l’operació en els termes i dins els terminis establerts.
—2 L’Institut d’Estadística de Catalunya compensarà econòmicament els ajuntaments per
l’increment de les despeses derivades de la realització de l’estadística de població, de la manera que es determini, en funció del nombre
d’habitants.
DISPOSICIONS FINALS
—1 S’habilita els consellers de Governació i
d’Economia i Finances per dictar les disposicions
necessàries per a l’execució, l’aplicació i el desplegament d’aquest Decret.
—2 Aquest Decret entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació.
Barcelona, 7 de novembre de 1995
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
XAVIER POMÉS I ABELLA
Conseller de Governació
MACIÀ ALAVEDRA I MONER
Conseller d’Economia i Finances
(95.324.031)

9316

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DECRET
327/1995, de 28 de novembre, pel qual s’autoritza
l’adscripció de l’Escola Universitària d’Estudis
Empresarials del Maresme a la Universitat
Pompeu Fabra.
El Reial decret 1422/1990, de 26 d’octubre
(BOE núm. 278, de 20.11.1990), modificat pel
Reial decret 386/1991, de 22 de març (BOE núm.
73, de 26.3.1991), va establir el títol universitari oficial de diplomat en ciències empresarials
i les directrius generals pròpies dels plans d’estudi conduents a la seva obtenció.
Responent a l’aspiració de la societat del
Maresme de consolidar estudis universitaris de
primer cicle, l’Escola Universitària d’Estudis
Empresarials del Maresme i la Universitat
Pompeu Fabra han signat el 8 de març de 1994
un conveni de col·laboració acadèmica i han demanat al Comissionat per a Universitats i Recerca autorització perquè aquesta Escola actuï com
a centre adscrit per impartir els estudis de diplomat en ciències empresarials.
De conformitat amb la sol·licitud en qüestió,
d’acord amb el que estableixen la Llei 11/1983,
de 25 d’agost, de reforma universitària, la Llei
26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials, el
Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement d’universitats i centres
universitaris, i el Decret 298/1986, de 25 de
setembre, de regulació del règim i l’adscripció
a universitats públiques de centres docents
d’ensenyament superior, amb els acords de la
Comissió Gestora i del Consell Econòmic de
la Universitat Pompeu Fabra, amb l’informe favorable del Consell Interuniversitari de
Catalunya i del Consell d’Universitats, a proposta del titular del Departament de la Presidència, i previ acord del Govern,
DECRETO:
Article 1
Autoritzar l’adscripció a la Universitat
Pompeu Fabra de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme sota la titularitat del Consell Comarcal del Maresme, i que
tindrà la seva seu al passeig de Callao, s/n, de
Mataró.
Article 2
L’Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme impartirà els ensenyaments
conduents a l’obtenció del títol de diplomat en
ciències empresarials.
Article 3
L’Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme es regirà pel que disposen
la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària, la Llei 26/1984, de 19 de desembre,
de coordinació universitària i de creació de
consells socials, el Decret 298/1986, de 25 de setembre, de regulació del règim i l’adscripció a
universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior, els estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, a la qual s’adscriu, el seu
propi reglament i el conveni de col·laboració
acadèmica subscrit entre la Universitat i el titular del Centre.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Un cop homologat el títol de diplomat en
ciències empresarials, el titular de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme,
mitjançant la Universitat Pompeu Fabra, sol·licitarà al Comissionat per a Universitats i Recerca l’autorització per a l’inici de les activitats
acadèmiques.
DISPOSICIONS FINALS
—1 Autoritzar el Comissionat per a Universitats i Recerca per dur a terme les actuacions
necessàries per al desplegament i l’execució
d’aquest Decret.
—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 28 de novembre de 1995
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
(95.327.026)

RESOLUCIÓ
de 7 de novembre de 1995, per la qual es dóna
publicitat a l’Acord del Govern de la Generalitat de 25 d’octubre de 1995, de constitució d’una
comissió encarregada d’establir les directrius del
Pla de comptabilitat al qual han d’adaptar-se les
federacions esportives catalanes.
Atès que en data 25 d’octubre de 1995 el
Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar la constitució d’una comissió encarregada
d’establir les directrius del Pla de comptabilitat
al qual han d’adaptar-se les federacions esportives catalanes;
Fent ús de la facultat que m’atorga el punt 4
de l’Acord del Govern de la Generalitat de
Catalunya,
RESOLC:
Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Govern de la Generalitat de 25 d’octubre de 1995,
pel qual es constitueix una comissió encarregada
d’establir les directrius del Pla de comptabilitat
al qual han d’adaptar-se les federacions esportives catalanes.
Barcelona, 7 de novembre de 1995
GLÒRIA RIERA I ALEMANY
Secretària general adjunta
ACORD
de 25 d’octubre de 1995, per la qual es constitueix una Comissió encarregada d’establir les directrius del Pla de comptabilitat al qual han
d’adaptar-se les federacions esportives catalanes.
Davant l’aprovació del Pla general de comptabilitat actual, i ateses les característiques específiques de les federacions esportives catalanes i de les seves activitats, les quals requereixen

d’unes normes especials per a l’aplicació
d’aquest Pla, el Departament de la Presidència
—mitjançant la Secretaria General de l’Esport— juntament amb el Departament d’Economia i Finances —mitjançant la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya—, consideren oportú impulsar l’elaboració d’un Pla de
comptabilitat sectorial adaptat a la realitat de
les activitats que porten a terme les esmentades
federacions.
L’objectiu d’elaborar l’esmentat Pla de comptabilitat és aconseguir que les federacions esportives catalanes, entitats sense afany de lucre que
no tenen caràcter mercantil, disposin d’un mecanisme d’informació comptable normalitzat i
adequat a les seves necessitats.
Per a la redacció d’aquest Pla de comptabilitat s’estima oportuna la intervenció i col·laboració
d’experts de diferents àmbits d’actuació.
Vista l’Ordre del Ministeri d’Economia i
Hisenda de 2 de febrer de 1994, per la qual
s’aproven les normes d’adaptació del Pla general
de comptabilitat a les federacions esportives
espanyoles;
Vist el que estableix l’article 50 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya;
A proposta dels departaments de la Presidència i d’Economia i Finances, el Govern de la Generalitat acorda:
—1 Constituir una comissió formada per representants dels següents organismes públics,
entitats esportives i empreses auditores:
Per part de la Sindicatura de Comptes:
Sr. Antoni Martí i Adelantado
Per part de la Intervenció General:
Sr. Joan Bonada i Roura
Per part de les entitats esportives:
Sr. Marc Sagrera i Ribas
Per part de les federacions esportives:
Sr. Josep M. Lluch i Pous
Sr. Francesc Mombrú i Planas
Per part de les empreses auditores:
Sr. Antoni Vila i Iglesias
Sr. Joan Casas i Onteniente
Per part de la Secretaria General de l’Esport:
Sr. Lluís Paluzie i Mir
Sr. Joaquim Coroba i Flores
—2 Les funcions d’aquesta comissió són establir les directrius per a l’elaboració i preparació
del Pla de comptabilitat sectorial, adaptat a les
federacions esportives catalanes, el qual seguirà,
una vegada formulat, els tràmits adients per a
la seva aprovació oficial.
Dins de la comissió es crearà un grup de treball per a la seva redacció.
—3 La durada de la comissió es fixa fins a
l’aprovació definitiva del Pla de comptabilitat
sectorial.
—4 El Departament de la Presidència, mitjançant la Secretaria General de l’Esport, portarà
a terme els tràmits necessaris per a l’efectivitat
de tot el que disposa aquest acord i el trametrà
per a la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
(95.325.050)
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RESOLUCIÓ
de 23 de novembre de 1995, de concessió de subvencions que promou la Secretaria General de
Joventut.

Atès el que estableix el Decret 56/1994, de 7
de març, pel qual s’aproven les normes a la sol·licitud i la concessió de les subvencions que promou la Secretaria General de Joventut;

Atès el que estableix el Decret 56/1994, de 7
de març, pel qual s’aproven les normes a la sol·licitud i la concessió de les subvencions que promou la Secretaria General de Joventut;

Atès el que estableix el capítol 4 de l’esmentat
Decret, sobre subvencions puntuals per a activitats i intercanvis juvenils internacionals sobre
temes d’interès per a la joventut;

Atès el que estableix el capítol 10 de l’esmentat Decret, sobre subvencions per a la realització
de parcs nadalencs infantils i juvenils,

Atès el que estableix el capítol 7 de l’esmentat
Decret, sobre programes de subvencions per a
activitats juvenils;

RESOLC:

Atès el que estableix el capítol 8 de l’esmentat
Decret, sobre programes de subvencions per a
la promoció de l’associacionisme juvenil;

Distribuir la quantitat de 880.000 pessetes, en
concepte de subvencions i amb càrrec a la partida 02.02.460.01/3 del pressupost vigent, entre els
ens locals que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució.
Barcelona, 23 de novembre de 1995
JOSEP COLL I BERTRAN
Secretari general de Joventut

Atès el que estableix el capítol 10 de l’esmentat Decret, sobre subvencions per a la realització
de parcs nadalencs infantils i juvenils,
RESOLC:
Distribuir la quantitat de 2.577.258 pessetes,
en concepte de subvencions i amb càrrec a la
partida 02.02.480.01/5 del pressupost vigent,
entre les entitats que es detallen als annexos
d’aquesta Resolució.

ANNEX
Subvencions per a la realització de parcs nadalencs infantils i juvenils
Entitat: Ajuntament d’Igualada.
Localitat: Igualada.
Subvenció: 50.000 ptes.
Entitat: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
Localitat: Sant Vicenç dels Horts.
Subvenció: 50.000 ptes.
Entitat: Ajuntament de Vic.
Localitat: Vic.
Subvenció: 100.000 ptes.
Entitat: Ajuntament de Roses.
Localitat: Roses.
Subvenció: 80.000 ptes.
Entitat: Ajuntament d’Olot.
Localitat: Olot.
Subvenció: 100.000 ptes.
Entitat: Ajuntament de Figueres.
Localitat: Figueres.
Subvenció: 100.000 ptes.
Entitat: Ajuntament de Blanes.
Localitat: Blanes.
Subvenció: 100.000 ptes.
Entitat: Ajuntament de Bellpuig.
Localitat: Bellpuig.
Subvenció: 100.000 ptes.
Entitat: Ajuntament de Tàrrega.
Localitat: Tàrrega.
Subvenció: 100.000 ptes.
Entitat: Ajuntament d’Ulldecona.
Localitat: Ulldecona.
Subvenció: 100.000 ptes.
(95.321.020)

RESOLUCIÓ
de 23 de novembre de 1995, de concessió de subvencions que promou la Secretaria General de
Joventut.

Barcelona, 23 de novembre de 1995
JOSEP COLL I BERTRAN
Secretari general de Joventut
ANNEX 1
Programa de subvencions puntuals per a activitats i intercanvis juvenils internacionals sobre
temes d’interès per a la joventut: 250.000 ptes.
Entitat: Àgape.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 50.000 ptes.
Entitat: Idea Jove.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 150.000 ptes.
Entitat: Ecolleure.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 50.000 ptes.
ANNEX 2
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Entitat: Els Xenis.
Localitat: Campdevànol.
Subvenció: 18.900 ptes.
Entitat: Centre d’Esplai SESA.
Localitat: Montcada i Reixac
Subvenció: 29.400 ptes.
Entitat: ADELLS.
Localitat: Sabadell.
Subvenció: 13.500 ptes.
Projectes d’activitats de vacances. Hivern: 198.000
ptes.
Entitat: Associació Rocacorba del Sallent.
Localitat: Santa Pau.
Subvenció: 19.200 ptes.
Entitat: Comunitat de Vida Cristiana Berchmans.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 8.640 ptes.
Entitat: Club Pàdua.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 21.600 ptes.
Entitat: Club Àuria.
Localitat: Igualada.
Subvenció: 10.800 ptes.
Entitat: Associació Vall de Tossa.
Localitat: la Molina.
Subvenció: 27.000 ptes.
Entitat: Thema.
Localitat: Vilanova i la Geltrú.
Subvenció: 25.200 ptes.
Entitat: ACELL.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 65.400 ptes.
Entitat: Fed. A.J. Mà Oberta/Cor Obert Catalunya.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 20.160 ptes.
Projectes d’activitats específiques i extraordinàries: 580.000 ptes.
Entitat: Club Esplai Sants.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 100.000 ptes.
Entitat: MUEC.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 75.000 ptes.

Projectes de funcionament ordinari: 25.000 ptes.

Entitat: Casal Infantil i Juvenil Marianao.
Localitat: Sant Boi de Llobregat.
Subvenció: 75.000 ptes.

Entitat: Taula de Joves Comtal.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 25.000 ptes.

Entitat: Secció Juvenil ADER.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 50.000 ptes.

Projectes d’activitats de vacances. Estiu (reconsideracions): 104.258 ptes.

Entitat: Federació de Sords de Catalunya.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 75.000 ptes.

Entitat: Grup Juvenil Xiroi.
Localitat: Lleida.
Subvenció: 14.000 ptes.

Entitat: Pedagogia de l’Espectacle.
Localitat: Terrassa.
Subvenció: 55.000 ptes.

Entitat: Esplai Tarambana.
Localitat: Amposta.
Subvenció: 18.738 ptes.

Entitat: Ecolleure.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 100.000 ptes.

Entitat: Esplai Espurna.
Localitat: Santa Bàrbara.
Subvenció: 9.720 ptes.

Entitat: Ecolleure.
Localitat: Barcelona.
Subvenció: 50.000 ptes.

Programa de subvencions per a activitats juvenils
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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES
ANNEX 3
Programa de subvencions per a la promoció de
l’associacionisme juvenil: 120.000 ptes.
Entitat: CE “A coll i be”
Localitat: els Hostalets de Pierola.
Subvenció: 40.000 ptes.
Entitat: Esplai Moö Kata.
Localitat: Cornellà de Llobregat.
Subvenció: 40.000 ptes.
Entitat: Associació d’Estudiants Llicenciats en
Història.
Localitat: Girona.
Subvenció: 40.000 ptes.
ANNEX 4
Subvencions per a la realització de parcs nadalencs infantils i juvenils: 1.300.000 ptes.
Entitat: Jove Cambra de Manresa.
Localitat: Manresa.
Subvenció: 400.000 ptes.
Entitat: Institució Firal de Girona.
Localitat: Girona.
Subvenció: 250.000 ptes.
Entitat: Fira de Lleida.
Localitat: Lleida.
Subvenció: 100.000 ptes.

DECRET
328/1995, de 7 de novembre, pel qual es prorroga
el Programa anual d’actuació estadística per al
1995 durant l’any 1996.
La Llei 30/1991, de 13 de desembre, del Pla
estadístic de Catalunya 1992-1995, va ser dictada
pel Parlament de Catalunya per al període 19921995.
El Govern, d’acord amb el que disposen l’article 10 de la Llei 14/1987, de 9 de juliol, d’estadística, i l’article 29 de l’esmentada Llei 30/1991,
ha aprovat els programes anuals d’actuació estadística per al 1992, 1993, 1994 i 1995.
Així mateix, el Govern ha aprovat l’Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya
1996-1999 i l’ha tramès al Parlament per a la seva
tramitació i aprovació perquè entri en vigor el
proper any 1996.
Atès que mitjançant el Decret 253/1995, de
25 de setembre, s’ha dissolt el Parlament de
Catalunya i, per tant, d’acord amb l’article 173
del Reglament del Parlament de Catalunya, han
caducat tots els tràmits parlamentaris;
Vista la necessitat de regular les actuacions
de l’Administració de la Generalitat en aquesta
matèria, i d’acord amb la disposició final de la
Llei 14/1987, de 9 de juliol, d’estadística;

Entitat: Jove Cambra de Reus.
Localitat: Reus.
Subvenció: 500.000 ptes.

A proposta del conseller d’Economia i Finances i amb la deliberació prèvia del Govern,

Entitat: Casal Montblanquí.
Localitat: Montblanc.
Subvenció: 50.000 ptes.

DECRETO:
Article únic

(95.321.019)

*

—1 Es prorroga el programa anual d’actuació
estadística per al 1995 durant l’any 1996.
—2 Les activitats estadístiques que els departaments de la Generalitat i els seus organismes
autònoms i les entitats públiques territorials
han de dur a terme durant l’any 1996 figuren
a l’annex d’aquesta disposició i la seva descripció precisa i normalitzada és a les fitxes d’activitat estadística que figuren en l’annex del
Decret 358/1994, de 23 de desembre, pel qual
s’aprova el programa anual d’actuació estadística per al 1995.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Decret entrarà en vigor l’1 de gener
de 1996.
Barcelona, 7 de novembre de 1995
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
MACIÀ ALAVEDRA I MONER
Conseller d’Economia i Finances
ANNEX
Departament de la Presidència
518 Directori de clubs i associacions esportius.
519 Estadística de radiodifusió sonora i televisió local.

520 Estadística de l’ocupació de l’espectre radioelèctric.
521 Estadística de l’atenció al ciutadà en matèria
de recepció de senyals.
522 Estadística de clubs i associacions esportius.
532 Estadística de personal de l’Administració.
Comissionat per a Universitats i Recerca
523 Estadística de l’ensenyament universitari.
Departament de Governació
524 Estadística d’actuacions en matèria de protecció civil.
525 Estadística de les actuacions del cos de la
policia autonòmica.
526 Estadística dels accidents de trànsit amb
víctimes a Catalunya.
528 Estadística de pressupostos i liquidacions de
les administracions locals.
529 Estadística de resultats electorals.
530 Estadística de les actuacions del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya.
531 Estadística del joc.
533 Atribució de codis d’entitats municipals
descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, ens de gestió, consorcis i societats
amb participació pública local.
534 Estadística d’incendis i salvaments.
Departament d’Economia i Finances
535 Estimació de les ràtios econòmiques i financeres de les empreses.
536 Avanç de la taxa de variació del PIB.
537 Conjuntura econòmica.
538 Comptes econòmics de les administracions
públiques.
Institut d’Estadística de Catalunya
545 Estadística de naixements i matrimonis.
546 Estadística de moviments migratoris.
547 Base de dades estadístiques comarcals i
municipals.
548 Anuari estadístic de Catalunya.
549 Estadística de síntesi.
550 Sistemes interactius d’informació estadística per a la distribució en suports electrònics.
551 Integració de les bases de dades Espan i
Escat.
552 Biblioteca de l’Institut d’Estadística de
Catalunya.
553 Accés a bases de dades d’informació estadística i econòmica internacional.
554 Comptes econòmics del sector industrial.
555 Estadística industrial d’empreses.
556 Estadística de productes industrials.
557 Comptes econòmics de Catalunya.
558 Economies comarcals.
559 Índex de vendes en grans superfícies.
560 Índex d’activitat hotelera.
561 Estadística de societats mercantils.
562 Índex de producció de productes industrials.
563 Estadística de l’estructura de les explotacions agràries.
564 Estimació comptable de la inversió en equipament industrial.
565 Estadística de la inversió estrangera autoritzada.
566 Índex de preus de productes industrials.
567 Estadística i comptes econòmics del sector
de la construcció.
569 Estadística i comptes econòmics del sector
dels serveis a les empreses.
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570 Estadística dels productes i serveis d’informació electrònica.
571 Estadística del mercat de treball.
572 Estadística de salaris.
573 Estadística del comerç amb l’estranger.
574 Projeccions de població.
575 Estadística social de les famílies.
576 Estadística d’estructura social.
577 Estadística social de síntesi.
578 Estadística de recerca i desenvolupament.
579 Comptes integrats de la despesa de protecció
social.
582 Normalització i actualització de codis d’entitats territorials i administratives.
583 Normalització de nomenclatures i classificacions estadístiques.
584 Procediments per a la preservació del secret
estadístic.
585 Suport tècnic en l’execució del programa
anual d’actuació estadística.
586 Verificació del compliment del Pla estadístic
i del programa anual d’actuació estadística.
587 Verificació del compliment de la legalitat
estadística.
588 Elaboració de la proposta del programa
anual d’actuació estadística.
589 Formació en procediments estadístics.
590 Sistema de metainformació estadística.
592 Modelització economètrica regional.
593 Difusió i promoció de la recerca estadística a Catalunya.
Departament d’Ensenyament
594 Directori de centres d’ensenyament.
595 Estadística de l’ensenyament infantil i primari.
596 Estadística de l’ensenyament secundari.
597 Estadística de l’ensenyament musical, artístic i altres ensenyaments especialitzats.
598 Estadística de l’educació especial.
599 Estadística de la despesa pública en ensenyament.
600 Estadística de l’ensenyament superior no
universitari.
Departament de Cultura
602 Directori de cinemes i teatres.
603 Estadística del cinema.
604 Directori de museus.
605 Estadística de teatre.
606 Estadística de música.
607 Directori d’arxius.
608 Directori de galeries d’art.
609 Directori de publicacions periòdiques.
610 Directori del patrimoni arquitectònic.
611 Directori del patrimoni arqueològic.
612 Estadística del llibre. Apartats d’arts gràfiques, edició, distribució i venda en llibreries.
Departament de Sanitat i Seguretat Social
613 Directori d’establiments sanitaris.
614 Estadística d’establiments hospitalaris.
615 Estadística de causes de mort.
616 Estadística de morbiditat hospitalària.
617 Estadística de malalties de declaració obligatòria.
618 Estadística del control sanitari d’aigües.
619 Estadística dels programes de vacunació.
620 Directori de les entitats d’assegurança lliure
d’assistència medicofarmacèutica.
621 Estadística dels centres integrats a la xarxa
d’atenció a les drogodependències.
622 Estadística de la despesa sanitària pública.
623 Estadística de salut de la població.
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624 Estadística d’interrupcions voluntàries
d’embaràs.
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
625 Anuari estadístic de política territorial i
obres públiques.
626 Estadística de la construcció d’habitatges de
protecció civil.
627 Estadística de la construcció residencial.
628 Estadística dels préstecs protegits per a la
compra i rehabilitació d’habitatges.
629 Estadística de llicències d’edificació.
630 Estadística de demanda d’habitatges.
631 Estadística de l’oferta d’habitatges.
632 Directori de les empreses de transport.
633 Estadística del transport ferroviari de la
Generalitat de Catalunya.
634 Estadística de trànsit marítim.
636 Estadística de vehicles matriculats.
637 Estadística hidrogràfica.
638 Estadística de finançament al sector de la
construcció.
639 Estadística del transport regular de viatgers
per carretera.
640 Estadística dels fluxos del transport de
mercaderies per carretera.
641 Estadística dels fluxos dels transports ferroviari, aeri i marítim.
642 Directori d’empreses del sector de la construcció.
643 Estadística de la xarxa viària de Catalunya.
644 Estadística de la xarxa de transport.
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
645 Estadística de les superfícies i produccions
agrícoles.
646 Estadística de la ramaderia.
647 Estadística de les superfícies i produccions
forestals.
648 Estadística de les captures pesqueres.
649 Estadística dels preus agraris cotitzats en
llotges i mercats.
650 Estadística dels preus rebuts i pagats pels
pagesos.
651 Comptes econòmics del sector agrari.
652 Xarxa comptable agrària.
Departament de Treball
653 Anuari estadístic de treball.
654 Estadística de vagues i tancaments patronals.
655 Estadística d’expedients de regulació d’ocupació.
656 Estadística de conciliacions laborals individuals.
657 Estadística de sancions en matèria laboral.
658 Estadística de conciliacions laborals col·lectives.
659 Estadística d’obertures de centres de treball.
660 Estadística de sinistralitat laboral.
661 Directori de mutualitats de previsió social
voluntària.
662 Directori de les societats cooperatives.
663 Directori de les societats anònimes laborals.
664 Directori d’associacions professionals.
665 Directori d’empreses i de centres de treball.
666 Estadística de l’ocupació assalariada.
667 Estadística de convenis col·lectius.
668 Estadística de la formació professional ocupacional.
669 Estadística de plans d’ocupació.
Departament de Justícia
672 Estadística penitenciària.
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673 Estadística de reinserció juvenil.
674 Directori de fundacions i associacions.
675 Directori d’edificis i locals judicials.
Departament d’Indústria i Energia
676 Estadística de conjuntura elèctrica.
677 Estadística municipal i comarcal del consum
de gasos canalitzats i d’energia elèctrica.
678 Estadística de conjuntura del gas natural.
679 Estadística del gas natural.
680 Estadística de l’energia elèctrica.
681 Estadística del carbó i del coc del petroli.
682 Estadística del petroli.
683 Estadística del consum energètic del sector
industrial.
684 Balanç energètic.
685 Estadística d’inversions en noves indústries i ampliacions.
686 Estadística de les variacions del registre
industrial.
688 Estadística de l’estat mecànic del parc de
vehicles.
689 Estadística de la inversió industrial.
690 Expectatives empresarials.
692 Base de dades del parc de vehicles.
Departament de Comerç, Consum i Turisme
693 Base de dades d’establiments turístics.
694 Directori d’allotjaments hotelers, càmpings,
agències de viatge i altres establiments turístics.
695 Estadística del turisme entrat per la Jonquera.
696 Estadística de la despesa turística.
Departament de Benestar Social
697 Directori d’entitats, serveis i establiments
socials.
698 Directori de centres de formació d’adults.
699 Estadística de l’alumnat de formació
d’adults.
700 Estadística del professorat de formació
d’adults.
701 Estadística sobre disminucions registrades
a Catalunya.
Departament de Medi Ambient
702 Estadística de residus municipals.
703 Estadística de residus industrials.
704 Indicadors de contaminació atmosfèrica.
705 Indicadors de medi ambient.
706 Indicadors de la qualitat de l’aigua litoral.
707 Estadística de la despesa pública en medi
ambient.
708 Estadística sobre entitats subministradores
d’aigua.
Entitats públiques catalanes de caràcter territorial
709 Desagregació conceptual i territorial dels
censos d’edificis i locals de 1990 i de població i
habitatge de 1991.
710 Avanç d’estadístiques de resultats electorals
del municipi de Barcelona.
711 Estadística del moviment natural de la població.
712 Estadística del moviment migratori del
municipi de Barcelona.
713 Sistema d’informació estadística del municipi de Barcelona.
714 Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona.
715 Estadística de mortalitat de la població del
municipi de Barcelona.
716 Estadística de morbiditat de les malalties de
declaració obligatòria de la ciutat de Barcelona.
717 Cens de vehicles del municipi de Barcelona.
718 Estadística del mercat de treball del municipi
de Barcelona.
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DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT
719 Estadística del teixit immobiliari de la ciutat de Barcelona.
720 Estadística de l’oferta industrial, comercial i de serveis de Barcelona.
721 Índex de capacitat econòmica familiar a la
ciutat de Barcelona.
722 Anuari estadístic de la ciutat de l’Hospitalet
de Llobregat.
723 Estadística de l’activitat de la població de
la comarca del Baix Llobregat
(95.324.030)

*

RESOLUCIÓ
de 23 de novembre de 1995, per la qual es concedeix una subvenció a la Societat d’Història de
l’Educació dels Països de Llengua Catalana.

de les obligacions que es deriven de la concessió de l’ajut podrà donar lloc a la revocació de
la subvenció.
Barcelona, 23 de novembre de 1995

La Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana és una associació que
té com a finalitats la documentació i investigació, la informació i la difusió, així com la promoció i el coneixement, d’allò que és i ha estat l’educació en els països de llengua catalana i la seva
connexió amb la història de l’educació de la resta
de l’estat espanyol i del món.
Amb aquestes finalitats la societat esmentada
ha organitzat, conjuntament amb el Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la
Universitat Autònoma de Barcelona, les XII
Jornades d’Història de l’Educació als Països
Catalans. Les Jornades giren entorn dels dos
temes següents: Cent cinquanta anys de batxillerat a l’estat espanyol, i Educació, història i
construcció nacional.
Atesa la singularitat i les característiques
d’aquestes actuacions, i de conformitat amb el
que preveuen els articles 10 i 11 de la Llei 12/1994,
de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 1995,
RESOLC:
Article 1
Es concedeix una subvenció de 200.000 ptes.
a l’associació Societat d’Història de l’Educació
dels Països de Llengua Catalana per col·laborar
en les despeses de publicació de les actes corresponents a les XII Jornades d’Història de l’Educació als Països Catalans.
Article 2
L’import esmentat es farà efectiu amb càrrec
al crèdit 06.02.480.01/6 del pressupost vigent.
Article 3
L’entitat beneficiària està obligada a facilitar
tota la informació que li requereixen els òrgans
de control de l’Administració.
Així mateix, ha de justificar que l’activitat s’ha
dut a terme i que la subvenció atorgada s’ha destinat a la finalitat per a la qual s’ha concedit,
davant la Direcció General d’Ordenació Educativa, en el termini d’un mes des de la data de
la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant un
informe del president de l’entitat. En aquest
informe ha de constar una relació de les despeses
que ha comportat la publicació de les actes de
les Jornades i també s’hi han d’adjuntar els originals de les factures i rebuts corresponents.
Un cop s’hagi justificat correctament la subvenció es procedirà a tramitar la corresponent
ordre de pagament.
Article 4
L’entitat beneficiària ha d’acreditar que ha fet
constar el patrocini del Departament d’Ensenyament en la documentació generada per l’activitat
subvencionada.
Article 5
L’inexactitud de les dades aportades o l’incompliment per part dels beneficiaris d’alguna

JOAN M. PUJALS I VALLVÉ
Departament d’Ensenyament
(95.333.003)

RESOLUCIÓ
d’1 de desembre de 1995, per la qual es concedeix
una subvenció a la Federación de Entidades Colaboradoras con el Minusválido ECOM.
La Federación de Entidades Colaboradoras
con el Minusválido ECOM és una entitat sense ànim de lucre que té, entre d’altres objectius,
donar suport als alumnes amb disminucions
motrius escolaritzats en centres ordinaris, amb
la finalitat que puguin participar en la totalitat
d’activitats que s’hi realitzen. Concretament, la
Federación ECOM ofereix gratuïtament un servei de monitors de suport a les escoles que ho
sol·liciten per facilitar la participació d’aquests
alumnes en activitats que, duent-se a terme fora
de l’escola, requereixen ajut en la mobilitat, com
ara visites, excursions i colònies.
El Departament d’Ensenyament vol facilitar els recursos necessaris perquè els alumnes
amb necessitats educatives especials, com és el
cas dels alumnes amb disminucions motrius,
puguin assolir els objectius establerts pel sistema educatiu amb caràcter general per a tots
els alumnes.
Atesa l’especificitat de les actuacions esmentades i de conformitat amb el que estableix l’article 10.4 de la Llei 12/1994, de 28 de desembre,
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 1995,
RESOLC:
Article 1
Es concedeix una subvenció de 4.725.000 ptes.
a la Federación de Entidades Colaboradoras con
el Minusválido ECOM per col·laborar en les
despeses del servei de monitors de suport als
alumnes amb disminucions motrius escolaritzats
en centres ordinaris.
Article 2
La quantitat atorgada es farà efectiva amb
càrrec al crèdit 06.02.480.01/6 del pressupost vigent.
Article 3
El beneficiari estarà obligat a facilitar tota la
informació requerida pels òrgans de control de
l’Administració.
Així mateix, haurà de justificar que la subvenció atorgada s’ha destinat a la finalitat per
a la qual s’ha concedit, davant la Direcció General d’Ordenació Educativa, en el termini
d’un mes a partir de l’aplicació efectiva de la
subvenció, mitjançant un informe del president
de l’entitat.
Un cop s’hagi justificat correctament la subvenció es procedirà a tramitar la corresponent
ordre de pagament.
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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA
En la documentació que generi l’activitat
subvencionada s’haurà de fer pública la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.

DECRET
324/1995, de 28 de novembre, de modificació del
Decret 166/1994, de 13 de juliol, pel qual s’estableixen ajuts a les explotacions agràries afectades pels incendis forestals.

Barcelona, 1 de desembre de 1995
JOAN M. PUJALS I VALLVÉ
Conseller d’Ensenyament
(95.333.007)

*

Vist el Decret 166/1994, de 13 de juliol, pel
qual s’estableixen ajuts a les explotacions agràries afectades pels incendis forestals (DOGC
núm. 1922, de 18.7.1994), modificat pel Decret
246/1994, de 29 d’octubre (DOGC núm. 1954,
de 30.9.1994);
Atès que en alguns supòsits els crèdits realment sol·licitats són d’un import inferior a la
valoració dels danys soferts, la qual cosa pot
afectar i reduir el nivell de subvenció corresponent a alguns beneficiaris;
Vista la necessitat d’introduir criteris correctors d’aquestes situacions, a proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i d’acord
amb el Govern,
DECRETO:
Article 1
Es modifica l’article 2 del Decret 166/1994,
de 13 de juliol, pel qual s’estableixen ajuts a les
explotacions agràries afectades pels incendis forestals, que queda redactat de la manera següent:
“Els ajuts establerts en aquest Decret s’hauran de destinar a la reconstrucció i/o reposició
dels elements afectats o destruïts, entre els quals
podran figurar, a més de l’habitatge, les construccions ramaderes, altres construccions, dependències i instal·lacions de l’explotació, la maquinària, el bestiar, les plantacions d’arbres fruiters,
l’utillatge, la maquinària i qualsevol altre bé
moble, així com altres mitjans existents a l’explotació en el moment de l’incendi.”
Article 2
A l’article 3.2.a), on diu: “import del crèdit
sol·licitat”, ha de dir: “import de la valoració de
danys aprovada pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca”.
Barcelona, 28 de novembre de 1995
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(95.334.010)

DECRET
325/1995, de 28 de novembre, de modificació del
Decret 28/1994, de 21 de gener, pel qual es crea
el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

A proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:
Article únic
Es modifica el Decret 28/1994, de 21 de gener, pel qual es crea el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica i se’n regula la composició i les funcions, d’acord amb el que s’indica
a continuació:
1. El primer paràgraf de l’article 1 queda redactat de la manera següent:
“Les disposicions contingudes en el present
Decret tenen per objecte la regulació, en l’àmbit
de les respectives competències i per a tot el
territori de Catalunya, de:”
2. L’apartat 2 de l’article 2 queda redactat
de la manera següent:
“2.2 Només podran utilitzar les indicacions
esmentades a l’apartat anterior els operadors
que produeixin, elaborin i/o importin productes que compleixin les normes de producció
esmentades i que notifiquin la/les seva/es activitat/s a l’autoritat competent i sotmetin la/les
seva/es empresa/es al sistema de control establert a l’article 9 del RCEE 2092/91.”
3. La disposició addicional queda redactada
de la manera següent:
“Disposició addicional. Les infraccions del
que disposa aquest Decret seran sancionades
d’acord amb la Llei 25/1970, de 2 desembre, de
l’Estatut de la vinya, el vi i els alcohols, la Llei
11/1971, de 30 de maig, de llavors i plantes de
viver, la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors
i usuaris, el Reial decret 1945/1983, en matèria
d’indústries agroalimentàries i la Llei de 20 de
desembre de 1952, d’epizoòties.”
4. S’afegeix un nou apartat a l’article 2 amb
la redacció següent:
“2.3 Als efectes del que disposa l’apartat
anterior l’autoritat competent per a rebre la
notificació serà la Generalitat de Catalunya en
relació als titulars d’empreses agràries de producció i als titulars d’indústries elaboradores, i
pel que fa als titulars d’empreses importadores
de països tercers l’autoritat competent serà l’Administració General de l’Estat.”
5. L’actual apartat 2.3 passa a ser l’apartat 2.4.
6. L’apartat 1 de l’article 5 queda redactat
de la manera següent:
“5.1 Es crea el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica com a òrgan desconcentrat del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, adscrit a la Subdirecció General de
Produccions Agroalimentàries, per exercir les
funcions d’autoritat única de control en el territori de Catalunya.”
Barcelona, 28 de novembre de 1995

Vist el Decret 28/1994, de 21 de gener, pel
qual es crea el Consell Català de la Producció
Agrària Ecològica i se’n regulen la composició
i les funcions;
Vista la conveniència de modificar certs aspectes per tal d’obtenir la corresponent ratificació als efectes del reconeixement de la denominació a nivell nacional i internacional;

JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(95.334.006)
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DECRET
326/1995, de 28 de novembre, pel qual es creen
les juntes arbitrals territorials d’arrendaments rústics de Catalunya.
Les juntes arbitrals d’arrendaments rústics estan regulades en l’article 121 de la Llei 83/1980,
de 31 de desembre, d’arrendaments rústics,
modificat per l’establert a la disposició final
primera de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de
modernització de les explotacions agràries;
Amb la finalitat de crear les juntes arbitrals
territorials d’arrendaments rústics i regular-ne
la composició i funcionament;
D’acord amb l’informe de la Comissió Jurídica Assessora;
A proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article 1
1.1 Es creen les juntes arbitrals territorials
d’arrendaments rústics de Catalunya, l’àmbit de
cadascuna de les quals comprèn les comarques
que figuren a l’annex 1 d’aquest Decret.
1.2 Quan una explotació agrària pertanyi
a més d’una demarcació serà competent la junta arbitral en què es trobi la part principal de
la finca, considerant com a tal la de la situació
de la casa de pagès de l’arrendatari o parcer i,
en el seu defecte, la part de la finca de major
cabuda.
Article 2
2.1 Cada junta arbitral estarà integrada per
un president, sis vocals i el secretari.
2.2 El president i el secretari seran nomenats pel conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca entre el personal del Departament. El
secretari haurà de ser llicenciat en dret i actuarà amb veu però sense vot.
2.3 Els vocals hauran d’estar en possessió
dels seus drets civils. Tres d’ells hauran de ser
exclusivament o predominantment arrendadors
i els altres tres exclusivament o predominantment arrendataris i seran elegits pel ple de la respectiva cambra agrària territorial, a proposta i
en representació de les organitzacions professionals més representatives.
Els vocals seran renovats cada quatre anys i
podran ser reelegits per a un sol nou període.
2.4 Als efectes de possibles suplències, s’elegiran quatre vocals suplents, segons el procediment abans esmentat. Així mateix, si s’escau, el
conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
designarà un president i un secretari suplents.
Article 3
Les juntes arbitrals tindran el seu domicili a
la seu dels serveis territorials del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca corresponent
i desenvoluparan les funcions que els atribueix
la Llei 83/1980, de 31 de desembre, d’arrendaments rústics, i la Llei 1/1992, de 10 de febrer,
d’arrendaments rústics històrics, d’acord amb el
procediment establert en elles, i amb caràcter
supletori serà d’aplicació la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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Article 4
Els serveis prestats per les juntes arbitrals seran gratuïts. Les despeses produïdes per l’actuació de les juntes arbitrals, incloses les assistències dels seus membres, aniran a càrrec del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Article 5
Les juntes arbitrals d’arrendaments rústics
que figuren a l’annex 2 d’aquest Decret es dissoldran quan es constitueixin les corresponents
juntes arbitrals territorials.
DISPOSICIÓ FINAL
Es faculta el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per dictar les disposicions que calguin per a l’execució d’aquest Decret.
Barcelona, 28 de novembre de 1995
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Junta Arbitral d’Arrendaments Rústics de
Vilafranca del Penedès.
Anunci de constitució publicat al DOGC núm.
452, de 13.7.1984.
Junta Arbitral d’Arrendaments Rústics de
Manresa.
Anunci de constitució publicat al DOGC núm.
452, de 13.7.1984.
Junta Arbitral d’Arrendaments Rústics
d’Arenys de Mar.
Anunci de constitució publicat al DOGC núm.
491, de 5.12.1984.
Junta Arbitral d’Arrendaments Rústics de
Balaguer.
Anunci de constitució publicat al DOGC núm.
534, de 3.5.1985.
Junta Arbitral d’Arrendaments Rústics d’Igualada.
Anunci de constitució publicat al DOGC núm.
537, de 15.5.1985.
Junta Arbitral d’Arrendaments Rústics de
Granollers.
Anunci de constitució publicat al DOGC núm.
537, de 15.5.1985.
(95.334.014)

ANNEX 1
Àmbit territorial de les juntes arbitrals territorials
d’arrendaments rústics
La Junta Arbitral de Barcelona comprèn les
comarques següents: Anoia, Alt Penedès, Bages,
Baix Llobregat, Barcelonès, Berguedà, Cerdanya, Garraf, Maresme, Osona, Vallès Occidental, Vallès Oriental.
La Junta Arbitral de Girona comprèn les comarques següents: Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès, Selva.
La Junta Arbitral de Lleida comprèn Era Val
d’Aran i les comarques següents: Alt Urgell,
Garrigues, Alta Ribagorça, Noguera, Pallars
Jussà, Pallars Sobirà, Pla de l’Urgell, Segarra,
Segrià, Solsonès, Urgell.
La Junta Arbitral de Tarragona comprèn les
comarques següents: Alt Camp, Baix Camp,
Baix Ebre, Baix Penedès, Conca de Barberà,
Montsià, Priorat, Ribera d’Ebre, Tarragonès,
Terra Alta.
ANNEX 2
Junta Arbitral d’Arrendaments Rústics de Vic.
Anunci de constitució publicat al DOGC núm.
452, de 13.7.1984.

ORDRE
de 23 de novembre de 1995, per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació Comarcal de
Productes Alimentaris de Era Val d’Aran.
Amb la creació de la Denominació Comarcal de Productes Alimentaris es pretén distingir una sèrie de productes típics i tradicionals de
cadascuna de les comarques que pel seu procés
de fabricació i pels seus components presenten
unes característiques específiques de la comarca;
Vista la proposta presentada pel Conselh
Generau d’Aran;
Atès el Decret 252/1989, de 25 de setembre,
sobre creació de la Denominació Comarcal de
Productes Alimentaris, modificat pel Decret
75/1991, de 25 de març,
Ordeno:
Article únic
S’aprova el Reglament de la Denominació
Comarcal de Productes Alimentaris de Era Val
d’Aran, que es publica com a annex d’aquesta
Ordre.
Barcelona, 23 de novembre de 1995

Junta Arbitral d’Arrendaments Rústics de Sant
Boi de Llobregat.
Anunci de constitució publicat al DOGC núm.
452, de 13.7.1984.

FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Junta Arbitral d’Arrendaments Rústics de Sant
Feliu de Llobregat.
Anunci de constitució publicat al DOGC núm.
452, de 13.7.1984.

REGLAMENT
de la Denominació Comarcal de Productes Alimentaris de Era Val d’Aran

Junta Arbitral d’Arrendaments Rústics de
Girona.
Anunci de constitució publicat al DOGC núm.
452, de 13.7.1984.

Article 1
El present Reglament té per objecte definir
les condicions per utilitzar la Denominació
Comarcal de Productes Alimentaris de Era Val
d’Aran.
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Article 2
D’acord amb el que disposa el Decret 252/1989,
de 25 de setembre, sobre creació de la Denominació Comarcal de Productes Alimentaris, queden protegits amb la Denominació Comarcal de
Productes Alimentaris de Era Val d’Aran els
productes que compleixin les característiques i
els requisits que defineixen aquest Reglament
i la legislació vigent.
Article 3
La Denominació Comarcal de Productes
Alimentaris de Era Val d’Aran serveix per individualitzar, personalitzar i reconèixer els productes típics de Era Val d’Aran que preveu l’article 7, i està destinada a promoure’n la
comercialització i la venda.
Article 4
La Denominació Comarcal de Productes
Alimentaris de Era Val d’Aran només es podrà
utilitzar per a aquells productes agroalimentaris produïts o transformats en l’àmbit territorial
de Era Val d’Aran, segons les seves tradicions,
que són reconeguts per aquest Reglament, i els
que s’hi incloguin amb posterioritat.
Article 5
Les condicions que hauran de complir els
productes que gaudeixin de la Denominació
Comarcal de Productes Alimentaris de Era Val
d’Aran i els que s’hi incloguin amb posterioritat seran les següents:
a) Presentar una garantia de qualitat.
b) Ser produïts o elaborats de forma típica
i tradicional de Era Val d’Aran.
c) Tenir un volum apreciable de comercialització, de manera que es puguin trobar correntment en el mercat i en quantitat suficient per
respondre a una demanda permanent o estacional, almenys, a nivell de Era Val d’Aran.
Article 6
6.1 Els productes emparats en la Denominació Comarcal de Productes Alimentaris de
Era Val d’Aran, a més de complir el que disposa la legislació aplicable a l’etiqueta i envasat,
hauran de ser expedits al mercat amb el logotip que preveu el Decret 252/1989, de 25 de
setembre, sobre creació de la Denominació
Comarcal de Productes Alimentaris, modificat
pel Decret 75/1991, de 25 de març.
6.2 A l’etiquetat, a més de les dades que
amb caràcter general es determini, hi figurarà
obligatòriament l’expressió “Denominacion
Comarcau de Productes Alimentaris dera Val
d’Aran”, en un lloc visible i destacat.
La Comissió de Certificació portarà un control de les etiquetes a fi de vigilar que no es produeixin imitacions, i també haurà d’aprovar els
models d’etiquetes i envasos i les seves modificacions abans de la seva utilització comercial.
Article 7
7.1 Podran gaudir de la Denominació Comarcal de Productes Alimentaris de Era Val
d’Aran els productes següents:
a) Patè.
b) Choriço.
c) Langoïssa seca.
d) Langoïssa.
e) Bolh.
f) Cueta.
g) Anditos.
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7.2 Tots aquests productes hauran de ser
elaborats o produïts a Era Val d’Aran, en
empreses situades als municipis que la integren.
Article 8
La manera típica i tradicional de produir els
productes que gaudeixen de la Denominació
Comarcal de Productes Alimentaris de Era Val
d’Aran és la següent:
a) Patè: producte elaborat preferentment
amb carns de porc, també es pot obtenir de carns
d’animals de corral o caça pròpies de la comarca.
S’elabora de la manera següent: es trinxa la carn,
s’amaneix amb sal, pebre i espècies i es pasta.
Posteriorment s’envasa en un pot de vidre o llauna i es posa a coure.
b) Choriço: producte elaborat amb carn de
porc de primera. El procés d’elaboració és el
següent: es trinxa la carn, se li afegeix sal i pebre i es pasta. S’emboteix en budell culà de porc,
es lliga i es deixa assecar.
c) Langoïssa seca: producte elaborat amb
carn de porc de primera. El procés d’elaboració és el següent: es trinxa la carn, se li afegeix
sal i pebre i es pasta. S’emboteix en budell prim
de porc, es lliga i es deixa assecar.
d) Langoïssa: producte elaborat amb carn de
porc de primera. El procés d’elaboració és el següent: es trinxa la carn, se li afegeix sal i pebre
i es pasta. S’emboteix en budell prim de porc,
es lliga.
e) Bolh: producte elaborat amb carn de
porc. El procés d’elaboració és el següent: es
trinxa pa, ceba, cansalada, cotnes i sang de porc.
S’hi afegeix sal i pebre. Es pasta tot plegat,
s’emboteix en budell prim de porc, es lliga i es
fa coure.
f) Cueta: producte elaborat amb carn de porc.
El procés d’elaboració és el següent: es trinxa
cansalada, cotnes, estómac cuit i papada. Se li
afegeix sal i pebre i es pasta. S’emboteix en
budell prim de porc, es lliga i es fa coure.
g) Anditos: producte elaborat amb diverses
parts del porc. El procés d’elaboració és el següent: es bull carn del cap, cotnes, estómac, freixura i cor amb herbes (llorer, herba fina i
altres) i una cabeça d’alls. Després de mitja
hora es treu la carn i quan està freda es pica
gruixuda. En l’aigua del bull s’hi posa pa i es
deixa estovar. Es barreja i es pasta la carn picada amb el pa estovat juntament amb sal,
pebre i all trinxat. S’emboteix en budell prim
i es lliga a cametes.
Article 9
La Comissió de Certificació que regula el
Decret 252/1989 estarà constituïda pels membres
següents:
a) Un president, que serà el síndic del Conselh Generau d’Aran o el conseller en qui delegui.
b) Dos representants del Conselh Generau
d’Aran.
c) Quatre representants del sector elaborador dels productes que gaudeixin de la Denominació de Productes Alimentaris de Era Val
d’Aran.
d) El veterinari de Salut Pública de Era Val
d’Aran.
e) Un tècnic de l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a
Era Val d’Aran.

9323

Article 10
10.1 La forma d’elecció i nomenament dels
membres serà la següent:
a) El president serà el síndic del Conselh
Generau d’Aran o el conseller en qui delegui.
b) Els dos representants del Conselh Generau d’Aran seran els que nomeni el Ple del
Conselh Generau.
c) L’elecció dels representants del sector elaborador i productor es farà, si en el sector específic hi ha una associació o gremi, mitjançant
elecció democràtica entre tots els membres, i es
presentarà la proposta de la persona elegida al
Ple del Conselh Generau d’Aran. Si no hi ha cap
tipus d’associació o gremi, es proposaran els
representants del sector amb el reconeixement
oportú per part de tots els interessats.
d) El veterinari de Salut Pública de Era Val
d’Aran serà aquell qui ocupi el càrrec en cada
moment.
e) El representant de l’Oficina Comarcal del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
serà un tècnic designat pel cap de l’Oficina
Comarcal de Era Val d’Aran.
10.2 El Ple del Conselh Generau d’Aran
nomenarà els membres de la Comissió de Certificació.
Article 11
Per cada un dels vocals de la Comissió de
Certificació es nomenarà un suplent, que serà
elegit de la mateixa manera que el titular.
Article 12
La renovació de la Comissió de Certificació
es farà cada quatre anys i els seus membres
podran ser reelegits.
Article 13
13.1 La Comissió es reunirà com a mínim
un cop a l’any amb caràcter ordinari, i amb caràcter extraordinari en qualsevol moment, amb
la convocatòria prèvia del president, d’ofici o
a petició, almenys, de tres dels seus membres,
amb dos dies d’antelació com a mínim. En
aquest darrer cas, la proposta efectuada haurà d’incloure la relació dels assumptes del dia
a tractar.
13.2 La convocatòria es farà mitjançant una
carta tramesa per correu certificat o per qualsevol altre mitjà quan la urgència ho justifiqui,
que inclourà l’ordre del dia.
13.3 Perquè la Comissió de Certificació
pugui actuar com a tal, caldrà que hi siguin presents la majoria dels seus membres.
13.4 Els acords es prendran per majoria
simple dels vots emesos. En cas d’empat, el president té vot de qualitat.
Article 14
Els càrrecs que formin part de la Comissió de
Certificació no tenen dret a cap retribució, sens
perjudici del dret a cobrament de les despeses
que aquest càrrec pugui representar.
Article 15
15.1 Per al compliment de les seves finalitats, la Comissió de Certificació podrà disposar
del personal necessari del Conselh Generau.
15.2 La Comissió de Certificació tindrà un
secretari designat a proposta del president, el
qual assistirà a les sessions amb veu, però sense vot, i serà qui aixecarà acta de totes les sessions.
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Article 16
D’acord amb les funcions que preveu el Decret 252/1989, s’encomanen a la Comissió de
Certificació les tasques següents:
a) Atorgar la Denominació als productes que
compleixin el que estableix aquest Reglament.
b) Proposar la incorporació de nous productes al Reglament, que aprovarà el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
c) Defensar la utilització de la Denominació
Comarcal i del seu logotip i etiquetatge.
d) Fomentar i controlar la qualitat dels productes emparats pel Reglament.
e) Sancionar internament les infraccions
comeses pels productors emparats per la Denominació Comarcal, sens perjudici de les sancions que puguin correspondre per infraccions de
la legislació vigent.
f) En general, totes les altres derivades de
l’aplicació d’aquest Reglament.
Article 17
Sens perjudici del Registre creat a l’article 6
del Decret 252/1989, la Comissió de Certificació portarà un registre de productes alimentaris amb Denominació Comarcal, on s’inscriuran
els productors i envasadors que així ho sol·licitin
per escrit i elaborin productes emparats per
aquest Reglament o que s’hi incloguin amb
posterioritat.
Article 18
18.1 Per a la inclusió de nous productes no
previstos en el present Reglament, caldrà que
les persones interessades ho sol·licitin per escrit
a la Comissió de Certificació, adjuntant un informe detallat de les característiques del/s producte/s que es vulgui/n emparar per la Denominació Comarcal, els quals en tot cas hauran de
complir els requisits que preveu l’article 5
d’aquest Reglament, i també altres documents
que es creguin oportuns.
18.2 La Comissió de Certificació proposarà,
si així ho considera oportú, la inclusió dels nous
productes, la qual serà aprovada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Article 19
19.1 La Comissió de Certificació portarà un
control de les etiquetes per vigilar que no es produeixin imitacions, que la seva presentació o
redacció no vagi en desprestigi de la Denominació Comarcal de Productes Alimentaris i que,
alhora, compleixin la legislació actual sobre
etiquetatge dels aliments.
19.2 Totes les informacions que figurin al
text de les etiquetes hauran d’estar d’acord amb
la legislació vigent i s’haurà de poder demostrar
a requeriment de la Comissió de Certificació.
19.3 En tots els establiments de venda al
detall, el distintiu propi de la Denominació haurà de ser visible fins que acabi la venda del producte.
19.4 En els establiments transformadors
dels productes emparats per la Denominació
Comarcal s’ha de garantir l’autenticitat del producte emparat.
Article 20
El dret a l’ús de la Denominació Comarcal en
propaganda, publicitat, documentació o etiqueta
és exclusiu de les firmes inscrites al Registre
d’elaboradors/productors o de transformadors/
comerciants.
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Article 21
Els controls de qualitat s’efectuaran periòdicament en les fases de producció, transformació, comercialització i venda. Aquests controls
constaran de les modalitats següents:
a) Inspecció ocular de les instal·lacions on es
produeix o s’elabora el producte per tal de comprovar si s’ajusten a la normativa vigent.
b) Anàlisi posterior del producte per comprovar-ne la composició i la qualitat.
c) Control del producte en la fase de venda
al detall per evitar que amb l’etiqueta de producte comarcal es venguin altres menes de productes que no tenen res a veure amb la denominació.
d) Control del producte en la fase de transformació per garantir l’autenticitat del producte
servit.
Article 22
22.1 Per tal de garantir el control de qualitat
del producte i el compliment del Reglament, la
Comissió de Certificació podrà contractar els
serveis que facin falta a entitats de reconeguda
solvència dedicades a aquesta activitat.
22.2 Les despeses d’aquest control aniran
a càrrec del productor o elaborador.
Article 23
Sens perjudici de les sancions que puguin
correspondre per infraccions de la legislació
vigent, es consideraran infraccions del que estableix aquest Reglament les següents:
a) Falsejar o ometre les dades que s’inscriguin al Registre esmentat a l’article 17.
b) No comunicar immediatament a la Comissió de Certificació qualsevol variació que afecti
les dades subministrades en el moment de la
inscripció al Registre.
c) Incomplir el que estableix el Reglament
sobre composició, producció i/o elaboració, i
altres característiques dels productes emparats.
d) Utilitzar indegudament la Denominació
o actuar de forma que aquesta es perjudiqui o
desprestigiï.
e) Utilitzar raons socials, noms comercials,
marques, símbols o emblemes que facin referència a la Denominació en la comercialització d’altres productes no protegits.
f) Negociar o utilitzar indegudament els
documents, les etiquetes, etc. propis de la Denominació, i la seva falsificació.
g) En general, qualsevol acte que contravingui el que disposa aquest Reglament o els acords
de la Comissió de Certificació, que perjudiqui
o desprestigiï la Denominació o que en suposi
un ús indegut.
Article 24
Les infraccions detallades a l’article anterior
seran sancionades amb amonestació escrita.
En cas de reincidència, se sancionarà amb
suspensió temporal de la inscripció del producte
en el Registre de la Comissió de Certificació.
En el supòsit de reincidència reiterada es
procedirà a l’anul·lació definitiva de l’esmentada
inscripció, la qual cosa comportarà l’expulsió de
l’infractor de la Denominació Comarcal, i es
donarà coneixement públic d’aquest fet.
La Comissió de Certificació es reserva el dret
de fer públics els supòsits d’intrusisme i d’iniciar
les accions corresponents en cada cas, mitjançant el Conselh Generau d’Aran.

ORDRE
de 23 de novembre de 1995, pera qua s’apròve
eth Reglament dera Denominacion Comarcau de
Productes Alimentaris dera Val d’Aran.
Damb era creacion dera Denominacion Comarcau de Productes Alimentaris se vò distingir un seguit de productes pròpis e tradicionaus
de cada una des comarques que peth sòn procès de fabricacions e pes sòns components presenten ues caracteristiques especifiques dera
comarca;
Vista era prepausa presentada peth Conselh
Generau d’Aran;
Segontes eth Decrèt 252/1989, de 25 de seteme, sus creacion dera Denominacion Comarcau
de Productes Alimentaris, modificat peth Decrèt 75/1991, de 25 de març,
ORDÈNI:
Article unic
S’apròve eth Reglament dera Denominacion Comarcau de Productes Alimentaris dera Val
d’Aran, que se publique amassa damb aguesta
Ordre.
Barcelona, 23 de novembre de 1995
FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ
Conselher d’Agricultura, Ramaderia e Pesca
REGLAMENT
dera Denominacion Comarcau de Productes
Alimentaris dera Val d’Aran
Article 1
Eth present Reglament a per objècte definir
es condicions entà utilisar era Denominacion
Comarcau de Productes Alimentaris dera Val
d’Aran.
Article 2
Cossent damb çò que dispause eth Decrèt
252/1989, de 25 de seteme, sus creacions dera
Denominacion Comarcau de Productes Alimentaris, demoren protegits damb era Denominacion Comarcau de Productes Alimentaris dera
Val d’Aran es productes que complisquen es
caracteristiques e es requisits denfinits per aguest
Reglament e era legislacion vigenta.
Article 3
Era Denominacion Comarcau de Productes
Alimentaris dera Val d’Aran servís entà individualisar, personalisar e reconéisher es productes
tipics dera Val d’Aran previsti en article 7, e ei
destinada a promòi-ne era comercialisacion e
venta.
Article 4
Era Denominacion Comarcau de Productes
Alimentaris de la Val d’Aran sonque se poirà
utilisar entad aqueri productes agroalimentaris
produsits o transformats en encastre territoriau dera Val d’Aran, segontes es sues tradicions,
que son reconeishuts per aguest Reglament, e
es que s’includisquen mès entà deuant.
Article 5
Es condicions qu’auràn de complir es produc-
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tes que gaudissen dera Denominacion Comarcau de Productes Alimentaris dera Val d’Aran
e es que s’includisquen mès entà deuant seran
es que seguissen:
a) Presentar ua garantia de qualitat.
b) Èster produsits o elaborats ena forma típica e tradicionau dera Val d’Aran.
c) Auer un volum apreciable de comercialisacion de manèra que se poguen trapar correntment en mercat e en quantitat suficienta entà
respóner a ua demanda permanenta o sasoèra,
aumens, a nivèu dera Val d’Aran.
Article 6
6.1 Es productes emparats ara Denominacion Comarcau de Productes Alimentaris
dera Val d’Aran, ath delà de complir çò que
dispause era legislacion aplicabla ar etiquetatge
e er envasament, auràn d’èster expedits en
mercat damb eth logotip que previe eth Decrèt
252/1989, de 25 de seteme, sus creacion dera
Denominacion Comarcau de Productes Alimentaris, modificat peth Decrèt 75/1991, de 25
de març.
6.2 En etiquetat, ath delà des donades que
damb caractèr generau se determine, i figurarà obligatòriament era expression “Denominacion Comarcau de Productes Alimentaris dera
Val d’Aran”, en un lòc visible e remercat.
Era Comission de Certificacion portarà un
contròl des etiquetes pr’amor de tier compde
que non se produsisquen imitacions, e tanben
aurà d’aprovar es modèls d’etiquetes e envasi
e es s sues modificacions abantes dera sua utilisacion comerciau.
Article 7
7.1 Poiràn gaudir dera Denominacion Comarcau de Productes Alimentaris dera Val
d’Aran es productes següents:
a) Patè.
b) Choriço.
c) Langoïssa seca.
d) Langoïssa.
e) Bolh.
f) Cueta.
g) Anditos.
7.2 Toti aguesti productes auràn d’èster
elaborats o produsits ena Val d’Aran, en empreses plaçades enes municipis que la intègren.
Article 8
Era manèra tipica e tradicionau de produsir
es productes que gaudissen dera Denominacion Comarcau de Productes Alimentaris dera Val
d’Aran ei erra següenta:
a) Patè: producte elaborat sustot damb carn
o hitge de pòrc, tanben se pòt hèr de carn de
poralha o caça deth país. Eth procès d’elaboracion ei eth que seguís: se mòl era carn, se i met
sau, pebe, quaqua espècia e se mare. Dempús
s’envase en un pòt de veire o lhauna e se met a
còder.
b) Choriço: producte elaborat damb carn de
pòrc de prumèra. Eth procès d’elaboracion ei
eth que seguís: se mòl era carn, se hig sau e pebe
e se mare. S’embotís en budèth gròs de pòrc,
s’estaque e se dèishe secar.
c) Langoïssa seca: producte elaborat damb
carn de pòrc de prumèra. Eth procès d’elaboracion ei eth que seguís: se mòl era carn, se hig
sau e pebe e se mare. S’embotís en budèth prim
de pòrc e s’estaque.
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d) Langoïssa: producte elaborat damb carn
de pòrc de prumèra. Eth procès d’elaboracion
ei eth que seguís: se mòl era carn, se hig sau e
pebe e se mare. S’embotís en budèth prim de
pòrc e s’estaque.
e) Bohl: producte elaborat damb carn de
pòrc. Eth procès d’elaboracion ei eth que seguís:
se talhe pan fin e s’estòve ena sang deth pòrc,
se mòl ceba, cansalada e codenes. Se hig sau e
pebe e se mare. S’embotís en budèth prim de
pòrc, s’estaque e se hè a còder.
f) Cueta: producte elaborat damb carn de
pòrc. Eth procès d’elaboracion ei eth que seguís:
se mòl cansalada, codenes cuetes, estomac cuet
e ganha cueta. Se hig sau e pebe e se mare. S’embotís en budèth prim de pòrc e s’estaque.
g) Anditos: producte elaborat damb diuèrses parts deth pòrc. Eth procès d’elaboracion ei
eth que seguís: se cótz era carn deth cap, codenes, estomac, hereishura e còr bamb èrbes (làurer, èrba fina e d’autes) e una cabòça d’alhs.
Passada mieja hora se trè era carn e un viatge
heireda se trinche non guaire munda. Ena aigua
deth borit se i met pan a estovar. Se barrege e
se mare era carn trinchada damb eth pan estovat, se i heig sau, pebe e alh trinchat. S’embotís en budèth prim e s’estaque a cametes.
Article 9
Era Comission de Certificacion que regule eth
Decrèt 252/1989 serà constituïda per:
a) Un president, que serà eth sindic deth
Conselh Generau d’Aran o eth conselhèr qu’age
delegat.
b) Dus representants deth Conselh Generau
d’Aran.
c) Quate representants deth sector elaborador des productes que gaudissen dera Denominacion de Productes Alimentaris dera Val
d’Aran.
d) Eth veterinari de Salut Pública dera Val
d’Aran.
e) Un tecnic dera Oficina Comarcau deth
Departament d’Agricultura, Ramaderia e Pesca
a la Val d’Aran.
Article 10
10.1 Era forma d’eleccion e nomentament
des membres serà era següenta:
a) Eth president serà eth sindic deth Conselh
Generau d’Aran o eth conselhèr qu’age delegat.
b) Es dus representants deth Conselh Generau d’Aran seràn es que nomente eth Plen deth
Conselh Generau.
c) Era eleccion des representants deth sector elaborador e productor se harà, s’en sector
especific i a una associacion o grèmi, mejançant
eleccion democratica entre toti es membres, e
se presentarà era prepaausa dera persona alistada en Plen deth Conselh Generau d’Aran. Se
non i a cap tipe d’associaion o grèmi, se prepausaràn es representants deth sector damb eth
coneishement oportun per part de toti es interessadi.
d) Eth veterinari de Salut Pública dera Val
d’Aran serà aqueth qu’aucupe aguest cargue en
cada moment.
e) Eth representant dera Oficina Comarcau
deth Departament d’Agricultura, Ramaderia e
Pesca serà un tecnic designat peth cap dera
Oficina Comarcau dera Val d’Aran.
10.2 Eth Plen deth Conselh Generau d’Aran
nomentarà es membres dera Comission de Certificacion.
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Article 11
Per cada un des vocaus dera Comission de
Certificacions se nomentarà un suplent, que serà
escuelhut dera madeisha manèra qu’eth titolar.
Article 12
Era renovacion dera Comission de Certificacion se harà cada quate ans e es sòns membres
poiràn tornar a èster escuelhudi.
Article 13
13.1 Era Comission s’amassarà, coma minim un viatge per an damb caractèr ordinari, e
damb caractèr extraordinari en quinsevolh
moment, damb era convocatòria per auança
deth president, d’ofici o peticion, aumens, de tres
des sòns membres, damb dus dies d’auança
coma minim. En aguest darrèr cas, era prepausa
efectuada aurà d’includir era relacion des ahèrs
deth dia a tractar.
13.2 Era convocatòria se harà mejançant ua
carta trametuda per corrèu certificat o per quinsevolh aute mejan quan era urgéncia ac justifique, qu’a d’includir era ordre deth dia.
13.3 Entà qu’era Comission de Certificacion
pogue actuar com aquerò qu’ei, i an d’estar presents era majoria des membres.
13.4 Es acòrds se preneràn per majoria simpla des vòts emetudi. En cas d’empat, eth president a eth vòt de qualitat.
Article 14
Es cargues dera Comission de Certificacion
non an dret a cap de retribucion, sense perjudici
deth dret a crubament des despenes qu’aguest
cargue pogue representar.
Article 15
15.1 Entath compliment des seues finalitats,
era Comission de Certificacion pòt dispausar
deth personau de besonh deth Conselh Generau.
15.2 Era Comission de Certificacion aurà un
secretari que serà designat a prepausa deth president. Eth secretari dera Comission de Certificacion assitirà as sessions damb veu, mès sense
vòt, e serà qui lheuarà acta de totes es sessions.
Article 16
Cossent damb es foncions previstes en Decrèt
252/1989, s’encomanen ara Comission de Certificacions es trabalhs següents:
a) Autrejar era Denominacion as productes
que complisquen çò qu’establís aguest Reglament.
b) Prepausar era incorporacion de noui productes ath Reglament, que serà aprovada peth
Departament d’Agricultura, Ramaderia e Pesca.
c) Deféner era utilisacion dera Denominacion Comarcau e deth sòn logotip o mèrca e
etiquetatge.
d) Fomentar e controlar era qualitat des
productes emparats peth Reglament.
e) Sancionar internament es infraccions hètes
pes productors emparats pera Denominacion
Comarcau, sense perjudici des sancions que
poguen correspóner per infraccions ara legislacion vigenta.
f) En generau, totes es autes derivades dera
aplicacion d’aguest Reglament.
Article 17
Sens perjudici deth Registre creat en article
6 deth Decrèt 252/1989, era Comission de Certi-
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ficacion portarà eth registre de productes alimentaris damb Denominacin Comarcau, a on
s’inscriueràn es productors e envasadors qu’atau
ac solliciten per escrit e elaboren productes
emparats per aquest Reglament o que se i includisquen damb posterioritat.

Reglament, era Comission de Certificacion
poirà contractar es servicis que calgue damb
entitats de reconeishuda solvéncia dedicades ad
aguesta activitat.
22.2 Es despenes d’aguest contròl anaràn a
cargue deth productor o elaborador.

Article 18
18.1 Enta includir naui productes non previsti en present Reglament, calerà qu’es persones interessades ac solliciten, per escrit ara
Comission de Certificacion, acompanhant un
informe detalhat des caracteristiques deth/des
producte/s que se volgue/n emparar ena Denominacion Comarcau, qu’en tot cas auràn de
complir es requisits que preve er article 5
d’aguest Reglament e tanben d’auti documents
que se considèren oportuns.
18.2 Era Comission de Certificacion prepausarà, s’ac considère oportun, era inclusion
des naui productes, que serà aprovada peth
Departament d’Agricultura, Ramaderia e Pesca.

Article 23
Sense perjudici des sancions que poguen correspóner per infraccions dera legislacion vigenta,
se consideraràn infraccions a çò establit en
aguest Reglament es que seguissen:
a) Faussejar o descuedà-se es donades que
s’inscriuen en Registre nomentat en article 17.
b) Non comunicar desseguida ara Comission de Certificacion quinsevolh variacion
qu’afècte es donades subministrades en moment
dera inscripcio en Registre.
c) Incomplir çò qu’establís eth Reglament sus
composicion, produccion e/o elaboració, e d’autes caracteristiques des productes emparats.
d) Non utilisar com cau era Denominacion
o actuar de forma qu’aguesta se perjudique o
desprestígie.
e) Utilisar rasons sociaus, nòms comerciaus,
mèrques, simbèus o emblèmes que hèsquen
referéncia ara Denominacion ena comercialisacion de d’auti productes non protegidi.
f) Negociar o non serví-se com cau des documents, etiquetes, eca. pròpris dera Denominacion, e era sua faussificacion.
g) En generau, quinsevolh acte que contravingue eth que dispause aguest Reglament o es
acòrds dera Comision de Certificacion, que
perjudique o desprestígie era Denominacion o
que supause un mau usatge d’aguesta.

Article 19
19.1 Era Comission de Certificacion portarà
un contròl des etiquetes pr’amor de susvelhar
que non se produsisquen imitacions e qu’era sua
presentacion o redaccion non vage en desprestigi
dera Denominacion Comarcau de Productes
Alimentaris e que, ath madeish temps, complisquen era legislacion actuau sus etiquetatge des
aliments.
19.2 Totes es informacions que figuren en
tèxt des etiquetes auràn d’èster cossents damb
era legislacion vigenta e podé-se demostrar a requeriment dera Comission de Certificacion.
19.3 En toti es establiments de venta ath
detalh, era mèrca pròpria dera Denominacion
aurà de demorar visibla enquia qu’acabe era
venta deth producte.
19.4 Enes establiments transformadors des
productes emparats pera Denominacion Comarcau s’a de garantir era autenticitat deth producte
emparat.
Article 20
Eth dret ar usatge dera Denominacion Comarcau en propaganda, publicitat, documentacion o etiqueta éi exclusiu des firmes inscrites
en Registre d’elaboradors/productors o de transformadors/comerciants.
Article 21
Es contròls de qualitat s’efectuaràn periodicament enes fases de produccion, transformacion, comercialisacion e venta. Aguesti contròls
constaràn des modalitats següentes:
a) Inspeccion ocular des installacions a on es
produsís o s’elabòre eth producte entà per’mor
de provar se s’ajusten a ara normatiua vigenta.
b) Analisi posteriora deth producte entà
comprovà-ne era composicion e era qualitat.
c) Contròl deth producte ena fase de venta
ath detalh entà esvitar que damb era etiqueta
de producte comarcau, se venguen d’autes classes de productes que non an arren que veir damb
era denominacion.
d) Contròl deth producte ena fase de transformacion entà garantir era autenticitat deth
producte servit.
Article 22
22.1 Entà per’mor de garantir eth contròl
de qualitat deth producte e eth compliment deth

Article 24
Es infraccions detalhades en article anterior
seràn sancionades damb amonestacion escrita.
En cas de reincidéncia se sancionarà damb
suspension temporau dera inscripcion deth producte en Registre dera Comission de Certificacion.
En supausat de reincidéncia reiterada se procedirà ara anullacion definitiua dera nomentada
inscripcion, que comportarà era expulsion der
infractor dera Denominacion Comarcau, e se
darà concishement public d’aguest hèt.
Era Comission de Certificacion se resèrve eth
dret de hèr publicses supausats d’intrusisme e
d’indicar es accions corresponentes en cada cas,
mejançant eth Conselh Generau d’Aran.
(95.324.059)

ORDRE
de 24 de novembre de 1995, per la qual s’aprova el Reglament de la denominació d’origen Avellana de Reus i del seu Consell Regulador.
Vista la necessitat de modificar nombrosos
aspectes de l’Ordre de 20 de març de 1991, per
la qual es va aprovar el Reglament de la denominació d’origen Avellana de Reus i del seu
Consell Regulador, es considera convenient
derogar-lo i aprovar de nou l’esmentat Reglament;
Atesa la proposta de la Direcció General de
Producció i Indústries Agroalimentàries i en ús
de les atribucions que em són conferides,

ORDENO:
Article 1
S’aprova el Reglament de la denominació
d’origen Avellana de Reus, el text del qual es
publica annex a aquesta Ordre.
Article 2
El text aprovat es trametrà al Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per al seu
coneixement i ratificació, tal com disposa el
Reial decret 479/1981, de 27 de febrer.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroga l’Ordre de 20 de març de 1991, per
la qual s’aprova el Reglament de la denominació
d’origen Avellana de Reus i del seu Consell Regulador.
Barcelona, 24 de novembre de 1995
FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
REGLAMENT
de la denominació d’origen Avellana de Reus i
del seu Consell Regulador
CAPÍTOL 1
Generalitats
Article 1
D’acord amb el que disposa la Llei 25/1970, de
2 de desembre, de l’Estatut de la vinya, el vi i els
alcohols, el seu Reglament aprovat pel Decret
835/1972, de 23 de març, i el Reial decret 728/1988,
de 8 de juliol, pel qual s’estableix la normativa a
la qual hauran d’ajustar-se les denominacions
d’origen específiques i genèriques dels productes agroalimentaris no vínics; el Reglament
(CEE) 2081/92, de 14 de juliol de 1992, relatiu a
la protecció de les indicacions geogràfiques i de
les denominacions d’origen dels productes agrícoles i alimentaris, l’Ordre de 25 de gener de 1994,
per la qual s’estableix la correspondència entre
la legislació espanyola i el Reglament 2081/92 en
matèria de denominacions d’origen i indicacions
geogràfiques de productes agroalimentaris; el
Reial decret 251/1990, de 23 de febrer, pel qual
s’inclouen la mel, els fruits secs i els torrons en
el règim de denominacions d’origen, genèriques
i específiques, queden protegides per la denominació d’origen Avellana de Reus les avellanes que reuneixen les característiques definides
en aquest Reglament i que compleixen tots els
requisits exigits per l’esmentat Reglament i per
la legislació vigent.
Article 2
2.1 La protecció atorgada s’estén al nom de
la denominació d’origen, a la localitat de Reus
i als noms de les comarques del Baix Camp, l’Alt
Camp, el Tarragonès, el Priorat, la Conca de
Barberà i la Terra Alta.
2.2 Queda prohibida la utilització a d’altres
avellanes de noms, marques, termes, expressions i signes que per la seva similitud fonètica o
gràfica amb els protegits puguin induir a confondre’ls amb els que són objecte d’aquest Regla-
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ment, inclosos els que vagin precedits de la terminologia “tipus”, “estil”, “envasat a” i d’altres
semblants.
Article 3
La defensa de la denominació d’origen, l’aplicació del corresponent Reglament, la vigilància
del seu compliment, així com el foment i el control de la qualitat de l’avellana emparada, queden encomanats al Consell Regulador de la
denominació d’origen, al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, en l’àmbit de les seves respectives
competències.
CAPÍTOL 2
Producció
Article 4
4.1 La zona de producció de les avellanes
emparades per la denominació d’origen Avellana de Reus està constituïda pels terrenys ubicats en els termes municipals compresos en les
comarques del Baix Camp, l’Alt Camp, el Tarragonès, el Priorat, la Conca de Barberà i la
Terra Alta definides a les lleis 6/1987, de 4
d’abril, sobre l’organització comarcal de
Catalunya (DOGC núm. 826, de 8.4.1987) i
3/1990, de 8 de gener, de modificació de la divisió comarcal de Catalunya (DOGC núm.
1243, de 17.1.1990).
4.2 La qualificació dels terrenys a efectes de
la seva inclusió a la zona de producció la realitzarà el Consell Regulador i hauran de quedar
delimitats en la documentació cartogràfica corresponent.
4.3 En el cas que el titular del terreny estigui en desacord amb la resolució del Consell
sobre la qualificació del terreny podrà recórrer davant el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca el qual resoldrà segons informe previ dels organismes tècnics que cregui
necessaris.
Article 5
5.1 Les avellanes protegides per la denominació d’origen Avellana de Reus seran de les varietats tradicionalment conreades a la zona de
producció: negreta, pauetet, gironella, morella
i culplana.
5.2 El Consell Regulador podrà proposar
al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca que siguin autoritzades noves varietats que,
amb els assaigs i experiències previs convenients,
es comprovi que produeixen avellanes de qualitat que puguin ser assimilades a les avellanes
tradicionals de la zona.
Article 6
Les pràctiques de cultiu seran les tradicionals
que tendeixin a aconseguir la millor qualitat de
les avellanes i aquelles autoritzades pel Consell
Regulador que representin un avenç en la tècnica agrícola.
Article 7
La recol·lecció es realitzarà quan l’estat de
maduresa del fruit sigui l’adequat, amb la major cura i celeritat possible, per tal d’aconseguir
una millor conservació i qualitat.
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CAPÍTOL 3
Elaboració
Article 8
8.1 La zona d’elaboració haurà de coincidir
amb la zona de producció.
8.2 L’elaboració comprendrà les pràctiques
de neteja, esclofollament, pelat, torrat, classificació de les avellanes i altres processos industrials.
Article 9
Les tècniques emprades per a la manipulació
i elaboració de les avellanes seran les adequades per obtenir productes de la màxima qualitat, i mantindran els caràcters tradicionals de les
avellanes de la zona de producció.
CAPÍTOL 4
Característiques de les avellanes
Article 10
10.1 Les avellanes protegides per la denominació d’origen seran:
a) Avellana amb closca.
b) Avellana en gra.
c) Avellana torrada.
10.2 Les avellanes protegides correspondran a la categoria extra segons les categories
comercials definides a l’Ordre de 27 d’abril de
1972 (BOE de 10.5.1972), per la qual es fixen les
normes tècniques sobre comerç exterior d’ametlles i avellanes, modificada per l’Ordre ministerial de 28 de juliol de 1972 (BOE de 4.8.1972).
a) Categoria extra.
b) Categoria I.
10.3 Avellanes amb closca: per a aquest tipus d’avellana s’admetran els fruits del Corylus
avellana L. i Corylus maxima mill.
10.4 Avellana en gra sencer: per a aquest tipus d’avellana s’admetran els fruits de les varietats Corylus avellana L. i Corylus maxima mill.,
desproveïts de l’epicarpi llenyós que els protegeix, que són objecte de comerç amb el nom
d’Avellana esclofollada o Avellana en gra.
Les avellanes hauran de presentar unes qualitats organolèptiques característiques de la
zona. Les avellanes que a criteri del Consell
Regulador no hagin adquirit aquestes característiques no podran ser emprades per la denominació d’origen Avellana de Reus.
10.5 Avellanes torrades: per a aquest tipus
d’avellana s’admetran els fruits de les varietats
esmentades per a avellanes en gra que s’hagin
sotmès a un procés de torrada.
Article 11
Les avellanes hauran de presentar-se calibrades o crivellades.
11.1 En les avellanes amb closca el calibre
es determinarà pel diàmetre màxim de la secció equatorial; el calibrat s’efectuarà mitjançant
crivelles de forats circulars.
S’estableixen dos tipus dins la denominació
d’origen:
Molt grans: fruit amb un diàmetre de 18 mm
i més o sobre 18 mm.
Grans: fruit amb un diàmetre de 16 mil·límetres i més o sobre 16 mm.
11.2 A les avellanes en gra el calibre es determinarà pel diàmetre de la secció equatorial
del gra; el calibrat s’efectuarà mitjançant cribes
de forat rodó. Es fixa un calibre mínim d’11
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mil·límetres per a les avellanes en gra i torrades
emparades per la denominació.
Les avellanes en gra podran ser:
a) Calibrades, quan la diferència entre els
fruits més grans i els més petits no sigui superior
a dos mil·límetres.
b) Crivellades, quan el diàmetre sigui superior o inferior a una xifra determinada. S’expressen amb les indicacions “sobre...” o “baix...”.
11.3 S’admetran toleràncies de qualitat i de
calibre, per a cada envàs, d’acord amb el detall
següent:
a) Per a les avellanes amb closca: pel que fa
a la tolerància de qualitat, els percentatges
màxims admesos, en nombre de fruits, són:
Defectes externs: 1.
Defectes interns: 4.
Matèries estranyes (en pes): 0,25.
Pel que fa a la tolerància de calibre, s’admetrà
com a màxim, per cada paquet o envàs, un 5%
en nombre de fruits del calibre immediat inferior i/o superior al calibre marcat.
b) Per a les avellanes en gra: pel que fa a la
tolerància de qualitat, els percentatges màxims
admesos, referits al pes, són:
Bessones: 1.
No plenament desenvolupades, resseques,
tacades i avellanes grogues: 2.
Ràncies, podrides, florides, de mal gust o olor,
atacades per insectes o rosegadors: 1.
Trossos: 0,5.
Danyades mecànicament: 5.
Avellanes amb closca, fragments de closca i
matèries estranyes: 0,1.
Pel que fa a la tolerància en calibre, s’admet
un 5% en pes per avellanes de calibre diferent
a l’assenyalat. No es considera defecte la diferència de 0,2 mil·límetres en més o en menys.
11.4 El contingut de cada paquet o envàs ha
de ser homogeni, és a dir, amb fruits de la campanya vigent de la mateixa categoria comercial i de la mateixa varietat.
a) Les avellanes aniran envasades. Els envasos, que hauran de tenir una presentació acurada, hauran de ser aprovats pel Consell Regulador.
En el cas que portin mencions impreses, sobretot en els papers usats per al revestiment
interior de l’envàs, aquestes no hauran d’estar
en contacte directe amb les avellanes.
b) Cada paquet o envàs portarà marcat el seu
exterior, mitjançant impressió directa o en etiqueta fermament adherida, en caràcters legibles
i indelebles, el tipus de producte en què consisteix: avellana amb closca, avellana en gra o avellana torrada, a més de les indicacions del que
estableixi la legislació vigent.
CAPÍTOL 5
Registres
Article 12
12.1 El Consell Regulador portarà els registres següents:
a) Registre de plantacions.
b) Registre d’esclofolladores.
c) Registre d’elaboradors.
d) Registre de magatzems.
e) Registre de plantes envasadores.
12.2 Les peticions d’inscripció es dirigiran
al Consell Regulador acompanyant les dades,
documents i comprovants que en cada cas siguin requerits per les disposicions i normes
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vigents en els impresos que disposi el Consell
Regulador.
12.3 El Consell Regulador denegarà les inscripcions que no s’ajustin als preceptes del Reglament, o als acords adoptats pel Consell, sobre condicions complementàries de caràcter
tècnic que hauran de tenir els esclofolladors, els
manipuladors i els envasadors.
12.4 La inscripció en aquests registres no
eximeix els interessats de l’obligació d’inscriure’s en aquells registres que amb caràcter general
estan establerts.
12.5 Les inscripcions en els registres són voluntàries i també la baixa; un cop produïda aquesta
en qualsevol dels registres haurà de transcórrer un
temps mínim d’un any abans de procedir a una
nova inscripció, excepte canvi de titularitat.
Article 13
13.1 En el Registre de plantacions s’inscriuran totes aquelles parcel·les que estiguin situades
en la zona de producció i siguin plantades amb
les varietats que assenyala l’article 5, la producció de les quals es vulgui acollir a la denominació d’origen.
13.2 En la inscripció figurarà el nom del propietari i, si escau, el del masover, parcer, arrendatari, censatari o qualsevol altre titular, el nom
de la parcel·la, lloc o paratge, terme municipal
en què està situat, superfície en producció i altres dades que siguin necessàries per a la seva
localització.
Article 14
14.1 En el Registre d’esclofolladores s’inscriuran tots aquells situats en la zona de producció que elaboren avellana procedent de les plantacions inscrites i que desitgin acollir-se a la
denominació d’origen.
14.2 En la inscripció figurarà el nom de
l’empresa, la localitat i la zona d’emplaçament,
el nombre, les característiques i la capacitat dels
dipòsits i la maquinària, els sistemes d’elaboració
i totes aquelles dades que calguin per a la perfecta identificació i catalogació de l’esclofolladora. En el cas que l’empresa elaboradora no
sigui propietària dels locals, es farà constar
aquesta circumstància indicant el nom del propietari. S’adjuntarà a la petició d’inscripció un
plànol a l’escala convenient, on quedin reflectides totes les dades i els detalls de construcció
i de les instal·lacions.
Article 15
En el Registre de magatzems i en el Registre
de plantes envasadores s’inscriuran totes aquelles situades en la zona de producció que es
dediquin a l’emmagatzematge o envasat d’avellana emparada per la denominació d’origen. En
la inscripció figuraran les dades a què es refereix l’article 14.2.
Article 16
Els registres b), c), d) i e) de l’article 12 diferenciaran amb caràcter censal o estadístic aquelles instal·lacions que comercialitzin avellanes
protegides per la denominació d’origen a l’estranger i que compleixin la legislació vigent en
aquesta matèria.
Article 17
Els locals inscrits en els registres hauran de
reunir els requisits necessaris de caràcter tècnic
i sanitari que estableixi la legislació vigent.

Núm. 2141 – 13.12.1995

Article 18
Per a la vigència de les inscripcions en els
corresponents registres serà indispensable complir en tot moment amb els requisits que imposa
el present capítol, i s’haurà de comunicar al
Consell Regulador qualsevol variació que afecti
les dades subministrades en la inscripció quan
aquesta es produeixi. En conseqüència, el Consell Regulador podrà suspendre o anul·lar les
inscripcions quan els seus titulars no s’atenguin
a aquestes prescripcions.
El Consell Regulador efectuarà inspeccions
periòdiques per comprovar l’efectivitat del que
disposa el paràgraf anterior.
CAPÍTOL 6
Drets i obligacions
Article 19
19.1 Només les persones físiques o jurídiques que tinguin inscrites les seves plantacions,
esclofolladores, magatzems o plantes envasadores en els registres a què es refereix l’article 12
podran, respectivament, cultivar, esclofollar, emmagatzemar, elaborar o envasar avellanes protegides per la denominació d’origen.
19.2 Només pot aplicar-se la denominació
Avellana de Reus a les avellanes procedents de
les esclofolladores inscrites al Registre que hagin
estat produïdes i elaborades conforme a les
normes exigides per aquest Reglament i que
reuneixin les característiques i les condicions
organolèptiques que han de caracteritzar-les.
19.3 El dret a l’ús de la denominació d’origen en documentació, etiquetes, publicitat o propaganda és exclusiu de les firmes inscrites en els
registres corresponents.
19.4 Les persones físiques o jurídiques inscrites en els corresponents registres queden
obligades al compliment de les disposicions
d’aquest Reglament i dels acords que dintre de
les seves competències dictin el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i el Consell Regulador, així com a satisfer les exaccions que els
correspongui.
Article 20
Les marques, símbols, emblemes, llegendes
publicitàries o qualsevol altre tipus de propaganda que s’utilitzin en les avellanes protegides per
la denominació d’origen no podran ser emprats,
ni tan sols pels mateixos titulars, en la comercialització d’altres avellanes.
Article 21
21.1 A les etiquetes figurarà obligatòriament de forma destacada el nom de la denominació d’origen Avellana de Reus, la data de
consum preferent amb indicació del mes i de
l’any, a més de les dades que amb caràcter general es determinin a la legislació vigent.
21.2 Abans de posar en circulació les etiquetes, aquestes hauran de ser autoritzades pel
Consell Regulador als efectes que es relacionen
en aquest Reglament. Serà denegada l’aprovació
d’aquelles etiquetes que per qualsevol causa
puguin produir confusió en el consumidor, com
també podrà ser anul·lada l’autorització d’una
ja concedida anteriorment quan hagin variat les
circumstàncies de la firma propietària de la
mateixa.

21.3 Els envasos especificats a l’article 11
aniran proveïts d’una etiqueta o contraetiqueta numerada, expedida pel Consell Regulador.
En tots els casos les esmentades etiquetes,
contraetiquetes o precintes es col·locaran en el
mateix magatzem, esclofolladora o planta envasadora, d’acord amb les normes que determini
el Consell Regulador i sempre de manera que
no en sigui possible una segona utilització.
21.4 El Consell Regulador adoptarà i registrarà un emblema com a símbol de la denominació d’origen, amb l’informe previ dels organismes competents.
Així mateix, el Consell Regulador podrà fer
obligatori que a l’exterior de les esclofolladores
o magatzems inscrits i en lloc destacat figuri una
plaga que al·ludeixi a aquesta condició.
Article 22
Tota partida d’avellanes amb dret a la protecció de la denominació d’origen que circuli entre firmes inscrites haurà d’anar acompanyada
d’un volant de circulació expedit pel Consell Regulador.
Article 23
23.1 L’envasat d’avellanes emparades per
la denominació d’origen Avellana de Reus haurà
de ser realitzat exclusivament en plantes envasadores inscrites i autoritzades pel Consell Regulador; l’avellana perdrà en qualsevol cas el
dret a la denominació.
23.2 A les instal·lacions registrades als apartats b), c), d) i e) de l’article 12 es permetrà la
manipulació i emmagatzematge d’avellanes no
emparades per la denominació d’origen amb la
notificació prèvia al Consell Regulador, i de
forma que s’eviti en tot moment la seva barreja o confusió amb les avellanes emparades, amb
clara separació en tot el procés.
23.3 Les avellanes emparades per la denominació d’origen Avellana de Reus podran circular i ser expedides per les esclofolladores, magatzems i plantes envasadores inscrites en una
mena d’envasos que no perjudiquin la seva
qualitat i prestigi i que hagin estat aprovats pel
Consell Regulador.
Article 24
L’exportació de les avellanes emparades per
la denominació d’origen Avellana de Reus es realitzarà exclusivament en els seus envasos definitius d’origen, que hauran de portar els segells
o precintes de garantia en la forma que determini el Consell Regulador.
Article 25
Tota expedició d’avellana emparada per la
denominació d’origen Avellana de Reus amb
destinació a l’estranger haurà d’anar acompanyada del certificat de denominació d’origen,
expedit pel Consell Regulador, que s’ajustarà al
model establert per la Direcció General de
Política Alimentària del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, sense que es pugui despatxar aquesta expedició a l’exportació en absència d’aquest certificat.
Article 26
Per tal de poder controlar la producció i les
existències, així com les qualitats, els tipus i el
que calgui per poder acreditar l’origen i la qualitat de les avellanes, les persones físiques o jurídiques titulars de parcel·les, esclofolladores,
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magatzems o plantes envasadores estaran obligades a presentar al Consell Regulador les declaracions següents:
a) Declaració de collites: totes les firmes inscrites en el Registre de plantacions presentaran,
un cop acabada la recol·lecció i en tot cas abans
del 15 de novembre de cada any, declaració de
la collita obtinguda per varietats en cada una de
les plantacions inscrites, indicant la destinació
de les avellanes i, en cas de venda, el nom del
comprador.
b) Totes les firmes inscrites en el Registre
d’esclofolladores hauran de declarar, dintre dels
deu dies primers de cada mes, les entrades i
sortides d’avellanes obtingudes durant el mes
anterior, indicant-ne la procedència o destinació i fent declaració de les existències referides
al dia primer del mes en curs.
c) Les firmes inscrites en el Registre de magatzems o de plantes envasadores presentaran,
dintre dels deu primers dies de cada mes,
declaració d’entrades i sortides d’avellanes obtingudes durant el mes anterior, indicant-ne la
procedència o destinació, i farà declaració d’existències referida al dia primer del mes en curs.
Article 27
27.1 Tota avellana que per qualsevol causa presenti defectes, alteracions sensibles o en
la producció de la qual s’hagin incomplert els
preceptes d’aquest Reglament o els preceptes
de l’elaboració assenyalats per la legislació vigent, serà desqualificada pel Consell Regulador,
cosa que comportarà la pèrdua de la denominació d’origen, o el dret a la mateixa en cas de productes no definitivament elaborats.
Així mateix, es considerarà com a desqualificat qualsevol producte obtingut per barreja
amb d’altres prèviament desqualificats.
27.2 La desqualificació de les avellanes podrà ser realitzada pel Consell Regulador en qualsevol fase de producció o elaboració, emmagatzematge o comercialització i a partir de la
iniciació de l’expedient de desqualificació hauran de romandre en envasos independents i degudament retolats, sota control del Consell Regulador, fins a la seva expedició al mercat que,
en cap cas, podrà ser amb denominació d’origen.
CAPÍTOL 7
Consell Regulador
Article 28
28.1 El Consell Regulador de la denominació d’origen és l’òrgan amb atribucions decisòries sobre les funcions que aquest Reglament li
encomana, d’acord amb el que determina la
legislació vigent.
28.2 El seu àmbit de competència, sens perjudici del que estableix l’article 12, estarà determinat:
a) Pel que fa a l’àmbit territorial, per la zona
de producció.
b) Pel que fa als productes, pels protegits per
la denominació en qualsevol de les seves fases
de producció, elaboració, emmagatzematge,
envasat, circulació i comercialització.
c) Pel que fa a les persones, per les inscrites
en els diferents registres.
Article 29
És missió principal del Consell Regulador
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aplicar els preceptes d’aquest Reglament i vetllar
pel seu compliment. Amb aquesta finalitat
s’exerciran les funcions que preveuen l’article
87 de la Llei 25/1970 i disposicions complementàries, així com les que expressament s’indiquin
en els articles d’aquest Reglament.
Article 30
30.1 El Consell Regulador estarà constituït
per:
a) Un president, designat pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, a proposta del
Consell Regulador.
b) Un vicepresident, en representació del
Departament de Comerç, Consum i Turisme i
designat per aquest.
c) Cinc vocals, en representació del sector
productor, elegits entre els inscrits en el Registre
de plantacions.
d) Cinc vocals, en representació del sector
elaborador, elegits entre els inscrits en els registres d’esclofolladors, de magatzems i de plantes
envasadores. La distribució dels vocals en els
grups corresponents correspondrà a la Direcció
General de Producció i Indústries Agroalimentàries, segons la importància de cada grup.
La votació dels vocals per part dels inscrits
en els registres corresponents serà lliure i secreta.
e) Dos vocals tècnics, amb especials coneixements sobre el cultiu i l’elaboració d’avellanes, designats pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, que assistiran a les reunions
amb veu però sense vot.
30.2 Per a cada un dels càrrecs del Consell
Regulador es nomenarà un suplent que pertanyi al mateix sector que el vocal al qual ha de
suplir.
30.3 Els càrrecs de vocals seran renovats
cada quatre anys i podran ser reelegits.
30.4 En cas de cessament d’un vocal per
qualsevol causa, es procedirà a designar un substitut en la forma establerta.
30.5 El termini per a la presa de possessió
dels vocals serà com a màxim d’un mes, a partir de la data de la seva designació.
30.6 L’elecció del president i del vice-president del Consell Regulador es realitzarà
d’acord amb el que disposa la legislació vigent.
30.7 Causarà baixa el vocal que durant el període de vigència del seu càrrec sigui sancionat
per infracció greu en matèries que regula aquest
Reglament, bé personalment o bé la firma a què
pertanyi. Igualment causarà baixa per absència
injustificada a tres sessions consecutives o deu
d’alternes, o per haver causat baixa en els registres de la denominació d’origen.
Article 31
Les persones elegides de la manera que es
determina en els apartats anteriors hauran d’estar vinculats als sectors que representin, bé directament, bé pel fet de ser directius de societats que es dediquin a les activitats que han de
representar. No obstant això, una mateixa persona, natural o jurídica, inscrita en diversos registres no podrà tenir en el Consell representació
doble, ni directament ni per mitjà de firmes filials o socis d’aquestes.
Article 32
32.1 Correspon al president:
a) Representar el Consell Regulador. Aques-
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ta representació podrà delegar-la de manera expressa en els casos que sigui necessari.
b) Fer complir les disposicions legals i reglamentàries.
c) Administrar els ingressos o cabals del
Consell Regulador i ordenar-ne els pagaments.
d) Convocar i presidir les sessions del Consell, indicar l’ordre del dia, sotmetre a la seva decisió els assumptes de la seva competència i
executar els acords adoptats.
e) Organitzar el règim interior del Consell.
f) Proposar al Consell Regulador la contractació, suspensió o renovació del seu personal.
g) Organitzar i dirigir els serveis.
h) Informar els organismes superiors de les
incidències que en la producció i el mercat es
produeixen.
i) Enviar a la Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries aquells acords
que per al seu compliment general adopti el
Consell, en virtut de les atribucions que li confereix aquest Reglament, i aquells que, per la
seva importància, es cregui que hagin de ser coneguts per l’esmentada Direcció General.
j) Aquelles altres funcions que el Consell
acordi o que li encomani el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
32.2 La durada del comandament del president serà de quatre anys, i pot ser reelegit.
32.3 El president cessarà en expirar el termini del seu comandament, a petició pròpia, una
vegada acceptada la seva dimissió o per decisió
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca.
32.4 En cas de cessament o defunció, el
Consell Regulador, en el termini d’un mes, proposarà un candidat per a la designació d’un nou
president.
Article 33
33.1 El Consell Regulador es reunirà quan
sigui convocat pel president, bé per pròpia iniciativa o a petició de la meitat dels vocals, i serà
obligatori celebrar una sessió almenys una vegada al trimestre.
33.2 Les sessions del Consell Regulador es
convocaran almenys amb quatre dies d’antelació
i caldrà acompanyar la citació amb l’ordre del
dia per a la reunió, en la qual no es podran tractar més assumptes que els prèviament assenyalats. En cas de necessitat, quan així ho requereixi
la urgència de l’assumpte, a judici del president,
se citaran els vocals per telegrama amb vint-iquatre hores d’antelació com a mínim. En tot
cas, el Consell Regulador quedarà vàlidament
constituït quan siguin presents la totalitat dels
seus membres i així ho acordin per unanimitat.
33.3 Quan el titular no hi pugui assistir, ho
notificarà al Consell Regulador i al seu suplent,
per tal que aquest el pugui substituir.
33.4 Els acords del Consell Regulador
s’adoptaran per majoria de membres presents,
i perquè siguin vàlids caldrà que siguin presents
més de la meitat dels que integren el Consell. El
president tindrà vot de qualitat.
33.5 Per resoldre qüestions de tràmit, o en
aquells casos que es cregui necessari, podrà
constituir-se una Comissió Permanent, que serà
formada pel president i dos vocals titulars, un
del sector productor i un altre de l’elaborador,
designats pel Ple de l’organisme. En la sessió que
s’acordi la constitució d’aquesta Comissió Permanent s’acordaran també les missions específiques que els pertanyin i les funcions que ha-
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gin d’exercir. Totes les resolucions que prengui
la Comissió Permanent seran comunicades al Ple
del Consell en la primera reunió que es faci.
Article 34
34.1 Per al compliment de les seves finalitats, el Consell Regulador comptarà amb la plantilla de personal necessària que figurarà dotada en el pressupost propi del Consell.
34.2 El Consell tindrà un secretari, designat
pel mateix Consell a proposta del president, del
qual dependrà directament, i que tindrà com a
comeses específiques les següents:
a) Preparar els treballs del Consell i trametre l’execució dels seus acords.
b) Assistir a les sessions amb veu però sense
vot, cursar les convocatòries, aixecar les actes i
custodiar els llibres i documents del Consell.
c) Els assumptes relatius al règim interior
de l’organisme, tant de personal com administratius.
d) Les funcions que li encomani el president,
relacionades amb la preparació i la instrumentació dels assumptes de la competència del
Consell.
34.3 Per a les funcions tècniques que té encomanades, el Consell comptarà amb els serveis
tècnics necessaris, la direcció dels quals recaurà en els tècnics competents.
34.4 Per als serveis de control i vigilància
comptarà amb veedors propis que seran designats pel Consell Regulador i habilitats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
amb les funcions inspectores següents:
a) Sobre els avellaners inscrits en el Registre de plantacions.
b) Sobre les esclofolladores, magatzems i
plantes envasadores inscrites en els registres corresponents.
c) Sobre les avellanes procedents de plantacions inscrites.
34.5 La Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries donarà suport tècnic
al Consell Regulador quan aquest així ho sol·liciti.
34.6 El Consell Regulador podrà contractar, per realitzar treballs urgents, el personal necessari sempre que tingui aprovada en el pressupost dotació per aquest concepte.
34.7 A tot el personal del Consell, tant fix
com eventual, li serà aplicada la legislació laboral
vigent.
Article 35
35.1 El Consell Regulador establirà un Comitè de Qualificació format per tres experts,
que tindrà com a comesa informar sobre la qualitat de les avellanes que puguin ser emparades per la denominació d’origen. Aquest Comitè podrà comptar amb els assessoraments
tècnics que consideri necessaris el Ple del Consell Regulador.
35.2 El Ple del Consell Regulador, a la vista
dels informes del Comitè de Qualificació, resoldrà el que sigui procedent i, si escau, la desqualificació de l’avellana de la manera prevista en
l’article 28.
Contra les resolucions del Ple del Consell
Regulador es podrà interposar recurs ordinari
davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca.
35.3 El Consell Regulador dictarà les normes per a la constitució i el funcionament del Comitè de Qualificació.
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Article 36
36.1 El finançament de les obligacions del
Consell s’efectuarà amb els recursos següents:
a) Amb el producte de les exaccions parafiscals que preveu l’article 90 de la Llei 25/1970, les
bases i els tipus aplicables de les quals seran les
següents:
a.1) Per a les exaccions anuals sobre les plantacions inscrites: 0,5% de la base. La base serà
el producte del nombre d’hectàrees d’avellanes
inscrites a nom de cada interessat, pel valor mig
en pessetes de la producció d’una hectàrea en
la zona i campanya precedent.
a.2) Per a les exaccions sobre els productes
emparats venuts al mercat es fixa un tipus de
l’1% de la base. La base serà el preu mig del kg
d’avellana en la campanya anterior.
a.3) Exacció de 100 pessetes per dret d’expedició de cada certificat d’origen i exacció del
doble del preu de cost dels precintes per utilització d’aquests.
Els subjectes passius de cada una de les exaccions són: de la a.1) els titulars d’avellaners inscrits; de la a.2) els titulars de les esclofolladores,
dels magatzems i de les plantes envasadores
inscrites que expedeixin avellanes al mercat; i
de la a.3) els titulars de les esclofolladores,
magatzems i plantes envasadores inscrites sol·licitants de certificats d’origen o adquiridors de
precintes.
b) Les subvencions, llegats i donatius que
rebin.
c) Les quantitats que puguin percebre en
concepte d’indemnització per danys ocasionats
al Consell o als interessos que representa.
d) Els béns que constitueixen el seu patrimoni i els productes i comptes que s’hi incloguin.
36.2 Els tipus fixats en aquest article podran
variar-se a proposta del Consell Regulador, quan
les necessitats pressupostàries del Consell així
ho exigeixin i sempre que s’ajustin als límits
establerts en la Llei 25/1970 i disposicions complementàries.
36.3 La gestió dels ingressos i les despeses
que figuren en el pressupost correspon al Consell Regulador.
36.4 La fiscalització de les operacions econòmiques del Consell Regulador i de la comptabilitat l’efectuarà la Intervenció Delegada de
la Generalitat de Catalunya al Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, d’acord amb
les atribucions i funcions que li assigni la legislació vigent en la matèria.
Article 37
Els acords del Consell Regulador que no tinguin caràcter particular i afectin una pluralitat
de subjectes es notificaran mitjançant circulars
exposades a les oficines del Consell i als locals
de les cambres agràries locals dels municipis
inclosos dintre de la zona de producció o en els
seus ajuntaments. L’exposició de les esmentades circulars s’anunciarà al DOGC.
Contra els acords i les resolucions que adopti
el Consell Regulador es podrà recórrer, en tot
cas, davant el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
CAPÍTOL 8
Infraccions, sancions i procediments
Article 38
El règim sancionador per incompliment

d’aquest Reglament serà el que estableixen la
Llei 25/1970, de 2 de desembre, de l’Estatut de
la vinya, del vi i dels alcohols, el Decret 835/1972,
de 23 de març, que aprova el seu Reglament, el
Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, que regula
les infraccions i les sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària, la Llei 30/1992, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, el Reial decret 1398/1993,
de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora i la resta de disposicions vigents aplicables.
Article 39
39.1 Les infraccions al que disposa aquest
Reglament i als acords del Consell Regulador
seran sancionades amb admonició, multa i decomís de la mercaderia, suspensió temporal en
l’ús de la denominació o baixa en el registre o
registres, d’acord amb l’article 119 de la Llei
25/1970 i conforme s’expressa en els articles següents, sense perjudici de les sancions que puguin correspondre per contravenir altres preceptes legals.
39.2 Les bases per a la imposició de multes
es determinaran com disposa l’article 120 del
Decret 835/1972.
39.3 Per a l’aplicació de les sancions previstes en aquest Reglament es tindran en compte
les normes establertes en l’article 121 del Decret 835/1972.
Article 40
Segons disposa l’article 129.2 del Decret
835/1972, les infraccions comeses per les persones inscrites en els registres de la denominació d’origen es classifiquen, a efectes de la seva
sanció, de la manera següent:
a) Faltes administratives.
Se sancionaran amb multa de l’1 al 10% de
la base per a plantacions, o del valor de les
mercaderies afectades en cas d’avellanes, i les
que siguin de caràcter lleu amb admonició.
Aquestes faltes són en general les inexactituds
en les declaracions, guies, assentaments, llibres
registre i altres documents, i especialment les següents:
Falsejar o ometre les dades i comprovants que
en cada cas siguin necessaris en les declaracions
per a la inscripció en els diferents registres.
No comunicar immediatament al Consell
Regulador qualsevol variació que afecti les
dades subministrades en el moment de la inscripció en els registres.
L’incompliment per omissió o falsedat en
relació amb les declaracions de collita i de moviment de les existències de producte.
L’incompliment del precepte de presentació
d’un exemplar de la cèdula de circulació al
Consell Regulador, així com l’expedició de productes entre firmes inscrites sense anar acompanyades del volant de circulació.
Les restants infraccions al Reglament o als
acords del Consell Regulador en la matèria a
què es refereix aquest apartat a).
b) Infraccions al que estableix el Reglament
sobre producció i elaboració dels productes
emparats.
Se sancionaran amb multes del 2 al 20% de
la base per a plantacions, o del valor de les
mercaderies afectades en el cas d’avellanes, i en
aquest últim cas, a més, amb el seu decomís.
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Aquestes infraccions són les següents:
L’incompliment de les normes sobre pràctiques de cultiu, elaboració, conservació i transport.
Expedir o utilitzar per a l’elaboració de productes emparats avellanes no autoritzades o desqualificades.
Emprar varietats diferents de les autoritzades.
L’incompliment de les normes d’elaboració
que estableix el Reglament o les seves disposicions complementàries, i als acords establerts pel
Consell Regulador sobre aquesta matèria.
Les restants infraccions al Reglament o als
acords del Consell Regulador, en la matèria a
què es refereix aquest apartat b).
c) Infraccions per l’ús indegut de la denominació o per actes que puguin causar-li perjudici o desprestigi.
Se sancionaran amb multes de 10.000 ptes.
fins al doble del valor de la mercaderia o productes afectats, quan aquest superi l’esmentada quantitat, o amb el decomís corresponent.
Aquestes infraccions són les següents:
La utilització de marques, símbols o emblemes que facin referència a la denominació o als
noms protegits per ella, en la comercialització
d’altres avellanes no protegides o d’altres productes de similar espècie.
L’ús de la denominació d’origen en avellanes
que no s’hagin elaborat o produït d’acord amb
les normes establertes per la legislació vigent i
per aquest Reglament, o que no tinguin les característiques i les condicions organolèptiques
que han de caracteritzar-les.
L’ús de marques o etiquetes no aprovades pel
Consell Regulador, en els casos a què es refereix l’apartat c).
La utilització de locals i dipòsits no autoritzats.
La indeguda negociació o utilització dels
documents, etiquetes, contraetiquetes, segells
i precintes propis de la denominació d’origen.
L’expedició d’avellanes que no corresponguin
a les característiques de qualitat anomenades en
els seus mitjans de comercialització.
L’expedició, la circulació o la comercialització d’avellanes emparades en envasos no aprovats pel Consell.
L’expedició, la circulació o la comercialització d’avellanes de la denominació d’origen desproveïdes dels precintes, etiquetes o contraetiquetes numerades, o mancades del mitjà de
control establert pel Consell Regulador.
Efectuar el precintat d’envasos en locals que
no siguin envasadores inscrites autoritzades pel
Consell Regulador, o que no s’ajustin en el precintat als acords del Consell.
L’incompliment del que estableix aquest
Reglament, o els acords del Consell Regulador
per a l’exportació i pel que fa als envasos, la
documentació i el precintat.
En general, qualsevol acte que contravingui
el que disposen aquest Reglament o els acords
del Consell i que perjudiqui o desprestigiï la denominació, o que en suposi l’ús indegut.
d) En els casos d’infraccions greus, a més de
les sancions establertes en els apartats b) i c),
podrà aplicar-se a l’infractor la suspensió temporal de l’ús de la denominació d’origen o la
baixa en els seus registres.

social el nom de la qual figuri a l’etiqueta. De
les que s’hagin comès en productes a l’engròs,
serà el tenidor; i de les que es derivin del transport de mercaderies, la responsabilitat recaurà
sobre les persones que determini al respecte el
vigent Codi de Comerç i disposicions complementàries.

si escau, o bé el pagament de l’import del seu
valor en el cas que el decomís no sigui factible.
44.2 En el cas de desaparició, canvi o qualsevol manipulació efectuada sobre la mercaderia retinguda, intervinguda o decomissada,
s’atindrà al que disposa l’article 399 del Codi
Penal.

Article 42
42.1 Les infraccions comeses per persones
no inscrites als registres del Consell Regulador
són, entre d’altres:
a) Usar indegudament la denominació d’origen.
b) Utilitzar noms comercials, marques, expressions, signes i emblemes que per la seva
identitat o similitud gràfica o fonètica amb els
noms protegits per la denominació d’origen, o
amb els signes o emblemes característics de la
mateixa, puguin induir a confusió sobre la naturalesa o l’origen dels productes, sense perjudici
dels drets adquirits que siguin degudament reconeguts pels organismes competents.
c) Utilitzar els noms protegits per la denominació d’origen, en etiquetes o propaganda de
productes, encara que vagin precedits pel terme
“tipus” o d’altres anàlegs.
d) Qualsevol acció que causi perjudici o desprestigi a la denominació d’origen o tendeixi a
produir confusió en el consumidor, respecte de
la mateixa.
42.2 Aquestes infraccions se sancionaran
amb multa de 20.000 ptes. fins al doble del valor de les mercaderies quan aquest superi l’esmentada quantitat i, a més, amb el seu decomís.

Article 45
En el cas de reincidència les multes podran
ser superiors en un 50% a les assenyalades en
aquest Reglament, sense perjudici de les sancions que puguin correspondre en virtut de la
legislació vigent.
En cas que el reincident cometi nova infracció
les multes podran ser elevades fins al triple del
seu import.
Es considera reincident l’infractor sancionat
mitjançant resolució ferma per infringir qualsevol dels preceptes d’aquest Reglament en els
cinc anys anteriors.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca podrà acordar la publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de les sancions imposades, a efectes d’exemplaritat.

Article 41
De les infraccions relatives als productes
envasats en serà responsable la firma o la raó

Article 44
44.1 Es podrà aplicar el decomís de les mercaderies com a sanció única o com a accessòria,

Article 43
Per a l’aplicació de les sancions previstes en
els articles anteriors es tindran en compte les
normes següents:
43.1 S’aplicaran en el seu grau mínim:
a) Quan es tracti de simples irregularitats en
l’observació de les reglamentacions, sense transcendència directa per als consumidors o que no
suposin benefici especial per a l’infractor.
b) Quan s’esmenin els defectes en el termini que assenyali el Consell Regulador.
c) Quan es provi que no ha hi existit mala fe.
43.2 S’aplicaran en el seu grau mig:
a) Quan la infracció tingui transcendència
directa sobre els consumidors, o suposi un benefici especial per a l’infractor.
b) Quan no s’esmenin els defectes en el termini assenyalat pel Consell Regulador.
c) Quan la infracció es produeixi per una actuació negligent, amb inobservació de les normes d’actuació expressament acordades pel
Consell Regulador.
d) En tots els casos en què no procedeixi
l’aplicació dels graus mínim i màxim.
43.3 S’aplicaran en el seu grau màxim:
a) Quan es produeixi reiteració en la negativa a facilitar informació, prestar col·laboració
o permetre l’accés a la documentació exigida per
aquest Reglament o pels acords del Consell
Regulador.
b) Quan es provi manifesta mala fe.
c) Quan de la infracció se’n derivin greus perjudicis per a la denominació, els seus inscrits o
consumidors.

Article 46
46.1 La incoació i la instrucció dels expedients sancionadors correspondran al Consell Regulador quan l’infractor estigui inscrit en algun
dels seus registres.
En els casos d’infraccions comeses contra el
que disposa aquest Reglament per empreses
ubicades en el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya i no inscrites en els registres
del Consell Regulador serà el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya l’encarregat d’incoar i instruir l’expedient. La instrucció d’expedients per
infraccions contra el que disposa aquest Reglament realitzades per empreses ubicades fora de
la Comunitat Autònoma de Catalunya es competència del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació.
46.2 En els expedients de caràcter sancionador incoats pel Consell Regulador hauran d’actuar, com a instructor i secretari, dos vocals del
Consell Regulador designats pel mateix Consell.
Article 47
47.1 La resolució dels expedients incoats pel
Consell Regulador correspondrà al mateix
Consell quan la sanció no excedeixi de 50.000
ptes.; en cas contrari elevarà la seva proposta a
la Direcció General de Producció i Indústries
Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
47.2 Als efectes de determinar el valor total de la sanció, s’addicionarà el valor del decomís al de la multa.
47.3 La decisió sobre el decomís definitiu
dels productes o la destinació d’aquests correspondrà a qui tingui atribuïda la facultat de resoldre l’expedient.
Article 48
En tots els casos que la resolució de l’expedient sigui amb sanció, l’infractor haurà d’abonar les despeses originades per la presa i l’anàlisi
de mostres, o pel reconeixement que s’hagi realitzat, i les altres despeses que ocasioni la tramitació i la resolució de l’expedient d’acord amb
el que disposa el Decret 496/1960, que conva-

9332

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

lida la taxa per gestió tecnicofacultativa dels
serveis agronòmics.
48.2 Les multes hauran d’abonar-se dins del
termini de quinze dies hàbils immediats a la notificació, i les despeses a què fa referència l’apartat anterior, en metàl·lic, dins aquest termini.
Arribat el cas de no efectuar-se dins aquest
termini, es procedirà al seu cobrament per la via
de constrenyiment.
48.3 Les infraccions a aquest Reglament
prescriuen als cinc anys de la seva comissió, per
la qual cosa tota la documentació que s’hi determini, respecte als productes a què es refereix,
haurà de ser conservada durant aquest període.
(95.324.061)

RESOLUCIÓ
de 16 de novembre de 1995, per la qual s’aprova la dissolució i la cancel·lació d’una societat
agrària de transformació.
Atès el que disposen els articles 13 i 14 del
Reial decret 1776/1981, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova l’Estatut que regula les societats agràries de transformació, i l’article 3.6 de l’Ordre
de 27 de gener de 1989;
Atesa la sol·licitud de cancel·lació presentada
per la societat agrària de transformació detallada
a l’annex, sol·licitud que incloïa la documentació
que preveu la normativa vigent;
Vista la proposta formulada pel Servei Jurídic, favorable a procedir a la seva dissolució i
cancel·lació,
RESOLC:
Article únic
Aprovar la dissolució i la cancel·lació de la
societat agrària de transformació detallada a
l’annex d’aquesta Resolució.
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2.500.000 ptes. per trobar-se clenbuterol en el
pinso subministrat als animals.
La part dispositiva d’aquesta Sentència estableix:
“Decidim:
”—1 Desestimar el recurs contenciós administratiu interposat per la representació de la senyora M. Teresa Freixes Moix i, en conseqüència, declarar que la Resolució del conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de 8 de febrer
de 1994 és conforme a dret.
”—2 No fer exprés pronunciament sobre les
costes causades.”
Vist el text d’aquesta Sentència, i atès el que
disposen els articles 103 i concordants de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
RESOLC:
Disposar el compliment en els seus termes
exactes de la Sentència de la Secció 5a de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs
contenciós administratiu núm. 730/1994.

RESOLUCIÓ
de 29 de novembre de 1995, per la qual es modifica la Resolució de 18 de setembre de 1995, de
convocatòria dels exàmens per a l’obtenció dels
diferents títols nàutico-esportius.
Vista la Resolució de 18 de setembre de 1995,
per la qual s’estableixen les convocatòries dels
exàmens per a l’obtenció dels diferents títols
nàutico-esportius (DOGC núm. 2104, de
22.9.1995);
Atesa la impossibilitat, per raons estratègiques, de realitzar a Barcelona els exàmens de
patró de iot i de capità de iot previstos per als
dies 14 i 15 de desembre de 1995,
RESOLC:
Article 1
Els exàmens per a l’obtenció de les titulacions nàutico-esportives de patró de iot i de capità de iot previstos per als dies 14 i 15 de desembre de 1995 es faran a l’Institut de Batxillerat
Arnau Cadell, c. Villadelprat, 91-93, Valldoreix,
terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Article 2
Queda modificada la Resolució de 18 de setembre de 1995 (DOGC núm. 2104, de 22.9.1995),
d’acord amb l’article anterior.

(95.326.004)

Barcelona, 29 de novembre de 1995

Barcelona, 27 de novembre de 1995

RESOLUCIÓ
de 27 de novembre de 1995, per la qual s’aprova la dissolució i la cancel·lació d’una societat
agrària de transformació.

EDELMIR SALICHS I OLIVER
Director general de Pesca Marítima
(95.338.080)

Atès el que disposen els articles 13 i 14 del
Reial decret 1776/1981, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova l’Estatut que regula les societats agràries de transformació, i l’article 3.6 de l’Ordre
de 27 de gener de 1989;

RESOLUCIÓ
de 30 de novembre de 1995, per la qual es disposa
el compliment de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 1202/1993.

LLUÍS VÀZQUEZ I PUEYO
Secretari general

Atesa la sol·licitud de cancel·lació presentada
per la societat agrària de transformació detallada
a l’annex, sol·licitud que incloïa la documentació
que preveu la normativa vigent;

ANNEX

Vista la proposta formulada pel Servei Jurídic, favorable a procedir a la seva dissolució i
cancel·lació,

La Secció 5a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya ha dictat Sentència, en data 22 de
maig de 1995, en el recurs contenciós administratiu núm. 1202/1993, interposat pel senyor
Isidro Roqueries Cassa contra la Resolució de
12 de març de 1993 del conseller d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, per la qual se li imposava una sanció greu
con una multa de 2.500.000 ptes.

Barcelona, 16 de novembre de 1995

Societat: Granja Les Costes.
Núm.: 940 CAT.
(95.313.010)

RESOLUCIÓ
de 27 de novembre de 1995, per la qual es disposa
el compliment de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 730/1994.
La Secció 5a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya ha dictat Sentència, en data 3 de juliol de 1995, en el recurs contenciós administratiu
núm. 730/1995, interposat per la senyora M.
Teresa Freixes Moix, contra la Resolució de 8
de febrer de 1994 del conseller d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’imposava una sanció de

RESOLC:
Article únic
Aprovar la dissolució i la cancel·lació de la
societat agrària de transformació detallada a
l’annex d’aquesta Resolució.
Barcelona, 27 de novembre de 1995
LLUÍS VÀZQUEZ I PUEYO
Secretari general

La part dispositiva d’aquesta Sentència estableix:
“Decidim:
”—1 Estimar parcialment el recurs i, en conseqüència, substituir la sanció pecuniària imposada
per la de multa de 100.000 ptes.
”—2 No efectuar atribució de costes”.
Vist el text d’aquesta Sentència, i atès el que
disposen els articles 103 i concordants de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,

ANNEX
Societat: Pares.
Núm.: 221-51 CAT.

RESOLC:

(95.325.039)

Disposar el compliment, en els seus termes
exactes, de la Sentència de la Secció 5a de la Sala
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Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs
contenciós administratiu núm. 1202/1993.
Barcelona, 30 de novembre de 1995
FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(95.327.023)
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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

DEPARTAMENT
DE COMERÇ,
CONSUM I TURISME

RESOLUCIÓ
de 28 de novembre de 1995, per la qual es disposa el compliment de la Sentència del Tribunal Suprem dictada en el recurs d’apel·lació
núm. 4762/91.

DECRET
323/1995, d’11 d’octubre, pel qual es fan públics
els preus de l’Escola Oficial de Turisme de la
Generalitat de Catalunya per al curs acadèmic
1995-96.

La Sala Tercera del Tribunal Suprem, Secció
6a, en data 13 de juny de 1995, va dictar Sentència en el recurs d’apel·lació núm. 4762/91, interposat pels serveis jurídics de la Generalitat de
Catalunya, contra la Sentència dictada per la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, Secció 5a, de
8.2.1991, en el recurs contenciós administratiu
núm. 181/1990, interposat per la senyora Rosario
Cerro Fernández contra la Resolució desestimatòria de la reclamació de danys i perjudicis per
la mort del seu espòs al Centre Penitenciari de
Girona.

Atesa la necessitat de fer públics els preus
que regiran durant el curs 1995-96 a l’Escola
Oficial de Turisme de la Generalitat de Catalunya, i de conformitat amb els articles 23 i
següents de la Llei 33/1991, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat
de Catalunya;

La part dispositiva de la Sentència esmentada
estableix:
“Que hem de desestimar i desestimem el recurs d’apel·lació interposat pels serveis jurídics
de la Generalitat de Catalunya contra la sentència dictada per la Secció 5a de la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, amb data 8 de febrer de 1991, en
conèixer el recurs contenciós administratiu
deduït per la senyora Rosario Cerro Fernández,
en el seu nom i dret i en el dels seus fills menors
d’edat, senyora Yolanda i senyor Juan José
Ymbernon Cerro, impugnant la Resolució del
conseller de Justícia de l’esmentada comunitat
Autònoma que va denegar als recurrents la indemnització sol·licitada pel funcionament normal o anormal dels serveis públics penitenciaris del Centre Penitenciari de Girona (actuacions
181/90-1280/88-), la Sentència del qual procedeix
confirmar en totes les seves parts; sense costes
en aquesta apel·lació.”
D’acord amb el que disposen els articles 103
i concordants de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa,
RESOLC:
Que s’executi en els mateixos termes l’esmentada Sentència dictada en data 13 de juny de 1995,
per la Sala Tercera del Tribunal Suprem, Secció
6a, en el recurs d’apel·lació núm. 4762/91.
Barcelona, 28 de novembre de 1995
NÚRIA DE GISPERT I CATALÀ
Consellera de Justícia
(95.317.032)

*

A proposta dels consellers d’Economia i Finances i de Comerç, Consum i Turisme, i
d’acord amb el Govern,

DECRETO:
Article 1
Els preus acadèmics que regiran a l’Escola Oficial de Turisme de la Generalitat de
Catalunya per al curs 1995-96 són els següents:
a) Curs complet: 186.300 pessetes.
b) Assignatura solta: 18.630 pessetes.
c) Examen d’ingrés: 6.725 pessetes.
d) Drets d’examen: 4.650 pessetes.
Serveis de secretaria:
a) Expedició de certificacions acadèmiques:
2.330 pessetes.
b) Expedició de títols: 6.210 pessetes.
c) Compulsa de documents: 675 pessetes.
d) Convalidació d’assignatura: 2.330 pessetes.
Article 2
Els preus aplicables als alumnes de centres
adscrits a l’Escola Oficial de Turisme de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que
estableix l’Ordre de 14 de maig de 1990, durant el curs acadèmic 1995-96, són els següents:
a) Prova d’avaluació final (prova completa): 31.500 pessetes.
b) Mòduls I, II, III i IV (solts): 7.000 pessetes.
c) Per a cada idioma estranger: 7.000 pessetes.
d) Obertura d’expedients: 1.750 pessetes.
e) Drets d’inscripció: 5.000 pessetes.
Article 3
Els alumnes que es matriculin per primera
vegada de les proves d’avaluació final, ho faran de la prova completa. Aquells que es matriculin en convocatòries següents, ho faran de
tots els grups dels quals no estiguin exempts,
d’acord amb el que disposa l’apartat 4 de l’Ordre del Ministeri d’Educació i Ciència d’11 de
maig de 1989. Els alumnes de l’Escola Oficial
de Turisme de la Generalitat de Catalunya que
realitzin les proves d’avaluació final després
del darrer curs en què es van matricular a l’Escola abonaran els preus que s’estableixen a
l’article anterior.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
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DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL
Barcelona, 11 d’octubre de 1995
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
MACIÀ ALAVEDRA I MONER
Conseller d’Economia i Finances
LLUÍS ALEGRE I SELGA
Conseller de Comerç, Consum i Turisme
(95.290.116)

*

DECRET
320/1995, de 28 de setembre, de creació d’un centre públic de formació d’adults a Ripollet.
Atès el Decret 186/1988, d’1 d’agost, pel qual
el Departament de Benestar Social assumeix les
competències sobre formació permanent
d’adults;
Vista l’Ordre d’1 de desembre de 1988, per
la qual el Departament de Benestar Social assumeix les competències i les funcions relatives
als centres i les aules públics i privats de formació
permanent d’adults;
Atesa la Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d’adults;
Atès el Decret 72/1994, de 6 d’abril, pel qual
es regulen els centres de formació d’adults;
A proposta del conseller de Benestar Social
i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article 1
Es crea el centre de formació d’adults, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que
s’indica a l’annex d’aquest Decret, per la integració i transformació de les aules que s’indiquen.
Article 2
Aquest centre, que comença la seva activitat
docent el curs acadèmic 1995-96, desenvoluparà,
en exclusiva o no, activitats per a la formació
d’adults en l’àmbit de la formació instrumental
i la formació bàsica, i funcionarà amb una organització flexible i en funció de les necessitats
educatives de la zona on està ubicat.
Article 3
El centre s’inscriurà al Registre general de
centres de formació d’adults.
DISPOSICIÓ FINAL
S’autoritza el conseller de Benestar Social per
a l’execució d’aquest Decret, que entrarà en
vigor l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 28 de setembre de 1995
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
ANTONI COMAS I BALDELLOU
Conseller de Benestar Social
ANNEX
Denominació: Centre de Formació d’Adults
Jaume Tuset, Ripollet.
Codi: 08055397.
Adreça: c. Pizarro, núm. 2, 1a i 2a plantes, 08291
Ripollet.
Municipi: Ripollet.
Comarca: Vallès Occidental.
Instal·lacions: 8 aules, espai polivalent, sala de
professors, secretaria i direcció i serveis higiènics.

Aula que es transforma en centre: Jaume Tuset
(abans Enric Taxé i Pol).
Aula que s’integra al centre: Can Tiana, c. Sant
Sebastià, núm. 26, 1a planta, 08291 Ripollet.
(95.289.043)

DECRET
321/1995, d’11 d’octubre, de modificació del Decret 161/1989, de 3 de juliol, pel qual es dóna nova
redacció al Decret 40/1989, de creació de la Comissió Interdepartamental per a la prestació social
substitutòria del servei militar i del seu Consell
Assessor.
El Decret 161/1989, de 3 de juliol, va donar
nova redacció al Decret 40/1989, de creació de
la Comissió Interdepartamental per a la prestació social substitutòria del servei militar i del seu
Consell Assessor, atribuint la presidència d’ambdós òrgans al director general d’Acció Cívica.
Atesa la col·laboració dels objectors amb
programes d’entitats que tenen voluntariat i amb
l’objectiu d’ubicar orgànicament i funcionalment
en una mateixa unitat administrativa la direcció de l’àrea de prestació social;
Davant això és convenient traslladar la presidència de la Comissió Interdepartamental de
la prestació social substitutòria del servei militar
i del seu Consell Assessor, del director general
d’Acció Cívica al director general de l’Institut
Català del Voluntariat, a fi d’agilitar la gestió de
l’àrea de prestació social.
Per tot això exposat, a proposta del conseller
de Benestar Social i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article 1
Es modifica l’article 1 del Decret 161/1989, de
3 de juliol, que queda redactat de la manera
següent:
“Es crea la Comissió Interdepartamental
d’avaluació i seguiment de la prestació social a
Catalunya, que estarà composta per les persones següents:
”President: el gerent de l’INCAVOL.
”Vocals: un representant de cada departament de la Generalitat de Catalunya.
”Secretari: un funcionari del Departament de
Benestar Social, nomenat pel President.”
Article 2
Es modifica l’article 3 del Decret 161/1989, de
3 de juliol, que queda redactat de la manera
següent:
“3.1 Es crea el Consell Assessor d’aquesta
Comissió Interdepartamental, adscrit al Departament de Benestar Social, amb la composició
següent:
”President: el gerent de l’INCAVOL.
”Vicepresident: serà nomenat pel conseller
de Benestar Social d’entre els vocals.
”Vocals:
”Un representant de l’Associació Catalana de
Municipis.
”Dos representants de la Federació de Municipis de Catalunya.
”Un representant del Secretariat del Voluntariat.
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”Un representant del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya.
”Un representant de les universitats catalanes designat pel Consell Interuniversitari de
Catalunya.
”Dos representants dels sindicats més representatius.
”Dos representants de les associacions empresarials més representatives.
”Un representant de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAC).
”Un representant de l’Assemblea Catalana
de la Creu Roja.
”Secretari: el de la Comissió Interdepartamental.
”3.2 Els membres del Consell Assessor seran nomenats pel conseller de Benestar Social
a proposta de les entitats respectives.”
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 11 d’octubre de 1995
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
ANTONI COMAS I BALDELLOU
Conseller de Benestar Social
(95.317.041)

ORDRE
de 4 de desembre de 1995, per la qual es regula
el procediment d’accés als serveis socials i programes d’atenció a la gent gran, gestionats per
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
Atès el Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis
12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d’abril, en matèria de serveis
socials;
Vist el Decret 239/1995, d’11 de juliol, de reestructuració de l’ICASS i de les delegacions territorials del Departament de Benestar Social;
Amb la finalitat d’aconseguir una adequació
més gran entre els serveis assistencials per a les
persones grans i el perfil de necessitat de cadascun dels seus beneficiaris, i contribuir així a
millorar l’eficiència, la celeritat i l’efectivitat dels
serveis socials;
Ateses les competències del Departament de
Benestar Social assignades pel Decret 187/1988,
d’1 d’agost, i les que em són atribuïdes per la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, amb l’informe del
Consell General de Serveis Socials,
ORDENO:
Article 1
Objecte
Aquesta Ordre té per objecte regular el procediment per a l’accés als diferents serveis socials i programes d’atenció a la gent gran, així com
establir els criteris prevalents i la seva valoració.
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Article 2
Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre és d’aplicació als programes
i serveis socials d’atenció a la gent gran gestionats per l’ICASS.

maig, pel qual es defineixen els establiments
d’acolliment residencial de serveis socials i es
fixen els criteris preferents d’accés, queda substituït per l’annex d’aquesta Ordre pel que fa als
establiments gestionats per l’ICASS.

Article 3
Sol·licitud única
3.1 Les persones que sol·licitin alguna de les
prestacions de serveis socials o programes
d’atenció a la gent gran presentaran una sol·licitud en l’imprès normalitzat, únic per a tots els
serveis, que facilitarà l’ICASS.
3.2 Les sol·licituds contindran les dades
necessàries per efectuar la valoració de les circumstàncies personals, familiars, econòmiques,
socials, de salut i altres d’interès per a l’assignació del recurs.
3.3 Les sol·licituds es presentaran als serveis
bàsics d’atenció social primària del municipi o
comarca corresponent, a les dependències del
Departament de Benestar Social o pels mitjans
que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Segona
L’annex 2 de l’Ordre de 22 de desembre de
1992, de desplegament del Decret 254/1992, de
26 d’octubre, de creació del Programa de suport
a les famílies amb una persona gran discapacitada, queda substituït pels apartats A.2, A.3 i C.2
de l’annex d’aquesta Ordre.

Article 4
Documentació i informes
Les sol·licituds es presentaran juntament amb
els documents que constin en l’imprès normalitzat i els informes mèdic i social de l’equip
sanitari del Servei Català de la Salut i dels Serveis Bàsics d’Atenció Social Primària, respectivament.

DISPOSICIONS FINALS

Article 5
Valoració de les circumstàncies personals
5.1 La valoració dels aspectes socials, d’autonomia personal i sobre l’estat de la salut es
realitzarà tenint en compte les diferents circumstàncies que consten a la sol·licitud, d’acord
amb l’apartat A de l’annex d’aquesta Ordre.
5.2 La valoració serà efectuada pel Servei
competent del l’ICASS.
Article 6
Perfil de l’estat de necessitat
La valoració de les circumstàncies personals
del sol·licitant comportarà l’elaboració d’un
perfil individualitzat de l’estat de necessitat,
el qual determinarà el servei o programa aplicable.
Article 7
Assignació del servei o programa
7.1 La persona gran accedirà al servei o
programa que més s’adeqüi al seu perfil individualitzat de l’estat de necessitat, d’acord amb
el perfil dels beneficiaris i els criteris prevalents d’accés dels corresponents serveis i programes que es descriuen als apartats B, C i D
de l’annex.
7.2 Quan la persona gran no pugui accedir
al servei o programa que més s’adeqüi al seu
perfil individual de l’estat de necessitat per manca de disponibilitat del recurs adequat, es proposarà l’accés, com a mitjà de contenció de la
situació personal i de forma temporal, al recurs
alternatiu més adequat.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
L’annex 1 de l’Ordre de 28 de juny de 1990,
de desplegament del Decret 145/1990, de 3 de

Tercera
La referència a l’annex 1 de l’Ordre de 28 de
juny de 1990 que fa l’article 9.a) de l’Ordre de
22 de desembre de 1992, de desplegament del
Decret 288/1992, de 26 d’octubre, de creació del
Programa d’ajuts de suport a l’acolliment residencial per a gent gran, s’entén feta a l’apartat
C.1 i D de l’annex d’aquesta Ordre.

—1 S’autoritza el director general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials a prendre les mesures necessàries per a l’aplicació
d’aquesta Ordre.
—2 Aquesta Ordre entrarà en vigor l’1 de
gener de 1996.
Barcelona, 4 de desembre de 1995
ANTONI COMAS I BALDELLOU
Conseller de Benestar Social
ANNEX
A. Definició dels diferents aspectes a valorar per
a l’accés als serveis socials i programes per a la
gent gran
—1 Aspectes socials:
Es tindran en compte els aspectes socials següents: l’habitatge, l’accessibilitat als serveis
socials, els nivells de relació, el suport social i
familiar i la capacitat econòmica.
Secció 1
Habitatge
Es tindrà en compte l’habitatge habitual de
la persona que presenta la sol·licitud. Es valorarà que en l’habitatge es puguin desenvolupar
les activitats pròpies de la vida domèstica en unes
condicions socialment acceptables, és a dir, que
no estiguin per sota del que és habitual en la
comunitat en la qual es troba. Es tindran en
compte les característiques constructives (solidesa i salubritat) i les funcionals (il·luminació
adequada, espai suficient per a la mobilitat, etc.).
Aquesta secció comprèn cinc categories que
van des de la situació més favorable en la qual
l’habitatge presenta unes condicions de solidesa,
salubritat, instal·lacions i equipaments que permeten desenvolupar satisfactòriament les activitats de la vida domèstica, fins a la categoria més
precària que és la carència d’habitatge per viure.
Secció 2
Accessibilitat dels serveis de la comunitat
És la capacitat de poder accedir i disposar dels
serveis de la comunitat, d’acord amb l’emplaça-
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ment de l’habitatge i les circumstàncies del seu
entorn. Dins d’aquests, es consideraran serveis
bàsics aquells que proporcionen a la persona
el proveïment de productes per a la subsistència
(aliments, roba, combustible, etc.), i per serveis
assistencials el conjunt de serveis socials i sanitaris.
Aquesta secció comprèn quatre categories:
en la primera l’emplaçament de l’habitatge i les
circumstàncies del seu entorn faciliten plenament l’obtenció dels serveis bàsics i assistencials a nivell comunitari i domiciliari, en la
darrera l’emplaçament de l’habitatge dificulta l’obtenció d’ambdós serveis als dos nivells
d’atenció.
Secció 3
Nucli de convivència i nivells de relació
En aquesta secció es valora la qualitat de la
relació de les persones amb qui conviu. Està categoritzada des de la relació satisfactòria fins als
maltractaments.
Secció 4
Suport social i familiar
Es valora la capacitat i disponibilitat de les
persones properes (parents, veïns i amics) per
tenir cura de la persona gran, i prestar-li una
atenció personal directa.
Es quantifica la freqüència i la intensitat
d’aquest suport en una graduació de set categories que van des d’aquells que tenen totes les necessitats cobertes fins a la situació d’aquells que
no en tenen cap.
Secció 5
Capacitat econòmica
Es valorarà la capacitat econòmica de la unitat de convivència de la persona gran.
—2 Aspectes d’autonomia personal
En aquest apartat es preveuen les activitats
bàsiques i instrumentals de la vida diària, l’avaluació cognitiva i les necessitats d’atenció especials.
Secció 1
Activitats bàsiques de la vida diària
S’utilitzarà l’índex de dependència que resulti
de la suma dels aspectes següents:
Aspecte: alimentar-se.
Li han de fer, 20 punt; li cal ajuda, 10 punts;
li cal vigilància, 5 punts, i és autònom, 0 punts.
Aspecte: vestir-se.
Li han de fer, 20 punts; li cal ajuda, 10 punts;
li cal vigilància, 5 punts, i és autònom, 0 punts.
Aspecte: fer-se la toaleta.
Li han de fer, 20 punts; li cal ajuda, 10 punts;
li cal vigilància, 5 punts, i és autònom, 0 punts.
Aspecte: fer transferències.
Li han de fer, 20 punts; li cal ajuda 10 punts;
li cal vigilància, 5 punts, i és autònom, 0 punts.
Aspecte: deambular.
Li ha de fer, 10 punts, li cal ajuda, 5 punts; cal
vigilància, 5 punts, i és autònom, 0 punts.
Aspecte: controlar esfínters.
Li han de fer, 10 punts, li cal ajuda, 5 punts;
cal vigilància, 5 punts, i és autònom, 0 punts.
Secció 2
Habilitats instrumentals de la vida diària
Es mesuraran les habilitats per realitzar les
accions necessàries per conviure en societat
(anar a comprar, utilització del transport públic,
fer la compra, control de la medicació i dels diners, etc.) de manera independent.

—3
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Sobre l’estat de salut

Secció 1
Diagnòstic de malalties
Aquesta secció recull la presència de les
malalties associades a l’estat de salut actual del
sol·licitant.
Secció 2
Estabilitat de l’estat de salut
Informa si l’estat de salut de la persona gran
està o no estabilitzat amb relació als signes i
símptomes de totes les malalties i/o intervencions que s’han identificat.
Secció 3
Intervencions terapèutiques
Indaga sobre les necessitats terapèutiques del
sol·licitant (medicació, cures, fisioteràpia, etc.).
Secció 4
Avaluació cognitiva
Es mesura l’estat cognitiu, categoritzant les
alteracions, si n’hi ha, en quatre nivells:
a) Sense alteracions.
b) Lleu.
c) Moderat.
d) Greu.
Secció 5
Atencions especials
Es recollirà informació sobre les necessitats
d’atencions especials (sonda vesical, col·lector,
canvis posturals, etc) del sol·licitant.
B. Perfil dels beneficiaris dels serveis i programes per a la gent gran
—1 Servei de centres residencials per a gent
gran

i familiar que, temporalment i per diferents circumstàncies, no pot cobrir a qualsevol hora les
atencions que necessita la persona gran.
Aquells sol·licitants que presentin un estat de
salut en situació no estable o necessitin atencions
com cures, tractaments rehabilitadors per recuperació o readaptació funcional o altres que
hagin de ser efectuats per personal sanitari titulat, seran valorats pels equips tècnics que
designi l’ICASS, que decidiran si són susceptibles de ser atesos degudament en establiments
socials o necessiten un recurs assistencial de més
complexitat d’atenció sanitària. En aquest cas,
s’orientarà la sol·licitud per a aquests establiments mitjançant el sistema d’accés que els cada
un tinguin establert.
—4

Servei de centre de dia o acolliment diürn

Perfil d’accés:
Persones amb un grau de dependència mesurada en l’índex d’activitats bàsiques de la vida
diària superior o igual a 15, amb suport social i
familiar disponible fora de l’horari laboral diürn per cobrir les atencions que necessita la
persona gran.
Aquells sol·licitants que presentin un estat de
salut en situació no estable o necessitin atencions
com cures, tractaments rehabilitadors per recuperació o readaptació funcional o altres que
hagin de ser efectuats per personal sanitari titulat, seran valorats pels equips tècnics que
designi l’ICASS, que decidiran si són susceptibles de ser atesos degudament en establiments
socials o necessiten un recurs assistencial d’atenció sanitària més complex.
—5

Habitatges tutelats per a gent gran

Perfil d’accés:
Persones amb un grau de dependència mesurada en l’índex d’activitats bàsiques de la vida
diària superior o igual a 15 sense cap suport social i familiar o amb un suport insuficient per
cobrir les atencions que necessiten.
Aquells sol·licitants que presentin un estat de
salut en situació no estable o necessitin atencions
com cures, tractaments rehabilitadors per recuperació o readaptació funcional o d’altres que
hagin de ser efectuats per personal sanitari titulat, seran valorats pels equips tècnics que
designi l’ICASS, que decidiran si són susceptibles de ser atesos degudament en establiments
socials o necessiten d’un recurs assistencial de
major complexitat d’atenció sanitària. En aquest
cas, s’orientarà la sol·licitud a aquests establiments mitjançant el sistema d’accés que cada un
tingui establert.

Perfil d’accés:
Persones amb un grau de dependència mesurada en l’índex d’activitats bàsiques de la vida
diària inferior a 15, sense alteracions cognitives,
amb capacitat de convivència i que no disposin
d’habitatge o que aquest presenti unes condicions d’habitabilitat inadequades i requereixin una
supervisió per fer possible unes condicions de
seguretat i manteniment de la qualitat de vida.

—2 Programa de suport a les famílies amb una
persona gran discapacitada

Perfil d’accés:
Persones que, tot i tenir la capacitat d’utilització de l’aparell, es troben en situació d’aïllament geogràfic i social i/o amb discapacitats o
situació fràgil de salut, sense la cobertura total
de les necessitats de seguretat per part del suport social i familiar.

Perfil d’accés:
Persones amb un grau de dependència mesurada en l’índex d’activitats bàsiques de la vida
diària superior o igual a 15 amb un suport social
i familiar que cobreix les atencions permanents
que necessiten.
—3 Servei de centres residencials per a gent
gran de caràcter temporal. Programa de vacances
per a gent gran discapacitada
Perfil d’accés:
Persones amb un grau de dependència mesurada en l’índex d’activitats bàsiques de la vida
diària superior o igual a 15 amb un suport social

—6

Servei d’atenció domiciliària

Perfil d’accés:
Persones amb dependència per desenvolupar
algunes activitats bàsiques i/o instrumentals de
la vida diària, que per poder residir en el seu
domicili necessiten un complement de suport
social i familiar que disposen no superior a tres
hores diàries.
—7

Servei de teleassistència

C. Criteris prevalents als serveis i programes
—1 Servei de centres residencials per a gent
gran
1.A Nivell de dependència en les activitats de
la vida diària
Índex de dependència fins a 20, 0 punts.
Índex de dependència de 21 a 40, 5 punts.
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Índex de dependència de 41 a 60, 10 punts.
Índex de dependència de 61 a 80, 20 punts.
Índex de dependència superior 81, 25 punts.

Risc de claudicació imminent del familiar que
en té cura, 20 punts.

l’ICASS i es dividiran pel número de membres
de l’unitat de convivència.

—4

1.B Estat cognitiu
No presenta alteracions, 0 punts.
Presenta alteracions lleus, 5 punts.
Presenta alteracions moderades, 15 punts.
Presenta alteracions greus, 25 punts.

4.A Nivell de dependència en les activitats de
la vida diària
Índex de dependència fins a 20, 0 punts.
Índex de dependència de 21 a 40, 5 punts.
Índex de dependència de 41 a 60, 15 punts.
Índex de dependència de 61 a 80, 25 punts.
Índex de dependència superior 81, 35 punts.

Inferior al salari mínim interprofessional
anual, 20 punts.
Entre el 100% i el 150% del salari mínim interprofessional anual, 15 punts.
Entre el 151% i el 200% del salari mínim interprofessional anual, 10 punts.
Entre el 201% i el 250% del salari mínim interprofessional anual, 5 punts.
Entre el 251% i el 300% del salari mínim interprofessional anual, 0 punts.
Més del 300% del salaria mínim interprofessional anual, 20 punts.

1.C Nivell de suport social i familiar
Suport diari encara que puntual i de curta
durada, 0 punts.
Suport esporàdic i insuficient, 10 punts.
Sense cap tipus de suport, 20 punts.
1.D Accessibilitat dels serveis
L’emplaçament de l’habitatge:
permet obtenir els serveis bàsics i assistencials
a nivell comunitari i domiciliari, 0 punts;
dificulta l’obtenció dels serveis assistencials
comunitaris, 3 punts;
dificulta l’obtenció dels serveis bàsics i assistencials a nivell comunitaris, 5 punts;
dificulta l’obtenció dels serveis bàsics i assistencials a nivell comunitari i domiciliari, 10
punts.
—2 Programa de suport a les famílies amb una
persona gran discapacitada
2.A Nivell de dependència en les activitats de
la vida diària
Índex de dependència fins a 20, 0 punts.
Índex de dependència de 21 a 40, 5 punts.
Índex de dependència de 41 a 60, 15 punts.
Índex de dependència de 61 a 80, 25 punts.
Índex de dependència superior 81, 35 punts.
2.B Estat cognitiu
No presenta alteracions, 0 punts;
Presenta alteracions lleus, 5 punts;
Presenta alteracions moderades, 25 punts;
Presenta alteracions greus, 35 punts.
2.C Accessibilitat dels serveis
L’emplaçament de l’habitatge:
permet obtenir els serveis bàsics i assistencials
a nivell domiciliari, 0 punts;
dificulta l’obtenció dels serveis assistencials
comunitaris, 3 punts;
dificulta l’obtenció dels serveis bàsics i assistencials a nivell comunitari, 5 punts;
dificulta l’obtenció dels serveis bàsics i assistencials a nivell comunitari i domiciliari, 10
punts.
—3 Servei de centres residencials per a gent
gran de caràcter temporal. Programa de vacances
per a gent gran discapacitada
3.A Nivell de dependència en les activitats de
la vida diària
Índex de dependència fins a 20, 0 punts.
Índex de dependència de 21 a 40, 5 punts.
Índex de dependència de 41 a 60, 10 punts.
Índex de dependència de 61 a 80, 20 punts.
Índex de dependència superior 81, 25 punts.
3.B Estat cognitiu
No presenta alteracions, 0 punts.
Presenta alteracions lleus, 10 punts.
Presenta alteracions moderades, 25 punts.
Presenta alteracions greus, 35 punts.
3.C Altres circumstàncies (només se’n considerarà una)
Urgència social o sanitària del familiar que en
té cura, 20 punts.

Servei de centre de dia o acolliment diürn

4.B Estat cognitiu
No presenta alteracions, 0 punts.
Presenta alteracions lleus, 10 punts.
Presenta alteracions moderades, 25 punts.
Presenta alteracions greus, 35 punts.
4.C Accessibilitat dels serveis
L’emplaçament de l’habitatge:
permet obtenir els serveis bàsics i assistencial
a nivell comunitari i domiciliari, 0 punts;
dificulta l’obtenció dels serveis assistencials
comunitaris, 3 punts;
dificulta l’obtenció dels serveis bàsics i assistencials a nivell comunitaris, 5 punts;
dificulta l’obtenció dels serveis bàsics i assistencials a nivell comunitari i domiciliari, 10
punts.
—5

Habitatges tutelats per a gent gran

5.A Habitatge
Les característiques constructives i funcionals
de l’habitatge dificulten el desenvolupament correcte de les activitats pròpies de la vida domèstica, 10 punts.
Les característiques constructives i funcionals
de l’habitatge són inadequades per a l’habitabilitat, 20 punts.
Carència d’habitatge, 35 punts.
5.B Nivell de relació
Relació satisfactòria o acceptable, 0 punts.
Manca d’integració social, 5 punts.
Relació insatisfactòria sense maltractaments,
15 punts.
Relació insatisfactòria amb maltractaments,
30 punts.
5.C Accessibilitat dels serveis
L’emplaçament de l’habitatge:
permet obtenir els serveis bàsics i assistencials
a nivell comunitari i domiciliari, 0 punts;
dificulta l’obtenció dels serveis assistencials
comunitaris, 5 punts;
dificulta l’obtenció dels serveis bàsics i assistencials a nivell comunitari, 10 punts;
dificulta l’obtenció dels serveis bàsics i assistencials a nivell comunitari i domiciliari, 15
punts.
D. Criteris prevalens per a tots els serveis i programes
—1 Recursos alternatius
S’afegiran 15 punts a la baremació d’aquells
sol·licitants que tinguin el perfil d’un recurs de
major nivell d’atenció assistencial i estiguin utilitzant, durant un mínim de 6 mesos, un recurs
alternatiu de forma temporal.
—2 Capacitat econòmica de la unitat de convivència
Els ingressos es calcularan d’acord amb l’article 4 de l’Ordre de 9 d’abril de 1992, per la qual
s’aproven els barems d’exempcions i bonificacions dels preus dels serveis assistencials de

Pel programa d’ajuts de suport a l’acolliment
residencial:
Fins a dos vegades el salari mínim interprofessional anual, 20 punts.
Entre el 201% i el 250% del salari mínim interprofessional anual, 10 punts.
Entre el 251% i el 300% del salari mínim interprofessional, 0 punts.
Entre el 301% i el 350% del salari mínim interprofessional, 10 punts.
Més del 350% del salari mínim interprofessional anual, 20 punts.
(95.335.036)

*
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CÀRRECS I PERSONAL

PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT
RESOLUCIÓ
de 30 de novembre de 1995, de convocatòria de
concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball del cos subaltern d’administració de la Generalitat.
Atès el que estableixen la Llei 17/1985, de
23 de juliol, de la funció pública de l’Administració de la Generalitat, modificada per la Llei
9/1994, de 29 de juny, de reforma de la legislació
relativa a la funció pública de la Generalitat de
Catalunya; el Reglament general de provisió
de llocs de treball, de promoció professional i
de promoció interna dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
aprovat pel Decret 65/1987, de 15 de gener; el
Decret 124/1988, de 24 de maig, sobre normes
complementàries als catàlegs de llocs de treball
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya; el Decret 328/1993, de 28 de desembre, sobre les relacions de llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; la Resolució de 26 de juliol
de 1995, per la qual es dóna publicitat a l’Acord
del Govern de la Generalitat de 25 de juliol de
1995, de delegació de determinades competències en la Comissió Tècnica de la Funció Pública
sobre relacions de llocs de treball, i altres disposicions complementàries;
Atesa la relació de llocs de treball del personal
funcionari dels departaments de la Generalitat
aprovada per acords del Govern, publicada mitjançant la Resolució de 16 de febrer de 1995, i
ateses les resolucions de 7 de juny, de 16 d’agost,
de 17, 24 i 30 d’octubre i de 29 de novembre de
1995, per les quals es dóna publicitat a les actualitzacions de la relació de llocs de treball de
personal funcionari dels departaments de l’Administració de la Generalitat;
Atesos el Decret 275/1992, de 24 de novembre, sobre retribucions del personal funcionari
de l’Administració inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, i el Decret 277/1992, de 24 de novembre, sobre jornada i horari de treball, vacances i permís per
maternitat del personal funcionari al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya;
Vist que s’ha portat a terme el que determina la Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en la determinació
de les condicions de treball dels empleats públics;
De conformitat amb el que estableixen els
articles 14 i 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya;
En ús de les competències que m’atribueix
l’article 1 del Decret 102/1995, de 24 de març,
sobre reestructuració de la Direcció General de
la Funció Pública,
RESOLC:
Article 1
Convocar concurs de mèrits per a la provisió
dels llocs de treball del cos subaltern d’administració de la Generalitat de Catalunya que es
detallen a l’annex 2, d’acord amb les bases que
figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Article 2
Contra aquesta Resolució i les seves bases,
que exhaureixen la via administrativa, els interessats poden interposar, amb la comunicació
prèvia al director general de la Funció Pública,
recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el que
preveuen l’article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, els interessats poden interposar recurs ordinari, davant el director general
de la Funció Pública, contra els actes administratius que es derivin de l’actuació de la comissió de valoració, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva notificació
o publicació, d’acord amb l’article 114 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Igualment, els interessats poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 30 de novembre de 1995
ÀNGEL MIRET I SERRA
Director general de la Funció Pública
ANNEX 1
Bases
—1 Llocs de treball
Es convoca concurs de mèrits per a la provisió
dels llocs de treball del cos subaltern d’administració de la Generalitat de Catalunya que figuren a l’annex 2 d’aquesta Resolució.
—2 Participants
Poden prendre part en aquest concurs els
funcionaris que presten serveis a l’Administració
de la Generalitat de Catalunya que pertanyin a
cossos o escales d’administració general del grup
E.
—3 Requisits
3.1 Els funcionaris compresos a la base 2
han de trobar-se respecte a l’Administració de
la Generalitat en qualsevol de les situacions administratives previstes en la normativa i complir
els requisits sol·licitats per prendre part en
aquesta convocatòria.
3.2 Els funcionaris en situació de servei actiu
i de serveis especials amb destinació definitiva
només poden participar en aquest concurs quan
faci, com a mínim, dos anys que ocupen la seva
darrera destinació, amb l’excepció que es tracti
de proveir llocs de treball del mateix departament, d’acord amb el que preveu l’article 33.2
del Decret 65/1987, de 15 de gener.
3.3 Els funcionaris en situació administrativa de serveis en altres administracions públiques només poden participar-hi si han transcorregut dos anys des que van ser declarats en
aquesta situació.
3.4 Els funcionaris de la Generalitat en situació d’excedència i en situació de suspensió
d’ocupació han de reunir les condicions establer-

tes per poder-hi reingressar. Així mateix, els
funcionaris procedents de la situació de suspensió d’ocupació només poden participar en aquest
concurs si s’ha exhaurit el seu termini de suspensió de funcions.
3.5 Els requisits s’han de reunir en la data
de publicació de la present convocatòria en el
DOGC.
—4 Valoració dels mèrits
La valoració dels mèrits per a l’adjudicació de
places s’efectua d’acord amb el barem següent:
4.1 Mèrits preferents.
Es valoren fins a 20 punts en total.
4.1.1 Treball realitzat.
Pel treball realitzat en llocs d’administració
general del grup E de les diferents administracions públiques, en funció dels nivells corresponents, es poden atorgar fins a 7 punts, distribuïts
de la manera següent:
Nivell 8: 0,5 punts per any.
Nivell 9 i 10: 0,75 punts per any.
Nivell 11 i 12: 1 punt per any.
Nivell 13 i 14: 1,25 punts per any.
4.1.2 Als funcionaris que participin en
aquest concurs i estiguin ocupant o hagin ocupat un lloc de treball que no tingui assignat nivell de complement de destinació, la comissió
de valoració els atribuirà un nivell provisional
exclusivament als efectes d’aquest concurs.
4.1.3 Grau personal.
El grau personal consolidat dins l’interval del
grup E es valorarà fins a un màxim de 3 punts,
d’acord amb la distribució següent:
Grau consolidat inferior fins a 2 nivells respecte al nivell del lloc sol·licitat: 2,5 punts.
Grau consolidat inferior en 3 i 4 nivells respecte al nivell del lloc sol·licitat: 2 punts.
Grau consolidat inferior en més de 4 nivells
respecte al nivell del lloc sol·licitat: 1,5 punts.
Grau consolidat igual respecte al nivell del
lloc sol·licitat: 3 punts.
Grau consolidat superior fins a 2 nivells respecte al nivell del lloc sol·licitat: 1 punt.
Grau consolidat superior en 3 i 4 nivells respecte al nivell del lloc sol·licitat: 0,5 punts.
Grau consolidat superior en més de 4 nivells
respecte al nivell del lloc sol·licitat: 0 punts.
4.1.4 Antiguitat.
Es valora fins a un màxim de 3 punts, d’acord
amb el barem següent:
Per any complet de serveis: 0,2 punts.
Per mes complet de serveis: 0,016 punts.
A aquest efecte es computen els serveis efectius prestats i reconeguts amb caràcter previ a
l’ingrés en qualsevol cos o escala, a l’empara de
la Llei 70/1978, de 26 de desembre, i la disposició
transitòria 8 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol,
i disposicions concordants.
El temps de serveis prestats simultàniament
només es computarà una vegada.
4.1.5 Cursos.
Per la superació i/o aprofitament dels cursos
de formació i perfeccionament seguits a l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya o en altres institucions oficials es poden atorgar fins a
4 punts, distribuïts de la manera següent:
a) Amb caràcter general, els cursos o certificats de llengua catalana acreditatius de coneixements de nivell B o superior de la Junta Permanent de Català, o equivalent, es valoren en
2 punts.
En els llocs de treball en què, d’acord amb la
formació específica que consta a l’annex 2, la
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competència lingüística sigui rellevant, es valoren en 2 punts, exclusivament, els coneixements
superiors als establerts en aquest apartat amb
caràcter general.
b) Els cursos el contingut dels quals tingui
relació directa amb les tasques dels llocs objecte
d’aquest concurs, els avaluarà la comissió de
valoració fins a un màxim de 2 punts.
4.1.6 Titulacions acadèmiques.
Per les titulacions acadèmiques rellevants per
al lloc de treball a exercir, s’atorguen fins a un
màxim de 3 punts.
La possessió d’una titulació acadèmica exigida per accedir a cossos del grup A es valora
amb 1 punt cadascuna.
La possessió d’una titulació acadèmica, o
equivalent, exigida per accedir a cossos del grup
B es valora amb 0,75 punts cadascuna.
La possessió d’una titulació acadèmica, o
equivalent, exigida per accedir a cossos del grup
C es valora amb 0,50 punts cadascuna.
La possessió d’una titulació acadèmica, o
equivalent, exigida per accedir a cossos del grup
D es valora amb 0,25 punts cadascuna.
La titulació acreditada per a l’accés a cossos
i escales d’administració general del grup E no
es valora com a mèrit.
No es valoren les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne altres de nivell superior que s’al·leguin com
a mèrit.
4.2 Mèrits no preferents.
Es valoren fins a 4 punts en total.
4.2.1 Experiència i coneixement de l’àmbit
professional.
Per tal de garantir l’experiència i coneixement
en l’àmbit professional s’assignen fins a 2 punts,
en els supòsits de sol·licitud de llocs de treball
del mateix departament on el concursant en
servei actiu presta serveis ininterrompudament
en el cos subaltern, en la data de publicació
d’aquesta convocatòria, distribuïts de la manera
següent:
Fins a un any treballat en el departament al
qual s’opta: 1 punt.
Més d’un any treballat en el departament al
qual s’opta: 2 punts.
4.2.2 Coneixements i experiència assolits en
el desenvolupament de funcions que tinguin
relació amb les característiques dels llocs sol·licitats.
En aquells supòsits en què, per la naturalesa de les funcions dels llocs, i d’acord amb el que
estableix la relació de llocs de treball, en els llocs
sol·licitats consti una formació específica determinada, s’assignaran fins a 2 punts pels coneixements i/o experiència que posseeixi el funcionari assolits en l’exercici de les funcions
realitzades en llocs d’administració general del
grup E des de la data de la publicació de les
primeres relacions de llocs de treball.
En aquest apartat no es valoraran cursos de
formació, que s’han de computar a l’apartat 4.1.5,
sinó la formació especial assolida pel desenvolupament de funcions que puguin palesar uns coneixements o una experiència determinada.
4.3 Els mèrits s’han de referir a la data de
publicació de la present convocatòria en el
DOGC i només es tindran en compte els mèrits
al·legats i justificats dins d’aquest termini.
—5 Acreditació dels mèrits
5.1 Els mèrits s’han d’acreditar mitjançant
els certificats corresponents.
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5.2 Els certificats els ha d’expedir:
a) El secretari general del departament corresponent, en el supòsit dels funcionaris actualment destinats a la Generalitat de Catalunya.
b) El secretari general del departament corresponent on va tenir la darrera destinació a
l’Administració de la Generalitat, en el supòsit
dels concursants actualment no destinats a la
Generalitat de Catalunya.
c) L’òrgan competent en matèria de personal, en el supòsit de mèrits que es refereixin a
llocs de treball en altres administracions públiques diferents de la Generalitat.
5.3 Les certificacions s’han d’expedir referides a la data de publicació de la present convocatòria al DOGC.
5.4 Els concursants han d’acreditar documentalment els mèrits específics que al·leguin,
sens perjudici que se’ls pugui sol·licitar els aclariments o les justificacions necessàries per a la
seva verificació.
—6 Documentació
6.1 Per prendre part en la present convocatòria, els interessats han de presentar la corresponent sol·licitud mitjançant la documentació
següent:
Document núm. 1: sol·licitud al director general de la Funció Pública de participació en el
concurs de provisió de llocs de treball de la
Generalitat de Catalunya.
Document núm. 2: sol·licitud al secretari general o a l’òrgan competent en matèria de personal dels certificats acreditatius dels mèrits.
L’expedició del certificat o certificats acreditatius dels mèrits l’ha de sol·licitar el concursant
mitjançant aquest document. En aquesta petició el concursant cal que detalli els mèrits que
sol·licita que certifiqui l’autoritat corresponent,
segons el que estableix la base 5.2, i que adjunti
els justificants que acreditin la seva possessió i
que no constin al seu expedient personal.
Document núm. 3.a): certificat informatitzat
dels mèrits a què fan referència les bases 4.1 i
4.2.1.
Document núm. 3.b): certificat annex del
mèrit comprès a la base 4.2.2. En aquest document s’especificaran, si s’escau, els coneixements
i/o experiència assolits pel concursant en l’exercici de les funcions dels llocs de treball d’administració general del grup E que hagi ocupat des
de la publicació de les primeres relacions de llocs
de treball d’acord amb els codis de formació
específica que figuren a la relació de llocs de
treball.
En qualsevol cas, es consignaran els coneixements i/o experiència més significatius assolits
en l’exercici de les funcions assignades, llevat de
les realitzades amb caràcter esporàdic, fins a un
màxim de quatre codis de formació específica.
Document núm. 3.c): certificat acreditatiu
dels mèrits del concursant referents a serveis
prestats en altres administracions públiques o
llocs no catalogats de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, o que hagin sofert
variacions per modificació de catàleg o de la
relació de llocs de treball de la Generalitat.
Document núm. 4: sol·licitud, per ordre de
preferència, de tots els llocs als quals el concursant desitgi optar d’entre els que figuren a l’annex 2 de la present convocatòria.
Document núm. 5: sol·licitud, per ordre de
preferència, de poblacions i de departaments.
Les poblacions s’assenyalaran d’acord amb la
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codificació establerta a l’annex 3 de la present
convocatòria. Els funcionaris adscrits de forma
provisional, sense reserva de lloc de treball, han
d’emplenar obligatòriament aquest document,
relacionant totes les poblacions i tots els departaments.
Així mateix, els concursants procedents de les
situacions d’excedència voluntària i de suspensió
d’ocupació han d’adjuntar a la seva sol·licitud
una declaració del fet que no estan separats del
servei de cap administració pública, ni inhabilitats per a l’exercici de les funcions públiques.
6.2 A l’efecte que es pugui disposar de tota
la informació necessària per a l’actuació de la
comissió de valoració, la Direcció General de
la Funció Pública podrà sol·licitar al departament corresponent que li lliuri còpia dels justificants del que consti certificat quant als mèrits
a què fan referència les bases 4.1.5 i 4.1.6.
—7 Presentació de sol·licituds
7.1 Les sol·licituds amb la documentació
necessària per prendre part en el concurs estan
a disposició dels interessats en les secretaries
generals dels departaments i a les delegacions
territorials del Govern de la Generalitat.
7.2 Les sol·licituds per prendre part en el
concurs cal que s’adrecin al director general de
la Funció Pública i s’han de presentar amb els
documents esmentats a la base 6, en el termini
de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de
la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC.
7.3 Les sol·licituds es poden presentar als
registres generals dels departaments. Igualment
es poden presentar al Registre de la Direcció
General de la Funció Pública i al de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat
a les adreces que es detallen a continuació:
Direcció General de la Funció Pública, pl.
Catalunya, 19, baixos, 08002 Barcelona.
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, pg. de Gràcia, 11, 08007
Barcelona.
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona, Gran Via de Jaume I, 9, 17001
Girona.
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida, c. Lluís Companys, 1, 1r, 25003
Lleida.
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona, rambla Nova, 58-60, 3r,
43004 Tarragona.
Així mateix, es poden trametre per qualsevol
dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
7.4 No s’admetran sol·licituds de renúncia
de participació en el concurs un cop hagin transcorregut 10 dies hàbils des de l’acabament del
termini de presentació de sol·licituds a què es
refereix la base 7.2.
7.5 Un cop transcorregut el termini esmentat a l’apartat anterior, les sol·licituds seran vinculants per als concursants.
—8 Comissió de valoració
8.1 Els mèrits els valorarà una comissió
formada per les persones següents:
Titulars:
Per la Generalitat de Catalunya:
Rosa Torre Lloveras, que actuarà com a presidenta.
Núria Centelles Serra.
Josefina Navarro Castilla.
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Per la representació de les juntes de personal:
Francesc Tomas Izquierdo.
Edilbert Villa Robles.
Suplents:
Per la Generalitat de Catalunya:
Immaculada Amargós Torruella, que actuarà
com a presidenta.
Jordi Budó Salellas.
Mar Molinas Sans.
Per la representació de les juntes de personal:
Joaquim Gil Corder.
Cèlia Miranda Sánchez.
8.2 La Direcció General de la Funció Pública prestarà el suport material i tècnic necessari per a l’actuació de la comissió de valoració.
8.3 La comissió de valoració té la facultat
de convocar personalment aquells candidats que
consideri convenient per tal d’aclarir punts
dubtosos o qualsevol altre aspecte de la documentació aportada pels interessats.
—9 Adjudicació de destinacions
9.1 L’ordre de prioritat per a l’adjudicació
dels llocs objecte d’aquesta convocatòria el
determinarà la puntuació global obtinguda segons el barem de la base 4.
9.2 En cas d’empat en la puntuació global,
aquest es resoldrà de conformitat amb el que
disposa l’article 8 del Decret 65/1987, de 15 de
gener. Si l’empat persisteix, es resoldrà atenent
a la major edat dels concursants.
9.3 En el supòsit que un concursant no obtingui cap de les destinacions sol·licitades, quedarà en el lloc que ocupa actualment o en la situació administrativa que correspongui.
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9.4 En el cas que un concursant que no tingui destinació definitiva no obtingui cap de les
destinacions sol·licitades, podrà ser destinat a un
dels llocs que resti vacant, d’acord amb els criteris de preferència deduïbles de l’ordre de
poblacions i de departaments sol·licitats, i en
relació amb aquests últims es consideraran escollits els llocs de major nivell de destinació.
9.5 Abans de la resolució definitiva, la Direcció General de la Funció Pública farà públic
el resultat provisional del concurs mitjançant la
seva exposició a la seu dels departaments i a les
adreces esmentades a la base 7.3, de conformitat
amb l’acordat per la comissió de valoració, per
tal que en el termini de 10 dies hàbils els interessats puguin esmenar-ne els defectes.
—10 Resolució del concurs
10.1 El present concurs es resoldrà mitjançant una resolució del director general de la
Funció Pública que es publicarà en el DOGC.
10.2 Les destinacions adjudicades són irrenunciables.
10.3 El personal destinat mitjançant el present concurs realitzarà la jornada i l’horari previstos a la relació de llocs de treball, d’acord amb
el que s’especifica a l’annex 2.
10.4 El personal que obtingui destinació
definitiva per mitjà d’aquest concurs no podrà
participar en concursos de provisió de llocs de
treball que estableixi l’Administració de la
Generalitat fins que no hagin transcorregut dos
anys des de l’obtenció de la destinació corresponent, llevat del cas que estableix l’article 33
del Decret 65/1987, de 15 de gener.

10.5 Abans de la presa de possessió, l’interessat ha de manifestar fefaentment que no està
afectat per cap dels motius d’incompatibilitats
del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat.
—11 Terminis de formalització de cessament
i presa de possessió
11.1 La data de cessament en el lloc anterior ha de ser necessàriament la del segon dia
hàbil comptat a partir de l’endemà de la publicació de la resolució del concurs.
11.2 El termini per a la presa de possessió
en la nova destinació, que ha d’acreditar el secretari general corresponent, és de dos dies
hàbils si es tracta d’un lloc a la mateixa localitat, o d’un mes si és en una localitat diferent en
la nova destinació, sempre i quan s’acrediti la
necessitat de disposar d’aquest període. Així
mateix, per causes justificades per necessitats de
servei, que el secretari general apreciarà en cada
cas, es pot concedir una pròrroga que pot ser fins
a un màxim de 20 dies més, en tots dos casos.
Els terminis de presa de possessió són comptadors a partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc anterior. Si aquesta resolució
comporta el reingrés al servei actiu, el termini
de presa de possessió s’ha de comptar des de
l’endemà de la seva publicació.
11.3 A l’efecte de còmput de terminis de
presa de possessió, es consideren la mateixa
localitat els municipis els nuclis urbans dels quals
estiguin units sense solució de continuïtat per
raons urbanístiques o similars i que disposin de
serveis de transports urbans col·lectius comuns.

ANNEX 2
Relació de places
Abreviatures
C=codi de la plaça.
ND=nivell de destinació.
C. esp.=complement específic anual.
H=jornada/horari (N=jornada normal, E=horari especial).
Form. esp.=formació específica.
Codis de formació específica
150 Experiència en atenció al públic.
234 Experiència en documentació i arxivística.
272 Coneixements i experiència en treballs de reprografia.
275 Coneixements i/o experiència en planificació i organització.
383 Coneixements i/o experiència en vigilància i control d’accessos.
415 Carnet de conduir A2.
C
Nom del lloc
ND
C. esp.
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

H Form. esp.

Localitat

Centre de treball

Unitat directiva: Comissió Jurídica Assessora
E001
Subaltern/a ................. 10
409224

E

—

Barcelona

—

Unitat directiva: Secretaria General Adjunta
E002
Subaltern/a ................... 8
409224

E

—

Barcelona

—

Unitat directiva: Direcció General d’Afers Interdepartamentals
E003
Subaltern/a ................. 10
409224
N

—

Barcelona

—

Unitat directiva: Direcció General del Diari Oficial i de Publicacions
E004
Subaltern/a ................... 8
409224
N
—

Barcelona

—

Unitat directiva: Direcció General de la Funció Pública
E005
Subaltern/a ................... 8
409224
N

Barcelona

—

—

Unitat directiva: Comitè Director per a l’Organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
E006
Subaltern/a ................... 8
409224
N
—
Barcelona

—

Unitat directiva: Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
E007
Subaltern/a ................... 8
409224
N
—

—

Lleida
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C
Nom del lloc
ND
C. esp.
H Form. esp.
Unitat directiva: Comissionat per a Universitats i Recerca
E008
Subaltern/a ................. 10
409224
N
—
E009
Subaltern/a ................... 8
409224
N
—
E010
Subaltern/a ................... 8
409224
N
—

Localitat

Centre de treball

Barcelona
Barcelona
Igualada

—
—
—

Unitat directiva: Escola d’Administració Pública de Catalunya
E011
Subaltern/a ................. 10
409224
N
E012
Subaltern/a ................. 10
409224
N

Barcelona
Barcelona

—
—

Unitat directiva: Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona
E013
Subaltern/a ................... 8
409224
N
—
Barcelona

—

Unitat directiva: Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona
E014
Subaltern/a ................... 8
409224
N
234
Girona

—

Unitat directiva: Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona
E015
Subaltern/a ................... 8
409224
N
—
Tarragona

—

Unitat directiva: Direcció General de Seguretat Ciutadana
E016
Subaltern/a ................... 8
409224
N
E017
Subaltern/a ................... 8
409224
N

—
—

Barcelona
Barcelona

—
—

Unitat directiva: Direcció General del Joc i d’Espectacles
E018
Subaltern/a ................. 10
409224
N

—

Barcelona

—

Unitat directiva: Escola de Policia de Catalunya
E019
Subaltern/a ................. 10
409224

N

—

Mollet del Vallès

—

Unitat directiva: Gerència de Protecció Civil
E020
Subaltern/a ................... 8
409224

N

—

Barcelona

—

N
N
N

—
—
—

Barcelona
Barcelona
Barcelona

—
—
—

Unitat directiva: Delegació Territorial de Barcelona
E024
Subaltern/a ................... 8
409224

N

—

Barcelona

—

Unitat directiva: Delegació Territorial de Lleida
E025
Subaltern/a ................... 8
409224

N

—

Lleida

—

N
N
N
N

—
—
—
—

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Serveis Centrals
Serveis Centrals
Serveis Centrals
Serveis Centrals

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Delegació Territorial Barcelona I (ciutat)
EAAOA Llotja
EAAOA Llotja
EAAOA Llotja-II
EOI Barcelona
EOI Barcelona
IB Barri Besòs
IB Carles Riba
IB Emperador Carles
IB Infanta Isabel d’Aragó
IB Menéndez y Pelayo
IB Montserrat
IB Pablo Ruiz Picasso
IC Ensenyaments Secundaris a Distància
IES Patronat Ribas
IFP Barcelona-Besòs

Unitat directiva: Delegació Territorial de Barcelona II (comarques)
E046
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E047
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E048
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E049
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E050
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E051
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—

Artés
Badalona
Badalona
Badalona
Badalona
Badalona

Ex. Artés
IB Albéniz
IB Albéniz
IB Pau Casals
IES Barri la Salut
IES Borràs

—
—

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES
Unitat directiva: Secretaria General
E021
Subaltern/a ................. 10
E022
Subaltern/a ................... 8
E023
Subaltern/a ................... 8

409224
409224
409224

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
Unitat directiva: Secretaria General
E026
Subaltern/a ................... 8
E027
Subaltern/a ................... 8
E028
Subaltern/a ................... 8
E029
Subaltern/a ................... 8

409224
409224
409224
409224

Unitat directiva: Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat)
E030
Subaltern/a ................... 8
409224
N
E031
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E032
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E033
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E034
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E035
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E036
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E037
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E038
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E039
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E040
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E041
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E042
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E043
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E044
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E045
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
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E052
E053
E054
E055
E056
E057
E058
E059
E060
E061
E062
E063
E064
E065
E066
E067
E068
E069
E070
E071
E072
E073
E074
E075
E076
E077
E078
E079
E080
E081
E082
E083
E084
E085
E086
E087
E088
E089
E090
E091
E092
E093
E094
E095
E096
E097
E098
E099
E100
E101
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Nom del lloc
ND
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8

C. esp.
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224

H Form. esp.
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—

Unitat directiva: Delegació Territorial del Baix Llobregat
E102
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E103
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E104
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E105
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E106
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E107
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E108
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E109
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E110
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E111
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E112
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E113
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E114
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E115
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E116
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E117
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E118
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E119
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E120
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E121
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
E122
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Localitat
Badalona
Badalona
Caldes de Montbui
Canet de Mar
Cardona
Centelles
La Garriga
Granollers
Granollers
Granollers
L’Hospitalet de Llobregat
L’Hospitalet de Llobregat
L’Hospitalet de Llobregat
L’Hospitalet de Llobregat
L’Hospitalet de Llobregat
L’Hospitalet de Llobregat
Llinars del Vallès
Malgrat de Mar
Manresa
Manresa
Manresa
El Masnou
Moià
Montmeló
Montornès del Vallès
Pineda de Mar
Premià de Mar
Premià de Mar
Premià de Mar
Puig-reig
Roda de Ter
Sallent
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Pere de Ribes
Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Gramenet
Sta. Margarida i els Monjos
Taradell
Torelló
Torelló
Vic
Vic
Vic
Vilafranca del Penedès
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Mar

Centre de treball
IES Pompeu Fabra
IES Pompeu Fabra
IES Manolo Hugué
Ex. Canet de Mar
IES Sant Ramon
IES Pere Barnils
IB Manuel Blancafort
IES Carles Vallbona
IES Carles Vallbona
IES Celestí Ballera
IB Mercè Rodoreda
IB Mercè Rodoreda
IB Santa Eulàlia
IES Eduard Fontseré
IFP L’Hospitalet-3
IFP Pedraforca
IES Llinars del Vallès
IES Ramon Turró i Darder
Ex. Bages
IB Lluís de Peguera
IFP Lacetània
IFP El Maremar
IB Moià
IES Montmeló
IB Vinyes Velles
Ex. Pineda de Mar
Ex. Voramar
IB Serramarina
IFP Cristòfor Ferrer
Ex. d’IES Puig-reig
IES Roda de Ter
IES Antoni Maria Claret
IES Navarcles-S. Fruitós
IES Quercus
IES Alexandre Galí
IB Terraroja
IES Roger de Flor
IFP La Bastida
IES S. Margarida i els Monjos
Ex. Taradell
SFP Torelló
SFP Torelló
EAAOA Vic
IFP Vic
IFP Vic
IES Joan Fuster
IFP Alt Penedès
Ex. La Paperera
IFP Francesc Xavier Lluch i Rafecas
IES Vilatzara

Abrera
Calaf
Capellades
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Gavà
Martorell
Martorell
Molins de Rei
Molins de Rei
Molins de Rei
Pallejà
El Prat de Llobregat
El Prat de Llobregat
El Prat de Llobregat
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Sant Vicenç dels Horts

Ex. d’Abrera
IES Alexandre de Riquer
IES Molí de la Vila
Ex. Corbera
IFP Miquel Martí i Pol
IFP Miquel Martí i Pol
IB Joanot Martorell
IB de Bruguers
IB Pompeu Fabra
IB Pompeu Fabra
IB Lluís Requesens
IB Lluís Requesens
IES Bernat el Ferrer
IES Pallejà
IB Baldiri Guilera
IB Salvador Dalí
IFP Illa dels Banyols
Ex. Sant Andreu de la Barca
IFP Camps Blancs
IFP Camps Blancs
IB Frederic Mompou
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C
Nom del lloc
ND
C. esp.
H Form. esp.
Unitat directiva: Delegació Territorial del Vallès Occidental
E123
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E124
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E125
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E126
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E127
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E128
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E129
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E130
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E131
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E132
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E133
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E134
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E135
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E136
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E137
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E138
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E139
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E140
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E141
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E142
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E143
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E144
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E145
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E146
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E147
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—
E148
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
N
—

Localitat

Centre de treball

Badia del Vallès
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Barberà del Vallès
Barberà del Vallès
Castellar del Vallès
Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola del Vallès
Montcada i Reixac
Palau de Plegamans
Rubí
Rubí
Sabadell
Sabadell
Sabadell
Sabadell
Sant Cugat del Vallès
Sant Quirze del Vallès
Santa Perpètua de Mogoda
Terrassa
Terrassa
Terrassa
Terrassa
Terrassa
Terrassa
Terrassa

IES La Mancha
IFP Ciutat Badia
IB La Romànica
IES Can Planas
IES Can Planas
IES Castellar del Vallès
IES Banús
IES Banús
IB Montcada i Reixac
IES Ramon Casas i Carbó
IES Rubí
IFP J. V. Foix
IB Egara
IB Pau Vila
IES Ribot i Serra
IFP Agustí Serra i Fontanet
IES Angeleta Ferrer i Sensat
IES Sant Quirze del Vallès
IES Can Folguera
EOI Terrassa
IB Can Jofresa
IB Investigador Blanxart
IB Nicolau Copèrnic
IB Nicolau Copèrnic
IES Cavall Bernat
IES Torre del Palau

Unitat directiva: Delegació Territorial de Girona
E149
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E150
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E151
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E152
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E153
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E154
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E155
Subaltern/a ................... 8
409224
E156
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E157
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E158
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E159
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E160
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E161
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E162
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E163
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E164
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E165
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E166
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E167
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E168
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E169
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E170
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E171
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E172
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E173
Subaltern/a (centres) ... 8
409224

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Arbúcies
La Bisbal d’Empordà
Blanes
Calonge
Cassà de la Selva
Figueres
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Olot
Palafrugell
Palafrugell
Palamós
Puigcerdà
Puigcerdà
Roses
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols
Santa Coloma de Farners
Torroella de Montgrí
Vidreres

IES Montsoriu
IFP La Bisbal
IB Sa Palomera
SFP Calonge
IES de Cassà de la Selva
IES Cendrassos
Delegació Territorial de Girona
EOI Girona
Ex. Dalmau Carles
IB Jaume Vicens Vives
IFP Escola Industrial Sant Narcís
IFP Escola Industrial Sant Narcís
IFP Montilivi
IES Volcà Bisaroques
IFP Baix Empordà
IFP Baix Empordà
IES Palamós
IES Pere Borrell
IES Pere Borrell
IES Cap Norfeu
IFP Sant Feliu de Guíxols
IFP Sant Feliu de Guíxols
IES Santa Coloma de Farners
IES Juli Garreta i Arboix
Ex. Vidreres

Unitat directiva: Delegació Territorial de Lleida
E174
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E175
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E176
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E177
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E178
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E179
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E180
Subaltern/a (centres) ... 8
409224

N
N
N
N
N
N
N

—
—
—
—
—
—
—

Artesa de Segre
Bellpuig
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Solsona

IES Els Planells
IES Lo Pla d’Urgell
IB Joan Oró
IES Escola d’Hoteleria i Turisme
IES Torrevicens
IFP Guindavols
IB Francesc Ribalta

Unitat directiva: Delegació Territorial de Tarragona
E181
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E182
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E183
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E184
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E185
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E186
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E187
Subaltern/a (centres) ... 8
409224
E188
Subaltern/a ................... 8
409224
E189
Subaltern/a (centres) ... 8
409224

N
N
N
N
N
N
N
N
N

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Alcanar
Cambrils
Deltebre
Móra d’Ebre
Reus
Reus
La Sénia
Tarragona
Tarragona

IES Sol de Riu
IFP Ramon Berenguer IV
IES Deltebre
IES Julio Antonio
IB Salvador Vilaseca
SFP Baix Camp
IES La Sénia
Delegació Territorial de Tarragona
EOI Tarragona

9343

9344

C
E190
E191
E192
E193
E194
E195

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Nom del lloc
ND
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8
Subaltern/a (centres) ... 8

Núm. 2141 – 13.12.1995

C. esp.
409224
409224
409224
409224
409224
409224

H Form. esp.
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—
N
—

Localitat
Tarragona
Tarragona
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Vila-seca

Centre de treball
IB Pons d’Icart
IFP Comte de Rius
IB Joaquim Bau
IFP Tortosa
IFP Tortosa
IFP Ramon Barbat i Miracle

409224
409224
409224
409224
409224
409224
409224

N
N
N
N
N
E
N

—
—
—
—
—
—
—

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

—
—
—
—
—
—
—

Unitat directiva: Direcció General del Patrimoni Cultural
E203
Subaltern/a ................... 8
409224
E
E204
Subaltern/a ................... 8
409224
E
E205
Subaltern/a ................... 8
409224
N

—
—
—

Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat del Vallès

—
—
—

Unitat directiva: Serveis Territorials de Girona
E206
Subaltern/a ................... 8
409224

E

—

Girona

—

Unitat directiva: Serveis Territorials de Tarragona
E207
Subaltern/a ................... 8
409224
E208
Subaltern/a ................... 8
409224

E
E

—
—

Tarragona
Tarragona

—
—

Unitat directiva: Serveis Territorials de Tortosa
E209
Subaltern/a ................... 8
409224

E

—

Tortosa

—

Barcelona

—

DEPARTAMENT DE CULTURA
Unitat directiva: Secretaria General
E196
Subaltern/a ................. 10
E197
Subaltern/a ................... 8
E198
Subaltern/a ................... 8
E199
Subaltern/a ................... 8
E200
Subaltern/a ................... 8
E201
Subaltern/a ................... 8
E202
Subaltern/a ................... 8

DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL
Unitat directiva: Delegació Territorial de Barcelona
E210
Subaltern/a ................... 8
409224

E

—

Unitat directiva: Delegació Territorial de Girona
E211
Subaltern/a ................. 10
409224

E

275 383

Girona

—

Unitat directiva: Delegació Territorial de Lleida
E212
Subaltern/a ................. 10
409224
E213
Subaltern/a ................... 8
409224

E
E

275 383
—

Lleida
Lleida

—
—

Unitat directiva: Delegació Territorial de Tarragona
E214
Subaltern/a ................. 10
409224

E

275 383

Tarragona

—

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

—
—
—
—
—
—
—
—

Unitat directiva: Institut Català de la Salut (ICS), Serveis Centrals
E215
Subaltern/a ................... 8
409224
T
E216
Subaltern/a ................... 8
409224
N
E217
Subaltern/a ................... 8
409224
N
E218
Subaltern/a ................... 8
409224
N
E219
Subaltern/a ................... 8
409224
T
E220
Subaltern/a ................... 8
409224
T
E221
Subaltern/a ................... 8
409224
N
E222
Subaltern/a ................... 8
409224
N

150
—
—
—
—
150
150
150

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
Unitat directiva: Secretaria General
E223
Subaltern/a ................. 10
E224
Subaltern/a ................. 10
E225
Subaltern/a ................. 10
E226
Subaltern/a ................. 10
E227
Subaltern/a ................... 8

409224
409224
409224
409224
409224

N
E
E
N
N

383 150
383 150
383 150
383 150
383 150

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

—
—
—
—
—

Unitat directiva: Direcció General d’Urbanisme
E228
Subaltern/a ................... 8
409224
E229
Subaltern/a ................... 8
409224

N
N

383 150
383 150

Barcelona
Tarragona

—
—

Unitat directiva: Direcció General de Transports
E230
Subaltern/a ................. 10
409224

N

383 150

Barcelona

—

Unitat directiva: Direcció General de Carreteres
E231
Subaltern/a ................. 10
409224

N

383 150

Barcelona

—

Unitat directiva: Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
E232
Subaltern/a ................... 8
409224
N
383 150

Tarragona

—

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

C
Nom del lloc
ND
Unitat directiva: Institut Català del Sòl
E233
Subaltern/a ................. 10
E234
Subaltern/a ................... 8

Núm. 2141 – 13.12.1995

C. esp.

H Form. esp.

Localitat

Centre de treball

409224
409224

N
N

Barcelona
Barcelona

—
—

234
150 272

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
Unitat directiva: Secretaria General
E235
Subaltern/a ................... 8
E236
Subaltern/a ................... 8
E237
Subaltern/a ................... 8

409224
409224
409224

N
N
N

—
—
—

Barcelona
Barcelona
Barcelona

—
—
—

Unitat directiva: Institut Català de la Vinya i el Vi
E238
Subaltern/a ................. 10
409224
E239
Subaltern/a ................... 8
409224

N
N

—
—

Barcelona
Vilafranca del Penedès

—
—

Unitat directiva: Direcció General de Pesca Marítima
E240
Subaltern/a ................... 8
409224
N

—

Barcelona

—

Unitat directiva: Serveis Territorials de Barcelona
E241
Subaltern/a ................... 8
409224

—

Barcelona

—

Unitat directiva: Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball de Barcelona
E242
Subaltern/a ................... 8
409224
N
—
Barcelona

—

Unitat directiva: Delegació Territorial de Barcelona
E243
Subaltern/a ................. 10
409224
E244
Subaltern/a ................. 10
409224
E245
Subaltern/a ................... 8
409224
E246
Subaltern/a ................... 8
409224

N
N
N
N

—
—
—
—

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

—
—
—
—

Unitat directiva: Delegació Territorial de Tarragona
E247
Subaltern/a ................... 8
409224
E248
Subaltern/a ................... 8
409224

N
N

—
—

Tarragona
Tarragona

—
—

Unitat directiva: Delegació Territorial de Lleida
E249
Subaltern/a ................... 8
409224
E250
Subaltern/a ................... 8
409224

N
N

—
—

Lleida
Lleida

—
—

Unitat directiva: Delegació Territorial de Girona
E251
Subaltern/a ................... 8
409224

N

—

Girona

—

409224
409224

N
N

—
—

Barcelona
Barcelona

—
—

Unitat directiva: Delegació Territorial de Lleida
E254
Subaltern/a ................... 8
409224

N

—

Lleida

—

N

DEPARTAMENT DE TREBALL

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
Unitat directiva: Secretaria General
E252
Subaltern/a ................... 8
E253
Subaltern/a ................... 8

Unitat directiva: Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia
E255
Subaltern/a ................... 8
409224
N
—
Barcelona
E256
Subaltern/a ................... 8
409224
N
—
L’Hospitalet de Llobregat

—
—

DEPARTAMENT D’INDÚSTRIA I ENERGIA
Unitat directiva: Gabinet del Conseller
E257
Subaltern/a ................... 8

409224

E

—

Barcelona

—

Unitat directiva: Secretaria General
E258
Subaltern/a ................... 8
E259
Subaltern/a ................... 8
E260
Subaltern/a ................... 8
E261
Subaltern/a ................... 8

409224
409224
409224
409224

E
N
E
E

—
—
—
—

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

—
—
—
—

Unitat directiva: Direcció General de Seguretat Industrial
E262
Subaltern/a ................... 8
409224
N

—

Barcelona

—

Unitat directiva: Direcció General de Promoció Comercial
E263
Subaltern/a ................... 8
409224
E

—

Barcelona

—

—
—
—

Barcelona
Barcelona
Barcelona

—
—
—

DEPARTAMENT DE COMERÇ, CONSUM I TURISME
Unitat directiva: Secretaria General
E264
Subaltern/a ................. 10
E265
Subaltern/a ................... 8
E266
Subaltern/a ................... 8

409224
409224
409224

E
E
E

9345

9346
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C
Nom del lloc
ND
C. esp.
H Form. esp.
Unitat directiva: Direcció General de Comerç Interior i Serveis
E267
Subaltern/a ................... 8
409224
N
—

Núm. 2141 – 13.12.1995

Localitat

Centre de treball

Barcelona

—

Unitat directiva: Institut Català del Consum
E268
Subaltern/a ................... 8
409224

N

—

Barcelona

—

Unitat directiva: Serveis Territorials de Barcelona
E269
Subaltern/a ................. 10
409224

N

—

Barcelona

—

Unitat directiva: Serveis Territorials de Lleida
E270
Subaltern/a ................... 8
409224

N

—

Lleida

—

E
N
N

—
—
415

Barcelona
Barcelona
Barcelona

—
—
—

Unitat directiva: Direcció General de Formació d’Adults
E274
Subaltern/a ................. 10
409224
N

—

Barcelona

—

Unitat directiva: Direcció General d’Atenció a la Infància
E275
Subaltern/a ................... 8
409224
N

—

Tarragona

—

Unitat directiva: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
E276
Subaltern/a ................. 10
409224
N
—

Barcelona

—

Barcelona

—

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL
Unitat directiva: Secretaria General
E271
Subaltern/a ................. 10
E272
Subaltern/a ................. 10
E273
Subaltern/a ................... 8

409224
409224
409224

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Unitat directiva: Secretaria General
E277
Subaltern/a ................... 8

ANNEX 3
Codis de població
08001 Abrera.
43004 Alcanar.
17009 Arbúcies.
08010 Artés.
25034 Artesa de Segre.
08015 Badalona.
08904 Badia del Vallès.
08252 Barberà del Vallès.
08019 Barcelona.
25050 Bellpuig.
17023 Blanes.
08031 Calaf.
08033 Caldes de Montbui.
17034 Calonge.
43038 Cambrils.
08040 Canet de mar.
08044 Capellades.
08047 Cardona.
17044 Cassà de la Selva.
08051 Castellar del Vallès.
08067 Centelles.
08266 Cerdanyola del Vallès.
08072 Corbera de Llobregat.
08073 Cornellà de Llobregat.
43901 Deltebre.
08118 El Masnou.
08169 El Prat de Llobregat.
08077 Esplugues de Llobregat.
17066 Figueres.
08089 Gavà.
17079 Girona.
08096 Granollers.
08102 Igualada.
17022 La Bisbal d’Empordà.
08088 La Garriga.
43044 La Sénia.
08101 L’Hospitalet de Llobregat.
25120 Lleida.

409224

E

—

08106 Llinars del Vallès.
08110 Malgrat de Mar.
08113 Manresa.
08114 Martorell.
08138 Moià.
08123 Molins de Rei.
08124 Mollet del Vallès.
08125 Montcada i Reixac.
08135 Montmeló.
08136 Montornès del Vallès.
43093 Móra d’Ebre.
17114 Olot.
17117 Palafrugell.
17118 Palamós.
08156 Palau de Plegamans.
08157 Pallejà.
08163 Pineda de Mar.
08172 Premià de Mar.
08175 Puig-reig.
17141 Puigcerdà.
43123 Reus.
08183 Roda de Ter.
17152 Roses.
08184 Rubí.
08187 Sabadell.
08191 Sallent.
08196 Sant Andreu de la Barca.
08200 Sant Boi de Llobregat.
08205 Sant Cugat del Vallès.
17160 Sant Feliu de Guíxols.
08213 Sant Fruitós de Bages.
08218 Sant Joan de Vilatorrada.
08231 Sant Pere de Ribes.
08238 Sant Quirze del Vallès.
08263 Sant Vicenç dels Horts.
17180 Santa Coloma de Farners.
08245 Santa Coloma de Gramenet.
08251 Santa Margarida i els Monjos.
08260 Santa Perpètua de Mogoda.
25207 Solsona.
08278 Taradell.

43148 Tarragona.
08279 Terrassa.
08285 Torelló.
17199 Torroella de Montgrí.
43155 Tortosa.
08298 Vic.
17213 Vidreres.
43171 Vila-seca.
08305 Vilafranca del Penedès.
08307 Vilanova i la Geltrú.
08219 Vilassar de Mar.
(95.334.001)

EDICTE
d’1 de desembre de 1995, pel qual es notifica als
possibles interessats la interposició per la Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració de la Generalitat del recurs contenciós
administratiu núm. 1440/95.
Mitjançant aquest Edicte, la Direcció General
de la Funció Pública del Departament de la Presidència fa saber que la Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració de la Generalitat ha interposat el recurs contenciós
administratiu núm. 1440/95, davant la Secció 4a
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra la Resolució del director general de la Funció
Pública de 7 de juny de 1995, per la qual es dóna
publicitat a l’actualització trimestral de la relació
de llocs de treball del personal funcionari de
l’Administració de la Generalitat dels departaments de la Presidència, Governació, Ensenyament, Cultura, Sanitat i Seguretat Social, Política Territorial i Obres Públiques, Agricultura,
Ramaderia i Pesca, Treball, Justícia, Indústria
i Energia, Comerç, Consum i Turisme, Benestar Social i Medi Ambient.
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9347

DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
Es fa públic en compliment del que disposen
els articles 64 i 66 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l’article
59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, a l’efecte
que serveixi de citació als possibles interessats,
que podran comparèixer, si així ho creuen convenient, davant la Secció 4a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de 9 dies a
partir de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte.
Barcelona, 1 de desembre de 1995
ÀNGEL MIRET I SERRA
Director general de la Funció Pública
(95.331.035)

*

ORDRE
de 27 de novembre de 1995, per la qual es dóna
publicitat a la convocatòria del concurs unitari
per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació
de caràcter estatal vacants a les entitats locals de
Catalunya.
De conformitat amb el que estableixen l’article 99 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local; els articles 25 i 26 del
Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal, i els articles 13 i 14 de l’Ordre del
Ministeri per a les Administracions Públiques
de 10 d’agost de 1994,
ORDENO:
Es dóna publicitat a la convocatòria del concurs unitari, convocat per la Resolució de 6 de
novembre de 1995 de la Direcció General de la
Funció Pública del Ministeri per a les Administracions Públiques, per a la provisió dels llocs de
treball reservats a funcionaris d’Administració
local amb habilitació de caràcter estatal vacants
a les entitats locals de Catalunya, que figuren en
l’annex 1, de conformitat amb les bases comunes per les quals s’ha de regir el concurs, que es
publiquen en l’apartat A, i els requisits del coneixement de la llengua catalana i els mèrits de
determinació autonòmica de la comunitat autònoma de Catalunya que s’esmenten en l’apartat B.
Barcelona, 27 de novembre de 1995
XAVIER POMÉS I ABELLA
Conseller de Governació
RESOLUCIÓ
de 6 de novembre de 1995, de la Direcció General de la Funció Pública del Ministeri per a les
Administracions Públiques, per la qual s’efectua convocatòria de concurs unitari per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal.
D’acord amb la regulació sobre convocatòria de concurs unitari continguda en l’article 99
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local; en els articles 25 i 26 del
Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal, i en els articles 13 i 14 de l’Ordre del
Ministeri per a les Administracions Públiques
de 10 d’agost de 1994;
D’acord igualment amb les normes aprovades per diverses comunitats autònomes sobre
mèrits de determinació autonòmica i coneixement de la llengua pròpia;
La Direcció General de la Funció Pública del
Ministeri per a les Administracions Públiques
ha resolt efectuar la convocatòria de concurs
unitari, corresponent a l’any 1995, per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal, que s’haurà de regir per les bases
següents:

A - Bases comunes
—1 Llocs vacants
Tenen la consideració de llocs vacants a efectes d’aquest concurs i, per tant, s’hi ofereixen
(annex 1):
Els llocs que van quedar vacants en el període comprès entre el 28 d’octubre de 1994 i el
10 de febrer de 1995 o que, estant vacants abans
de la primera data, no van ser inclosos en el
concurs convocat en aquesta.
Els llocs vacants en períodes diferents, o que
han de quedar vacants en els pròxims sis mesos a partir d’aquesta convocatòria, per jubilació del seu actual titular, les corporacions
locals respectives dels quals han acordat incloure’ls en aquest concurs unitari d’acord amb el
que preveu el paràgraf 2 de l’article 25 del Reial
decret 1732/1994, de 29 de juliol.
No s’ofereixen en canvi:
Els llocs que estaven vacants abans del 28
d’octubre de 1994 i que van ser inclosos en el
concurs extraordinari de 1994 convocat per la
Resolució d’aquesta data. Atès que a 10 de febrer de 1995 (data límit donada a les corporacions locals per l’article 19 del Reial decret
1732/1994, de 29 de juliol, per enviar les bases
de convocatòria del concurs següent, l’ordinari de 1995, a la respectiva comunitat autònoma)
el concurs extraordinari de 1994 continuava en
tràmit, les corporacions locals no podien oferir
aquests llocs en el concurs ordinari de 1995, ja
que això hauria suposat l’oferiment d’aquests
llocs en ambdós concursos simultàniament, la
qual cosa hauria fet impossible la resolució
d’ambdós concursos. Atès que les corporacions
locals no van disposar de la possibilitat legal d’establir bases i mèrits específics per a la provisió
d’aquests llocs en el concurs ordinari de 1995,
no és possible incloure’ls amb caràcter obligatori en aquest concurs unitari de 1995 ja que això
suposaria privar a les corporacions locals de la
possibilitat d’establir bases específiques per a la
provisió dels seus llocs d’habilitats mitjançant
concurs.
Els llocs que van quedar vacants després del
dia 10 de febrer de 1995, data límit per trametre a les comunitats autònomes les convocatòries del concurs ordinari de 1995, amb la qual
s’acaba l’obligatorietat d’oferir les vacants en el
concurs esmentat, i només és obligatori oferirles en el concurs ordinari següent, és a dir, en el
concurs de 1996.
—2 Participació
1) Els funcionaris amb habilitació de caràcter
estatal que pertanyin a les subescales a què es
refereix l’article 20 del Reial decret 1174/1987,
de 18 de setembre, només podran concursar als
llocs que, segons la seva classificació, corresponguin a les subescales i categories a les quals
pertanyin.
També hi podran participar els funcionaris no
integrats en les subescales i categories esmentades, pertanyents als extingits cossos nacionals
de secretaris, interventors i dipositaris d’Administració local a què es refereix la disposició
transitòria 1.1, del Reial decret 1174/1987, de 18
de setembre, en els termes següents:
Els secretaris de primera, a llocs reservats a
la subescala de secretaria, categoria superior.
Els secretaris de segona, a llocs reservats a la
subescala de secretaria, categoria d’entrada.
Els secretaris de tercera, a llocs reservats a la
subescala de secretaria-intervenció.
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Els secretaris d’ajuntaments “a extingir”, a
secretaries d’ajuntaments amb població que no
excedeixi els 2.000 habitants.
Els interventors, a llocs reservats a la subescala d’intervenció-tresoreria, categoria superior,
però únicament a llocs d’intervenció.
Els dipositaris, a llocs reservats a la subescala
d’intervenció-tresoreria, però únicament a llocs
de tresoreria.
2) Els funcionaris amb nomenament provisional i els que es trobin en expectativa de nomenament estan obligats a sol·licitar la totalitat
de llocs oferts en la seva subescala i categoria.
També ho estan els que es trobin en qualsevol
de les circumstàncies a què es refereix l’article
53.2 del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, els que haguessin cessat en la situació de
serveis especials i no tinguessin reserva de plaça
i els que hagin promocionat a la categoria superior en els termes que assenyala l’article 24.2 del
mateix Reial decret.
3) No podran concursar:
a) Els funcionaris inhabilitats i els suspesos
en virtut de sentència o resolució administrativa
fermes, si no hagués transcorregut el temps assenyalat en aquestes.
b) Els funcionaris destituïts a què es refereix
l’article 148.5 del text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, durant el període a què es refereixi la
destitució.
c) Els funcionaris en les situacions d’excedència voluntària a què es refereix l’article 29.3.c)
i d) de la Llei de mesures per a la reforma de la
funció pública, si no haguessin transcorregut dos
anys des que haguessin passat a la situació esmentada.
d) Els funcionaris que no portin dos anys en
l’últim lloc de treball obtingut amb caràcter
definitiu en qualsevol administració pública, tret
que concursin a llocs reservats a la seva subescala i categoria en la mateixa corporació, o que
es trobin en algun dels supòsits de l’article 20.1.f)
de la Llei de mesures per a la reforma de la funció pública.
—3 Documentació i termini per participar
1) En el termini de quinze dies naturals a
partir de la publicació d’aquesta Resolució en
el BOE, els funcionaris amb habilitació de caràcter estatal que vulguin concursar en el present concurs enviaran a la Subdirecció General
de la Funció Pública Local (registre d’entrada
de documents del Ministeri per a les Administracions Públiques, c. Alcalá Galiano, 8. 28071
Madrid), la documentació següent:
Sol·licitud de participació amb expressió individualitzada dels llocs a què concursen i declaració jurada de no incórrer en cap de les circumstàncies a què es refereix l’article 18.3 del
Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol. S’especificaran els llocs sol·licitats per ordre de prelació
d’adjudicacions, que haurà de ser únic per a la
totalitat dels llocs sol·licitats. La unicitat de l’ordre de prelació s’ha de mantenir fins i tot en el
cas que es demanin llocs de diverses subescales
i categories si la pertinença del concursant a dites
escales ho permet.
Documentació acreditativa de reunir el requisit del coneixement de la llengua i mèrits de determinació autonòmica respecte als llocs de les
comunitats autònomes que els hagin aprovat
d’acord amb el que estableix l’apartat B (requisit
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del coneixement de la llengua catalana i els
mèrits de determinació autonòmica de la Comunitat Autònoma de Catalunya).
2) La documentació ha de presentar-se
d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 2.
—4 Mèrits generals
Els mèrits generals pels quals es regeix aquest
concurs són els compresos en la Resolució
d’aquesta mateixa data de la Direcció General
de la Función Pública del Ministeri per a les
Administracion Públiques, per la qual es dóna
publicitat a la relació individualitzada de mèrits
generals del habilitats estatals, que inclou els
inscrits en el registre d’habilitats estatals fins a
aquesta mateixa data.
—5 Tribunal de valoració
1) El tribunal de valoració d’aquest concurs
serà el següent:
President titular: Juan Corral Villalba.
President suplent: Ana María García Fernández.
Vocals titulars:
César García-Monge Herrero.
Jenaro Conde Rebollar.
Margarita María Revillo Pinilla.
José Luis Sánchez Santiago.
José Luis Agirre Arratibel.
Esperanza Tejada Cabello.
Pedro Antonio Mas Cladera.
Javier Enderit Bonnet.
Joan Raventós i Pujadó.
María Dolores Martín-Gil García.
Fernando Alonso Barahona.
Loreto Díaz Sánchez.
Francisco M. Macias Benitez.
Ana Cristina Hidalgo Alonso.
Juan García Moya.
Noel Zapico Rodríguez.
Jesús González Pueyo.
Vocals suplents:
Augusto Martín Agudo.
José de Toro Luengo.
María Victoria Rodríguez Cativiela.
Antonio Meneses Tocino.
Iñaki Calonge Crespo.
Bernabé Esteban Ortega.
Petra Vivern Mayrata.
Roberto Álvarez Felipe.
Norbert Llaràs i Marquès.
María Luisa Ramos García.
Nieves Rodríguez Varela.
Eduardo Suárez Campo.
Cristobal del Río Tapia.
Teodosio González del Teso.
Antonio Peña Ferrando.
José Manuel García Gallo.
José Benavides Herrera.
Secretari titular: Antonio Calderón López.
Secretari suplent: Mercedes Martín Sánchez.
—6 Exclusió de concursants i valoració de
mèrits
1) El tribunal de valoració exclourà els concursants que no reuneixin les condicions de
participació assenyalades en la base 2 o el requisit de la llengua establert per les comunitats
autònomes.
Respecte dels no exclosos, els mèrits els puntuarà de la manera següent:
La puntuació per mèrits generals, fins un
màxim de 19,50 punts, serà la que es dedueixi
de la relació inclosa en la resolució publicada
conjuntament amb aquesta convocatòria, i no

serà possible cap acreditació addicional per part
dels concursants ni cap valoració diferent per
part del tribunal.
La valoració de mèrits de determinació autonòmica, fins un màxim de 3 punts, s’efectuarà en base a la documentació aportada pels concursants d’acord amb les regles específiques de
cada comunitat autònoma.
Respecte dels llocs en què no existeixin mèrits de determinació autonòmica, el tribunal
puntuarà exclusivament els mèrits generals fins
a un màxim de 19,50 punts.
2) En cas d’empat en la puntuació final de
mèrits de dos o més concursants, el tribunal
donarà prioritat en la proposta d’adjudicació a
aquell que hagi obtingut major puntuació per
mèrits de determinació autonòmica. Si persisteix l’empat, a favor de qui, en mèrits generals,
tingui major puntuació en els apartats a), b), c),
d) i e), per aquest ordre, de l’article 15.1 del Reial
decret 1732/1994, de 29 de juliol. En última instància, l’empat es resoldrà en base a l’ordre de
prelació en el procés selectiu.
—7 Proposta de resolució
El tribunal de valoració, un cop realitzada
l’exclusió i puntuació dels concursants, formularà proposta de resolució comprensiva dels no
exclosos i les seves puntuacions, i també la relació fonamentada de concursants exclosos.
D’acord amb les puntuacions i amb l’ordre de
prelació per al supòsit de concursants que obtinguin la màxima puntuació en dos o més llocs,
el tribunal formularà la proposta d’adjudicació
de llocs i l’elevarà a la Direcció General de la
Funció Pública del Ministeri per a les Administracions Públiques.
—8 Resolució
La Direcció General de la Funció Pública del
Ministeri per a les Administracions Públiques
resoldrà el concurs d’acord amb la proposta
formulada pel tribunal de valoració, trametrà la
Resolució a les comunitats autònomes i la publicarà al BOE, en el termini d’un mes.
—9 Terminis de presa de possessió
1) El termini de la presa de possessió en les
destinacions obtingudes en el concurs serà de
tres dies hàbils si es tracta de llocs de treball de
la mateixa localitat o d’un mes si es tracta de la
primera destinació, o de llocs de treball en localitat distinta.
El termini indicat es comptarà des de l’endemà del cessament, que haurà de dur-se a terme
dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la resolució d’aquest concurs al Butlletí
Oficial de l’Estat.
Si la resolució comporta el reingrés al servei
actiu, el termini de presa de possessió es computarà des de la dita publicació.
2) Si en el moment de la publicació del nomenament no s’hagués produït la jubilació a què
es refereix l’article 11 del Reial decret 1732/1994,
de 29 de juliol, el termini de cessament del lloc
d’origen s’ajornarà al moment en què aquesta
tingui lloc.
3) El còmput de terminis de presa de possessió començarà quan finalitzin els permisos o llicències que, si s’escau, hagin estat concedits als
interessats.
4) Per necessitats del servei, mitjançant acord
dels presidents de les corporacions en què hagi
de cessar i prendre possessió el concursant, es
podran ajornar el cessament i la presa de pos-
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sessió fins a un màxim de tres mesos, i el segon
d’ells haurà de donar compte d’aquest acord a
la Direcció General de la Funció Pública del
Ministeri per a les Administracions Públiques.
Excepcionalment, a instàncies de l’interessat
i per raons justificades, podrà ajornar-se la presa
de possessió, per igual termini, per acord entre
els respectius presidents i se’n donarà compte
igualment a la Direcció General de la Funció
Pública del Ministeri per a les Administracions
Públiques.
—10 Irrenunciabilitat i voluntarietat de les
destinacions
1) Les destinacions adjudicades seran irrenunciables des del moment en què el tribunal
trameti la proposta d’adjudicació a la Direcció
General de la Funció Pública del Ministeri per
a les Administracions Públiques.
2) Les destinacions obtingudes en aquest
concurs tindran caràcter voluntari, per la qual
cosa no generaran cap dret a l’abonament d’indemnització per trasllat.
—11 Notificació de cessament i presa de possessió
1) Les diligències de cessament i presa de
possessió dels concursants que accedeixin a un
lloc de treball, de conformitat amb la resolució
del concurs, hauran de ser comunicades a la
Direcció General de la Funció Pública del Ministeri per a les Administracions Públiques i a
la comunitat autònoma corresponent, dintre dels
tres dies hàbils següents a aquell en què es produeixin.
2) La presa de possessió determina l’adquisició dels drets i els deures funcionarials inherents al lloc, i el funcionari passarà a dependre
de la corporació corresponent.
—12 Recursos
Els actes administratius en el procediment del
concurs unitari podran ser impugnats d’acord
amb el que estableixen els articles 114 a 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
B - Bases de la Comunitat Autònoma de Catalunya
Coneixement de la llengua catalana i mèrits
de determinació autonòmica.
I Coneixement del català (Decret 14/1994, de 8
de febrer, DOGC núm. 1859, de 11.2.1994).
1) Els concursants acreditaran el coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat de nivell C de la Junta Permanent de Català o algun dels certificats o títols equivalents
que s’esmenten a l’annex del Decret 14/1994.
2) En el cas que algun dels concursants no
compti amb el certificat o títol esmentats, el tribunal de valoració del concurs avaluarà aquests
coneixements.
En aquest cas, els membres del tribunal hauran de ser assessorats, si escau, pel personal amb
títol idoni per avaluar el coneixement de la llengua catalana.
II Mèrits de determinació autonòmica (Decret
234/1994, de 13 de setembre, DOGC núm. 1949,
de 19.9.1994).
—1 Els mèrits corresponents al coneixement
de les especialitats de l’organització territorial
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i de la normativa de Catalunya als quals, de
conformitat amb el que estableix la disposició
addicional 9 de la Llei estatal 22/1993, de 29 de
desembre, s’atribueix el 10% de la puntuació
total possible en els concursos per a la provisió
de llocs de treball de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal, són
els següents:
a) Experiència professional: consisteix en el
desenvolupament de funcions a l’Administració de la Generalitat de Catalunya o als ens locals d’aquest territori, que impliquin el coneixement de les especialitats de l’organització
territorial i de la normativa de Catalunya.
b) Cursos de formació i perfeccionament:
superats, homologats o reconeguts per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i que
tinguin per objecte l’aprenentatge de les especialitats de l’organització territorial i de la normativa de Catalunya.
c) Activitat docent: adreçada a l’ensenyament
de les matèries sobre organització territorial,
règim local, urbanisme i règim econòmic i financer dels ens locals en cursos organitzats per la
Generalitat o en col·laboració amb aquesta.
d) Publicacions: en matèries relatives a les
especialitats de l’organització territorial i de la
normativa de Catalunya.
—2 Valoració de mèrits
La proporció que correspon a cadascun dels
tipus de mèrits expressats a l’article anterior, dins
el percentatge del 10% de la puntuació total
possible assignat per a la valoració del coneixement de les especialitats autonòmiques, és la
següent:
a) Experiència professional: fins a un 30% del
total de punts que, en la puntuació total, corresponguin al 10% atribuït als mèrits pels coneixements de les especialitats autonòmiques.
b) Cursos de formació i perfeccionament: fins
a un 50% del total de punts que, en la puntuació total, corresponguin al 10% atribuït als mèrits pels coneixements de les especialitats autonòmiques, segons el nivell acadèmic del curs.
c) Activitat docent: fins a un 10% del total de
punts que, en la puntuació total, corresponguin
al 10% atribuït als mèrits pels coneixements de
les especialitats autonòmiques.
d) Publicacions: fins a un 10% del total de
punts que, en la puntuació total, corresponguin
al 10% atribuït als mèrits pels coneixements de
les especialitats autonòmiques.
—3 Regles per a la puntuació dels mèrits
a) Experiència professional: els serveis prestats es valoraran de la manera següent:
Serveis prestats en llocs de treball del mateix
grup de funcionaris que el corresponent a la
subescala a la qual es concursa: 0,02 punts/mes.
Serveis prestats en llocs de treball assignats
al grup de funcionaris immediatament inferior
al de la subescala a la qual es concursa: 0,01
punts/mes.
b) Cursos de formació i perfeccionament: la
valoració dels cursos, amb exclusió dels que
formin part del procés selectiu, es farà de la
manera següent:
Només es tindran en compte els cursos impartits per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya o, en col·laboració amb aquesta, per
les universitats, centres d’ensenyament superior
o altres òrgans competents en matèria de formació i perfeccionament dels funcionaris, sempre
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que siguin homologats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, als efectes d’aquest
article.
La puntuació de cada curs dins d’una escala
de 0,10 a 1,5 punts l’ha d’establir l’Escola d’Administració Pública de Catalunya d’acord amb
la relació de la matèria impartida amb les funcions reservades als funcionaris habilitats de
caràcter estatal, el grau de dificultat del curs, el
nombre d’hores lectives i el sistema d’avaluació.
Les convocatòries de cursos formulades per
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
indicaran la puntuació atorgada als efectes
d’aquest precepte.
c) Activitat docent: s’ha de valorar tenint en
compte el caràcter introductori o d’especialització dels cursos, de nivell elemental, grau mitjà
o superior, i de qualsevol altre element que
palesi el grau de dificultat de la matèria per
impartir-la.
d) Publicacions: les publicacions s’han de
valorar segons el caràcter divulgador o científic, l’extensió, l’edició com a monografia o com
a article en revistes especialitzades i qualsevol
altre element que permeti avaluar la qualitat
científica del treball publicat.
—4 Acreditació de mèrits
Els concursants hauran d’acreditar els mèrits
que al·leguin mitjançant la presentació del corresponent certificat o la còpia del títol degudament compulsada.
—5 Valoració dels mèrits pels tribunals
El tribunal de valoració del concurs haurà de
comprovar i valorar els mèrits al·legats d’acord
amb les regles i les puntuacions establertes en
el Decret esmentat.
ANNEX 1
Llocs de treball de la Comunitat Autònoma de
Catalunya que s’ofereixen en aquest concurs
unitari
Secretaries de primera
0805601 Barberà del Vallès (Barcelona).
0889101 Vic (Barcelona).
08K0201 Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (Barcelona).
1744401 Palamós (Girona).
43I9101 Consell Comarcal del Baix Penedès
(Tarragona).
43I9301 Consell Comarcal del Montsià (Tarragona).
Secretaries de segona
0804601 Badia del Vallès (Barcelona).
0806301 Berga (Barcelona).
0812001 Canovelles (Barcelona).
0854001 La Roca del Vallès (Barcelona).
0872301 Sant Vicenç de Castellet (Barcelona).
0892201 Llinars del Vallès (Barcelona).
2527201 Cervera (Lleida).
2574001 Solsona (Lleida).
25I8501 Consell Comarcal del Solsonès (Lleida).
4345502 Mont-roig del Camp (Tarragona).
4377001 Ulldecona (Tarragona).
Secretaries de tercera
0825201 Font-rubí (Barcelona).
0842301 La Nou de Berguedà (Barcelona).
0854601 Roda de Ter (Barcelona).
0867201 Sant Martí de Tous (Barcelona).
0869601 Sant Pere de Torelló (Barcelona).
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0880101 Cercs (Barcelona).
1700401 Agullana (Girona).
1703601 Arbúcies (Girona).
1715201 Campmany (Girona).
1716401 Cantallops (Girona).
1740401 Mollet de Perelada (Girona).
1743601 Osor (Girona).
1752001 Portbou (Girona).
1754801 Ribes de Freser (Girona).
2509201 Alt Àneu (Lleida).
2527601 Cervià de les Garrigues (Lleida).
2535801 Gimenells i el Pla de la Font (Lleida).
2538801 Guimerà (Lleida).
2541601 Isona i Conca Dellà (Lleida).
2547201 Massalcoreig (Lleida).
2548001 Maials (Lleida).
2551601 Montoliu de Lleida (Lleida).
2566001 Rialp (Lleida).
2569601 Sanaüja (Lleida).
2589601 Vilanova de Meià (Lleida).
2590401 Vila-sana (Lleida).
4300501 Aiguamúrcia (Tarragona).
4305501 Almoster (Tarragona).
4309001 Arnes (Tarragona).
4311501 Bellmunt del Priorat (Tarragona).
4316501 Botarell (Tarragona).
4317001 Bràfim (Tarragona).
4321001 Castellvell del Camp (Tarragona).
4324501 Cornudella de Montsant (Tarragona).
4339501 Masllorenç (Tarragona).
4344501 El Montmell (Tarragona).
4387001 Vimbodí (Tarragona).
Intervencions de primera
0801801 Arenys de Mar (Barcelona).
0805602 Barberà del Vallès (Barcelona).
0851301 Premià de Mar (Barcelona).
0860301 Sant Celoni (Barcelona).
0874401 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
0879201 Santa Susanna (Barcelona).
08I5201 Consell Comarcal del Barcelonès (Barcelona).
08K0101 Entitat Metropolitana del Transport
(Barcelona).
1768801 Santa Coloma de Farners (Girona).
17I5901 Consell Comarcal de l’Alt Empordà
(Girona).
43I9102 Consell Comarcal del Baix Penedès
(Tarragona).
Intervencions de segona
0800901 Alella (Barcelona).
0801501 L’Ametlla del Vallès (Barcelona).
0804602 Badia del Vallès (Barcelona).
0806302 Berga (Barcelona).
0809601 Caldes de Montbui (Barcelona).
0821301 Corbera de Llobregat (Barcelona).
0821901 Cubelles (Barcelona).
0831801 Lliçà d’Amunt (Barcelona).
0833301 Manlleu (Barcelona).
0843801 Olesa de Montserrat (Barcelona).
0846201 Palafolls (Barcelona).
0846501 Palau de Plegamans (Barcelona).
0854002 La Roca del Vallès (Barcelona).
0863601 Sant Fruitós de Bages (Barcelona).
0872302 Sant Vicenç de Castellet (Barcelona).
0875901 Santa Margarida de Montbui (Barcelona).
0884601 Tona (Barcelona).
0885201 Torelló (Barcelona).
0888201 Vallirana (Barcelona).
0890901 Vilanova del Camí (Barcelona).
0892202 Llinars del Vallès (Barcelona).
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0892301 Vilassar de Dalt (Barcelona).
0892501 Premià de Dalt (Barcelona).
0892601 Sant Quirze del Vallès (Barcelona).
1703201 Anglès (Girona).
1713201 Calonge (Girona).
1753201 Puigcerdà (Girona).
1775201 Torroella de Montgrí (Girona).
1776401 Tossa de Mar (Girona).
2507201 Almacelles (Lleida).
2522001 Les Borges Blanques (Lledia).
2527202 Cervera (Lleida).
2549601 Mollerussa (Lleida).
2574002 Solsona (Lleida).
2584001 Tremp (Lleida).
25I7701 Consell Comarcal de l’Alt Urgell
(Lleida).
25I8001 Consell Comarcal del Pallars Jussà
(Lleida).
25I8502 Consell Comarcal del Solsonès (Lleida).
25I8701 Consell Comarcal de Era Val d’Aran
(Lleida).
4306001 Altafulla (Tarragona).
4306501 L’Ametlla de Mar (Tarragona).
4309501 Ascó (Tarragona).
4345501 Mont-roig del Camp (Tarragona).
4367501 Sant Carles de la Ràpita (Tarragona).
4377002 Ulldecona (Tarragona).
43I9501 Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
(Tarragona).
Tresoreries
0805603 Barberà del Vallès (Barcelona).
0850401 El Prat de Llobregat (Barcelona).
0860302 Sant Celoni (Barcelona).
0863001 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).
0865401 Sant Joan Despí (Barcelona).
0873201 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).
0879202 Santa Susanna (Barcelona).
08I5202 Consell Comarcal del Barcelonès (Barcelona).
08K0102 Entitat Metropolitana del Transport
(Barcelona).
1744402 Palamós (Girona).
1768802 Santa Coloma de Farners (Girona).
17I5902 Consell Comarcal de l’Alt Empordà
(Girona).
4361001 Reus (Tarragona).
4376501 Tortosa (Tarragona).
43I9103 Consell Comarcal del Baix Penedès
(Tarragona).
43I9302 Consell Comarcal del Montsià (Tarragona).
Vicesecretaries de segona
0843802 Olesa de Montserrat (Barcelona).
Viceseintervencions de primera
1700101 Girona (Girona).
Servei d’assistència tècnica (SAT, secretaries de
tercera)
43I9502 Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
(Tarragona).
Agrupacions secretaries de tercera
0815301 Castellar del Riu (Barcelona).
0832401 Lluçà (Barcelona).
0841401 Mura (Barcelona).
1728801 Garrigàs (Girona).
1745601 Palau-sator (Girona).
2506801 Alins (Lleida).
2514001 Les Avellanes i Santa Linya (Lleida).
2515601 Barbens (Lleida).
2535601 Gavet de la Conca (Lleida).
2564401 Prullans (Lleida).
2570801 Sant Martí de Riucorb (Lleida).

2571201 Sarroca de Lleida (Lleida).
4348001 La Nou de Gaià (Tarragona).
4349001 La Palma d’Ebre (Tarragona).
4352001 Les Piles (Tarragona).
4363001 Riudecanyes (Tarragona).
4364501 Rocafort de Queralt (Tarragona).
4377501 Ulldemolins (Tarragona).
4379001 Vallmoll (Tarragona).
Agrupacions intervencions de segona
0815601 Castellar del Vallès (Barcelona).
ANNEX 2
Model de sol·licitud de concurs unitari (cal
enviar una sol·licitud a la Subdirecció General
de la Funció Pública Local, registre d’entrades
de documents del MAP, c. Alcalà Galiano, 8,
28071 Madrid, adjuntant-hi els documents acreditatius del coneixement del català i dels mèrits
de determinació autonòmica).
—1 Dades personals:
Cognoms.
Nom.
DNI.
NRP.
Domicili a efectes de notificació i comunicacions.
Carrer i número.
Codi postal i localitat.
Província.
Telèfon.
—2 Dades professionals:
Subescala i categoria a la qual concursa.
Situació administrativa.
Destinació actual.
Forma i data de nomenament en la destinació actual (cal indicar definitiu o provisional).
—3 Dades del lloc al qual es concursa i ordre
de prelació amb l’adjudicació de destinacions (si
és insuficient aquest full per a tots els llocs que
es desitgi sol·licitar, utilitzeu fulls supletoris).
Nombre de llocs sol·licitats.
Codi (el codi del lloc figura en la relació de
vacants, annex 1).
Corporació i província.
Denominació del lloc.
Demana prendre part en el concurs unitari de
trasllat per a habilitats de caràcter estatal, publicat mitjançant Resolució de 6 de novembre
de 1995, al lloc de treball abans esmentat, amb
declaració de no incórrer en cap de les causes
d’exclusió indicades en la base 2.3 de les comunes, i adjunta la documentació referida al requisit del coneixement del català i als mèrits de
determinació autonòmica.
(Lloc, data i signatura).
Il·lm. Sr. Subdirector General de la Funció Pública Local.
(95.328.037)

RESOLUCIÓ
de 7 de desembre de 1995, de convocatòria per
a l’elecció dels representants de les entitats municipals i els consells comarcals al Consell Català de l’Esport.
Un cop celebrades les darreres eleccions municipals i constituïdes legalment les noves enti-
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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES
tats locals, cal procedir a la renovació dels membres que les representen al Consell Català de
l’Esport.
Atesos els decrets 113/1989, de 17 d’abril, i
153/1990, de 20 de juny, pels quals s’estableixen,
respectivament, els procediments a seguir per
a l’elecció dels alcaldes i dels presidents dels
consells comarcals representants al Consell esmentat;
En ús de les atribucions que em confereix la
normativa vigent,
RESOLC:

DECRET
316/1995, d’11 d’octubre, de cessament i nomenament de vocal de la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances.

Article 2
2.1 S’obre convocatòria perquè els consells
comarcals de Catalunya procedeixin a l’elecció
dels seus representants al Consell Català de l’Esport.
2.2 Són electors i elegibles tots els presidents
dels consells comarcals que pertanyin a un dels
dos grups als quals fa referència l’article 4 del
Decret 153/1990, de 20 de juny.
2.3 El procediment per a l’elecció és el que
estableix el Decret 153/1990, de 20 de juny, esmentat.
2.4 Les candidatures s’han de presentar
mitjançant un escrit adreçat al conseller de Governació dins els 20 dies naturals següents a la
publicació d’aquesta Resolució al DOGC. En
aquest escrit s’indicarà el grup de la comarca pel
qual es presenta la candidatura i l’acord de presentar-la del ple del consell comarcal respectiu.

A proposta del conseller d’Economia i Finances i d’acord amb el Govern,

RESOLC:
—1 El senyor Enric Mangas i Monge cessa,
com a membre del Consell de Direcció de la
Regió Sanitària de Tarragona, en representació
del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Article 1
Cessa com a vocal de la Junta de Govern de
l’Institut Català de Finances, per finiment del
període per al qual va ser designat, el senyor
Enric Grass i Pujol.
Article 2
Es reelegeix com a vocal de la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances el senyor
Enric Grass i Pujol.

*

—2 Es nomena la senyora Maria Antònia Álvarez i López membre del Consell de Direcció
de la Regió Sanitària de Tarragona, en representació del Departament de Sanitat i Seguretat
Social.
—3 La interessada es nomena per un període
màxim de quatre anys, sens perjudici de la seva
reelecció, sempre que gaudeixi de la representació requerida, i cessarà en el seu lloc quan li
manqui la dita representació.

Barcelona, 11 d’octubre de 1995
Barcelona, 27 de novembre de 1995
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
MACIÀ ALAVEDRA I MONER
Conseller d’Economia i Finances

XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
(95.317.031)

*

(95.292.040)

RESOLUCIÓ
de 17 de novembre de 1995, de nomenament del
senyor Lluís Carles Rubio i Salvador com a cap
del Negociat de Control de la Delegació Territorial a Barcelona del Departament d’Economia
i Finances.
Atesa la Resolució de 26 de maig de 1995
(DOGC núm. 2080, de 26.7.1995), per la qual es
convocava concurs de mèrits per a la provisió
de la plaça de cap del Negociat de Control de
la Secció de Comptabilitat de la Delegació Territorial a Barcelona del Departament d’Economia i Finances, i de conformitat amb la proposta
de la Junta de Mèrits corresponent;
En ús de les atribucions que em confereix la
normativa vigent,
RESOLC:

(95.339.020)

RESOLUCIÓ
de 27 de novembre de 1995, de cessament i nomenament de membres del Consell de Direcció
de la Regió Sanitària de Tarragona del Servei
Català de la Salut.
En ús de les facultats que em confereix l’article 25.2 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya,

Barcelona, 7 de desembre de 1995
XAVIER POMÉS I ABELLA
Conseller de Governació

DEPARTAMENT
DE SANITAT
I SEGURETAT SOCIAL

Atès el que disposen l’article 18 de la Llei
2/1985, de 14 de gener, de l’Institut Català de
Finances, i l’article 7 del Decret 203/1991, de 2
de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de
l’Institut Català de Finances;

DECRETO:

Article 1
1.1 S’obre convocatòria perquè els municipis de Catalunya procedeixin a l’elecció dels seus
representants al Consell Català de l’Esport.
1.2 Són electors i elegibles tots els alcaldes
dels municipis corresponents, d’acord amb la distribució feta per grups en relació amb el nombre d’habitants, als quals fa referència l’article
3 del Decret 113/1989, de 17 d’abril.
1.3 El procediment per a l’elecció és el que
estableix el Decret 113/1989, de 17 d’abril, esmentat.
1.4 Les candidatures s’han de presentar
mitjançant un escrit adreçat al conseller de Governació dins dels 20 dies naturals següents a la
publicació d’aquesta Resolució al DOGC. A
l’escrit s’indicarà el grup de municipis al qual es
presenta la candidatura i l’acord de l’entitat local
de presentar-la.
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Nomenar el senyor Lluís Carles Rubio i Salvador cap del Negociat de Control de la Secció
de Comptabilitat de la Delegació Territorial a
Barcelona del Departament d’Economia i Finances.
Barcelona, 17 de novembre de 1995
MACIÀ ALAVEDRA I MONER
Conseller d’Economia i Finances
(95.321.038)

*
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DEPARTAMENT
DE TREBALL

UNIVERSITATS
CATALANES

RESOLUCIÓ
de 4 de desembre de 1995, de delegació de funcions en la subdirectora general d’Ocupació del
Departament de Treball.

UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA

Vist l’article 25 del Decret 25/1990, de 9 de
gener, de reestructuració del Departament de
Treball, modificat pel Decret 228/1995, d’11
d’octubre, de creació dels centres d’innovació
i formació ocupacional del Departament de
Treball;
Atès que l’augment progressiu de les funcions del director general d’Ocupació aconsella,
per raons d’eficàcia i celeritat administrativa,
delegar en la subdirectora general d’Ocupació
algunes de les funcions atribuïdes al director
general d’Ocupació per l’article 25 del Decret
25/1990, de 9 de gener, abans esmentat;
Atès el que disposen els articles 38 i 39 de la
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment, règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, i l’article 13 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú;
En virtut de l’exposat i amb autorització del
conseller de Treball, efectuada per Resolució de
17 de novembre de 1995,
RESOLC:
Article 1
Delegar en la subdirectora general d’Ocupació del Departament de Treball les funcions de
gestió, coordinació i control dels centres d’innovació i formació ocupacional, previstes a l’article
25/1990, de 9 de gener, de reestructuració del
Departament de Treball, modificat pel Decret
228/1995, d’11 d’octubre.
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RESOLUCIÓ
del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’Institut Català de la Salut de 29 de
setembre de 1995, per la qual es publica el nomenament del senyor José Manuel Baselga Torres
com a professor titular d’Universitat vinculat a
la plaça de cap de Secció.
En virtut dels concursos per a la provisió de
places vinculades convocats per la Resolució
d’aquesta Universitat Autònoma de Barcelona
i de l’Insti tut Català de la Salut de 23 de març
de 1995 (BOE del 22 d’abril de 1995), d’acord
amb el que estableixen la Llei 11/1983, de 25
d’agost, el Reial decret 1888/1984, de 26 de setembre, l’Ordre de 28 de desembre de 1984
(BOE de 16 de gener de 1985) i el Reial decret
1558/1986, de 28 de juny;
Aquest Rectorat i l’Institut Català de la Salut han resolt:
Nomenar el senyor José Manuel Baselga Torres professor titular d’Universitat de l’àrea de
coneixement de Medicina, especialitat d’Oncologia Mèdica, del Departament de Medicina
vinculat a la plaça de cap de Secció en Oncologia Mèdica de la Institució Sanitària ICS.
Destinació: Ciutat Hospitalària Universitària de la Vall d’Hebron, de Barcelona.
Bellaterra, 29 de setembre de 1995
CARLES SOLÀ I FERRANDO
Rector
MANUEL JOVELLS I CASES
Gerent de l’Institut Català de la Salut
(95.338.069)

Article 2
La delegació de competències que s’aproven
mitjançant aquesta Resolució s’entén sens perjudici de la facultat de revocació en qualsevol
moment per l’òrgan que l’ha concedit.

RESOLUCIÓ
de 16 de novembre de 1995, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places
docents.

Article 3
Els actes dictats per delegació s’ajustaran al
règim que preveu l’article 39 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre.

El Rectorat d’aquesta Universitat ha resolt
convocar a concurs les places docents que es relacionen en l’annex 1, d’acord amb les bases
següents:

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Resolució produeix efecte des del
mateix dia de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 4 de desembre de 1995
LLUÍS GAVALDÀ I CASAT
Director general d’Ocupació
(95.334.040)

*

—1 Aquest concurs es regirà, en tots els punts,
segons el que disposen la Llei 11/1983, de 25
d’agost, Reial decret 1888/1984, de 26 de setembre, Ordre ministerial de 28 de desembre del 1984
(BOE de 16 de gener), Reial decret 1427/1986,
de 13 de juny (BOE d’11 de juliol) i, pel que fa
a tot el que no hi és previst, es regirà per la legislació vigent de funcionaris civils de l’Estat.
—2 Les comissions nomenades per jutjar els
concursos estaran classificades, a nivell econòmic, en la categoria primera de l’annex 4 del
Reial decret 1344/1984, de 4 de juliol.
—3 La tramitació del concurs per proveir les
places esmentades serà independent per a cadascuna d’aquestes.
—4 Per poder ser admès/esa al concurs, es
requereixen els requisits generals següents:
a) Ser espanyol/a o tenir nacionalitat d’algun
Estat membre de la Unió Europea.

b) Tenir 18 anys complerts i no excedir l’edat
de jubilació.
c) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Administració
de l’Estat, o de l’Administració autònoma, institucional o local, ni trobar-se inhabilitat per a
l’exercici de les funcions públiques.
d) No patir cap malaltia o defecte físic incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents a professor d’universitat.
—5 A més a més, hauran de reunir les condicions acadèmiques específiques que anomenem
tot seguit:
a) Per concursar a les places de catedràtic
d’universitat, cal tenir el títol de doctor i complir les condicions assenyalades en l’article 4,
apartat 1, lletra C del Reial decret 1888/1984.
b) Per concursar a les places de professor
titular d’universitat, cal tenir el títol de doctor
i complir les condicions assenyalades en l’article 37, apartat 4 de la Llei 11/1983, de 25 d’agost.
c) Per concursar a les places de catedràtics
d’escoles universitàries, cal tenir el títol de
doctor.
d) Per concursar a les places de professor
titular d’escoles universitàries, cal tenir el títol
de llicenciat, arquitecte o enginyer, o complir les
condicions assenyalades a l’article 35, apartat 1,
de la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de reforma
universitària.
Els requisits acadèmics de titulació ressenyats
als apartats anteriors obtinguts als Estats membres de la Unió Europea, hauran d’anar acompanyats de l’Ordre del Ministeri d’Educació i
Ciència de reconeixement del títol expedit en
aquests Estats, d’acord amb el que preveu l’article novè de l’Ordre del Ministeri d’Educació
i Ciència de 23 de gener de 1995 (BOE de 28 de
gener).
—6 Els qui desitgin prendre part en el concurs
hauran de remetre la corresponent sol·licitud al
rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, per qualsevol dels procediments establerts per la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de vint dies hàbils
a partir de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOE, mitjançant instància, segons
model annex 2, degudament formalitzada, i hi
adjuntaran els documents que acreditin reunir
les condicions acadèmiques específiques per
participar en el concurs. D’acord amb l’article
5.1 del Reial decret 1427/1986 (BOE de l’11 de
juliol de 1986) la concurrència de les esmentades condicions haurà d’estar referida sempre a
una data anterior a la d’expiració del termini
fixat per sol·licitar la participació en el concurs.
Les sol·licituds que es remetin per correus se
presentaran en sobre obert per a ser datades i
segellades pel funcionari de correus abans de la
seva certificació.
Els aspirants hauran de justificar haver abonat, a la Caixa-pagadoria de la Universitat Autònoma de Barcelona, la quantitat de 2.500
pessetes en concepte de drets. La Caixa-pagadoria d’aquesta Universitat inserirà el segell
corresponent a la instància del concursant en el
moment en què es realitzi el pagament.
Quan el pagament de drets es faci per gir
postal o telegràfic es dirigirà a l’esmentada Caixa-pagadoria (Edifici Rectorat, Universitat
Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra), i es
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farà constar en el talonet destinat a aquest Organisme les dades següents: nom i cognoms de
l’interessat i plaça a la qual concursa.
—7 D’acord amb l’apartat 1 de l’article 9 del
Reial decret 1888/1984 s’adjunta model de curriculum vitae (annex 3). El candidat haurà de
presentar el currículum en l’acte de presentació
del concurs.
—8 Un cop finalitzat el termini de presentació
de sol·licituds al Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, aquest per mitjà de qualsevol
dels procediments establerts en la Llei 30/1992,
de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, remetrà
a tots els aspirants una relació completa d’admesos i exclosos, amb indicació de les causes d’exclusió. Contra aquesta resolució que aprovarà la
llista d’admesos i exclosos els interessats podran
presentar reclamació al Rector en el termini de
quinze dies hàbils a partir del següent de la notificació de la relació d’admesos i exclosos.
—9 Els candidats que siguin proposats per a
la provisió de les places hauran de presentar en
el Registre de la Universitat en el termini de
quinze dies hàbils després de concloure l’actuació de la comissió, els documents següents:
a) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat
b) Declaració jurada que justifiqui el requisit
c de la base 4a.
c) Certificació mèdica oficial que acrediti el
que estableix el requisit de la base 4a.
Bellaterra, 16 de novembre de 1995
CARLES SOLÀ I FERRANDO
Rector
ANNEX 1
Cos al qual pertany la plaça: CU
Nombre de places: 1
Referència de la plaça: A.a.1/ 2332
Tipus de concurs: A
Àrea de coneixement: Producció animal
Departament: Patologia i producció animals
Perfil docent: Genètica i millora genètica
Cos al qual pertany la plaça: CU
Nombre de places: 1
Referència de la plaça: A.a.2/ 2333
Tipus de concurs: A
Àrea de coneixement: Dret del treball i de la
seguretat social
Departament: Dret públic i ciències històricojurídiques
Perfil docent: Dret del treball i de la seguretat
social
Cos al qual pertany la plaça: CU
Nombre de places: 1
Referència de la plaça: A.a.3/ 2334
Tipus de concurs: A
Àrea de coneixement: Filologia llatina
Departament: Filologia clàssica
Perfil docent: Filologia llatina
Cos al qual pertany la plaça: TU
Nombre de places: 1
Referència de la plaça: B.a.4/ 2335
Tipus de concurs: A
Àrea de coneixement: Fonaments de l’anàlisi
econòmica
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Departament: Economia i història econòmica
Perfil docent: Fonaments de l’anàlisi econòmica
Cos al qual pertany la plaça: TU
Nombre de places: 1
Referència de la plaça: B.a.5/ 2336
Tipus de concurs: A
Àrea de coneixement: Comunicació audiovisual i publicitat
Departament: Comunicació audiovisual i publicitat
Perfil docent: Teoria i anàlisi de la televisió
Cos al qual pertany la plaça: TU
Nombre de places: 1
Referència de la plaça: B.a.6/ 2337
Tipus de concurs: A
Àrea de coneixement: Nutrició i bromatologia
Departament: Patologia i producció animals
Perfil docent: Higiene, inspecció i control dels
aliments
Cos al qual pertany la plaça: TU
Nombre de places: 1
Referència de la plaça: B.a.7/ 2338
Tipus de concurs: A
Àrea de coneixement: Didàctica de la llengua i
la literatura
Departament: Didàctica de la llengua, de la literatura i de les ciències socials
Perfil docent: Didàctica de la llengua i a literatura, especialment educació primària
Cos al qual pertany la plaça: TU
Nombre de places: 1
Referència de la plaça: B.a.8/ 2339
Tipus de concurs: A
Àrea de coneixement: Didàctica de la matemàtica
Departament: Didàctica de la matemàtica i de
les ciències experimentals
Perfil docent: Didàctica de les matemàtiques,
especialment educació primària
Cos al qual pertany la plaça: TU
Nombre de places: 1
Referència de la plaça: B.a.9/ 2340
Tipus de concurs: A
Àrea de coneixement: Psicologia evolutiva i de
l’educació
Departament: Psicologia de l’educació
Perfil docent: Psicologia evolutiva, especialment
educació infantil
Cos al qual pertany la plaça: TU
Nombre de places: 1
Referència de la plaça: B.a.10/ 2341
Tipus de concurs: A
Àrea de coneixement: Filologia catalana
Departament: Filologia catalana
Perfil docent: Llengua catalana. Lexicologia
Cos al qual pertany la plaça: TU
Nombre de places: 1
Referència de la plaça: B.a.11/ 2342
Tipus de concurs: A
Àrea de coneixement: Filologia catalana
Departament: Filologia catalana
Perfil docent: Literatura catalana contemporània
Cos al qual pertany la plaça: TU
Nombre de places: 1
Referència de la plaça: B.a.12/ 2343
Tipus de concurs: A
Àrea de coneixement: Geografia física
Departament: Geografia
Perfil docent: Geografia física aplicada. Geografia de la muntanya
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Cos al qual pertany la plaça: TU
Nombre de places: 1
Referència de la plaça: B.a.13/ 2344
Tipus de concurs: A
Àrea de coneixement: Dret penal
Departament: Ciència política i dret públic
Perfil docent: Dret penal
Cos al qual pertany la plaça: TU
Nombre de places: 1
Referència de la plaça: B.a.14/ 2345
Tipus de concurs: A
Àrea de coneixement: Història de l’art
Departament: Art
Perfil docent: Història de l’art contemporani i
història del cinema
Cos al qual pertany la plaça: TU
Nombre de places: 1
Referència de la plaça: B.a.15/ 2346
Tipus de concurs: A
Àrea de coneixement: Dret internacional privat
Departament: Dret privat
Perfil docent: Dret internacional privat
Cos al qual pertany la plaça: TU
Nombre de places: 1
Referència de la plaça: B.a.16/ 2347
Tipus de concurs: A
Àrea de coneixement: Dret internacional públic
i relacions internacionals
Departament: Dret públic i ciències històricojurídiques
Perfil docent: Dret internacional públic
Cos al qual pertany la plaça: TU
Nombre de places: 1
Referència de la plaça: B.a.17/ 2348
Tipus de concurs: A
Àrea de coneixement: Filologia eslava
Departament: Filologia clàssica
Perfil docent: Llengua russa (aplicada a la traducció)
Cos al qual pertany la plaça: CEU
Nombre de places: 1
Referència de la plaça: C.a.18/ 2349
Tipus de concurs: A
Àrea de coneixement: Ciències de la computació i intel·ligència artificial
Departament: Informàtica
Perfil docent: Algorismes i programació
Cos al qual pertany la plaça: CEU
Nombre de places: 1
Referència de la plaça: C.a.19/ 2350
Tipus de concurs: A
Àrea de coneixement: Economia aplicada
Departament: Economia aplicada
Perfil docent: Economia aplicada (Economia
política)
Cos al qual pertany la plaça: TEU
Nombre de places: 1
Referència de la plaça: D.a.20/ 2351
Tipus de concurs: A
Àrea de coneixement: Lingüística aplicada a la
traducció i a la interpretació
Departament: Traducció i interpretació
Perfil docent: Llengua anglesa aplicada a la traducció
Cos al qual pertany la plaça: TEU
Nombre de places: 1
Referència de la plaça: D.a.21/ 2352
Tipus de concurs: A
Àrea de coneixement: Lingüística aplicada a la
traducció i a la interpretació
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Departament: Traducció i interpretació
Perfil docent: Traducció inversa a l’anglès
Cos al qual pertany la plaça: TEU
Nombre de places: 1
Referència de la plaça: D.b.22/ 2353
Tipus de concurs: mèrits
Àrea de coneixement: Psicologia evolutiva i de
l’educació
Departament: Psicologia de l’educació
Perfil docent: Psicologia evolutiva
ANNEX 2
Excm. i Magfc. Sr.:
D’acord amb la Resolució del Rectorat
d’aquesta Universitat Autònoma de Barcelona
del (data), publicada en el BOE de (data), per
la qual es convoquen a concurs diverses places
de professorat, sol·licito ser admès/esa com aspirant a la plaça que a continuació es detalla:
1. Dades de la plaça: (indiqueu el que procedeixi)
Referència de la plaça:
Càtedra d’universitat
Titularitat d’universitat
Càtedra d’escola universitària
Titularitat d’escola univers.
Àrea de coneixement
Perfil
Concurs: (accés, mèrits)
2. Dades personals
Cognoms i nom
Data de naixement
Número DNI
Lloc i província de naixement
Domicili (carrer i núm., municipi, prov., CP, tel.)
3. Dades acadèmiques: (indiqueu el que procedeixi)
Concurs d’accés a càtedra d’universitat:
Catedràtic/a d’universitat. Data de presa de
possessió.
Titular d’universitat amb tres anys d’antiguitat
en el moment de la Resolució d’aquesta convocatòria. Data presa possessió.
Catedràtic/a d’escola universitària amb tres
anys d’antiguitat en el moment de la Resolució
d’aquesta convocatòria. Data de presa de possessió.
S’acull a l’últim paràgraf de l’article 38 de la
LRU:
Ser doctor/a no numerari d’universitat amb
eximent exprés del Consell d’Universitats. Data
de publicació en el BOE
Concurs de mèrits a una càtedra d’universitat:
Catedràtic de la universitat de (lloc)
Data de presa de possessió
Àrea de coneixement
Concurs d’accés a una titularitat d’universitat
Títol de doctor/a. Data d’obtenció
Ha estat contractat com ajudant en la UAB:
(article 37.4, de la Llei 11/1983), durada del
contracte.
Dins aquest període, almenys durant un any,
ha realitzat en una altra universitat espanyola
o estrangera:
tasques d’investigació en (especialitat)
durada (adjunteu document acreditatiu)
ha estat ajudant a una altra universitat
(indiqueu el nom de la universitat: no hi feu
constar la contractació a la UAB)
durada (adjunteu document acreditatiu)
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ha realitzat estudis amb autorització de la
UAB (article 34.4, de la Llei 11/1983) en (lloc),
i durada.
Concurs de mèrits a una titularitat d’universitat:
Professor/a titular d’universitat. Data presa
de possessió
Catedràtic d’escola universitària. Data presa possessió
Concurs d’accés a una càtedra d’escola universitària:
Títol de doctor. Data d’obtenció.
Concurs de mèrits a una càtedra d’escola
universitària:
Professor titular d’universitat. Data pressa de
possessió
Catedràtic d’Escola Universitària. Data presa
possessió
Membre de l’antic cos extingit de catedràtics
d’instituts nacionals d’ensenyament mitjà. Data
de presa de possessió
Membre de l’antic cos de professors agregats
d’escoles iniversitàries.
Data de presa de possessió
Títol de doctor/a obtingut amb data
Concurs d’accés a una titularitat d’escola
universitària:
Títol de llicenciat en (especialitat), obtingut
amb data
Títol d’arquitecte, obtingut amb data (data)
Títol d’enginyer superior, obtingut amb data
(data)
Si el Consell d’Universitats ha determinat que
per a aquesta Àrea de coneixement és suficient
una titulació inferior:
Títol de diplomat en (especialitat)
obtingut amb data (data)
Títol d’arquitecte tècnic, obtingut amb data
(data)
Títol d’enginyer tècnic, obtingut amb data
(data)
Catedràtic numerari de batxillerat. Data presa
possessió (data).
Concurs de mèrits a una titularitat d’escola
universitària:
Catedràtic numerari de batxillerat. Data presa
possessió.
Professor titular d’escola universitària. Data
presa possessió.
S’adjunta la documentació corresponent que
acredita les condicions acadèmiques específiques indicades.
4. Forma d’abonament dels drets i de les taxes:
Gir telegràfic, el dia (data)
Gir postal, el dia (data)
Pagament a la Caixa-pagadoria de la UAB
(segell de la Caixa-pagadoria)
Declaro que totes les dades que consten en
aquesta sol·licitud són certes, que reuneixo totes les condicions exigides en la convocatòria
esmentada i totes les necessàries per a l’accés a
la funció pública.
Lloc i data
(Signatura)
Excm. i Magfc. Sr. Rector de la Universitat
Autònoma de Barcelona
ANNEX 3
Dades personals
Cognoms i nom
Número DNI, lloc i data d’expedició
Data, lloc i província de naixement

Adreça, municipi, província de residència i
telèfon
Facultat o escola universitària on presta els
serveis actualment
Departament o unitat docent on està adscrit
Categoria docent actual
Dades acadèmiques
1. Títols acadèmics: classe, organisme, centre i data d’expedició; qualificació, si n’hi ha.
2. Llocs docents desenvolupats: categoria,
organisme o centre, règim de dedicació, data del
nomenament o del contracte, data de finalització.
3. Activitat docent desenvolupada: assignatura, organisme, centre i data.
4. Activitat investigadora desenvolupada:
programa i llocs.
5. Publicacions
Llibres: col·laboradors, títol, lloc, editorial i
data de publicació. Si està en curs de publicació,
justifiqueu l’acceptació pel consell editorial.
Articles: col·laboradors, títol, revista, número,
data de publicació, nombre de pàgines.
Si està en curs de publicació, justifiqueu l’acceptació pel consell editorial.
D’altres.
6. Altres treballs d’investigació.
7. Projectes d’investigació subvencionats.
8. Comunicacions i ponències presentades a
congressos: indiqueu títol, lloc, data, entitat organitzadora i caràcter nacional o internacional.
9. Patents
10. Cursos i seminaris rebuts: indiqueu el
centre, organisme, matèria i data de celebració.
11. Cursos i seminaris impartits: indiqueu el
centre, organisme, matèria i data de celebració.
12. Beques, ajudes i premis rebuts amb posterioritat a la llicenciatura.
13. Activitats en empreses i professió lliure.
14. Altres mèrits docents o d’investigació.
15. Altres mèrits
(95.338.070)

UNIVERSITAT DE BARCELONA
RESOLUCIÓ
de 15 de novembre de 1995, per la qual es nomenen les comissions que han de jutjar els concursos
per a la provisió de places vinculades incloses en
el concert subscrit el 29 de juny de 1993 entre la
Universitat de Barcelona i l’Hospital Clínic i
Provincial de Barcelona.
En compliment del que disposa l’article 6.8
del Reial decret 1888/1984, de 26 de setembre,
el Reial decret 1427/1986, de 13 de juny, i una
vegada designats els restants membres de les
Comissions, a les quals fa referència el punt cinquè de l’esmentada convocatòria de la Universitat de Barcelona i l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, per la provisió de diverses
places dels cossos docents vinculades a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona;
Aquest Rectorat fa pública la composició de
les comissions que han de resoldre els concursos públics convocats per Resolució de 17 de
novembre de 1994 (BOE de 23 de febrer de 1995
y DOGC de 22 de febrer de 1995), per a la provisió de diverses places dels cossos docents universitaris de la Universitat de Barcelona vincu-
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lades a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i que es detalla a l’annex adjunt.
Les comissions s’hauran de constituir en un
termini no superior a quatre mesos comptadors des
de la publicació de la present Resolució al BOE.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, i independentment de la seva
immediata executivitat, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu en el termini
de dos mesos a comptar des de la publicació
d’aquesta Resolució, i es comunica que no obstant això es podrà interposar qualsevol altre
recurs que es cregui convenient.
Barcelona, 15 de novembre de 1995
ANTONI CAPARRÓS
Rector
ANNEX
Número d’ordre del concurs: 1.
Nombre de places: 1.
Identificació de la plaça: catedràtic d’universitat.
Àrea de coneixement: radiologia i medicina física.
Categoria assistencial: metge de plantilla.
Comissió titular
President: Zaragoza Rubita, Juan Ramón.
Catedràtic d’universitat.
Universitat de Sevilla.
Vocal secretari: Hernández Armas, José.
Catedràtic d’universitat.
Universitat de Múrcia.
Vocal: Vaño Carruana, Eliseo.
Catedràtic d’universitat.
Universitat Complutense de Madrid.
Vocal: Muntaner Gimbernat, Lorenzo.
Adjunt /FEA. Radiodiagnòstic.
Hospital Son Dureta de Palma de Mallorca.
Vocal: Pérez Higueras, Antonio.
Cap del servei de neuroradiologia.
Clínica de la Concepción de Madrid.
Comissió suplent
President: Genovés García, José Luis.
Catedràtic d’universitat.
Universitat de Múrcia.
Vocal secretari: Delgado Macias, M. Teresa.
Catedràtic d’universitat.
Universidad de Cantàbria.
Vocal: Peña Bernal, Juan José.
Catedràtic d’universitat.
Universitat d’Extremadura.
Vocal: Guardia Mas, Esteban.
Metge adjunt.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
Vocal: Romero Vidal, Francisco.
Cap de la secció de radiologia.
Ciutat Sanitària i Universitària Vall d’Hebron
de Barcelona.
Número d’ordre del concurs: 2.
Nombre de places: 1.
Identificació de la plaça: titular d’universitat.
Àrea de coneixement: bioquímica i biologia molecular.
Categoria assistencial: metge de plantilla.
Comissió titular
President: Carreras Barnes, Josep.
Catedràtic d’universitat.
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Universitat de Barcelona.
Vocal secretari: Cusso Fresquet, Roser.
Titular d’universitat.
Universitat de Barcelona.
Vocal: Guerrero Montavez, Juan Miguel.
Titular d’universitat.
Universitat de Sevilla.
Vocal: Pascual Mostaza, Carlos.
Cap del servei de bioquímica.
Ciutat Sanitària i Universitària Vall d’Hebron
de Barcelona.
Vocal: Recio Quijano, Fernando.
Cap del servei d’anàlisis clíniques.
Hospital Universitario de Valme de Sevilla.
Comissió suplent
President: Bartrons Bach, Ramon.
Catedràtic d’universitat.
Universitat de Barcelona.
Vocal secretari: Mahy Gehenne, Nicole.
Titular d’universitat.
Universitat de Barcelona.
Vocal: Osorio Pelaez, Carlos.
Catedràtic d’universitat.
Universitat de Granada.
Vocal: Filella Pla, Javier.
Adjunt al servei del laboratori de bioquímica.
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.
Vocal: Pastor Ferrer, M. Cruz.
Adjunt del servei d’anàlisis clíniques.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de
Badalona.
Número d’ordre del concurs: 3.
Nombre de places: 1.
Identificació de la plaça: titular d’universitat.
Àrea de coneixement: psiquiatria.
Categoria assistencial: cap de secció.
Comissió titular
President: Ballus Pascual, Carlos.
Catedràtic d’universitat.
Universitat de Barcelona.
Vocal secretari: Vallejo Riuloba, Julio.
Titular d’universitat.
Universitat de Barcelona.
Vocal: Diez Manrique, Juan Francisco.
Titular d’universitat.
Universidad de Cantabria.
Vocal: González Monclús, Enric.
Cap del servei de psiquiatria.
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.
Vocal: Toro Trallero, Josep.
Cap de la secció de psiquiatria.
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.
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RESOLUCIÓ
de 15 de novembre de 1995, per la qual es nomenen les comissions que han de jutjar els concursos
per a la provisió de places vinculades incloses en
el concert subscrit el 26 de juliol de 1993 entre la
Universitat de Barcelona i l’Hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona.
En compliment del que disposa l’article 6.8
del Reial decret 1888/1984, de 26 de setembre,
el Reial decret 1427/1986, de 13 de juny, i una
vegada designats els restants membres de les
Comissions, a les quals fa referència el punt 5
de l’esmentada convocatòria de la Universitat
de Barcelona i l’Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona per la provisió de diverses places dels
cossos docents vinculades a l’Hospital Sant Joan
de Déu;
Aquest Rectorat fa pública la composició de
les comissions que han de resoldre els concursos públics convocats per Resolució de 17 de
novembre de 1994 (BOE de 23 de febrer de 1995
y DOGC de 22 de febrer de 1995), per a la provisió de diverses places dels cossos docents universitaris de la Universitat de Barcelona vinculades a l’Hospital Sant Joan de Déu i que es
detalla a l’annex adjunt.
Les comissions s’hauran de constituir en un
termini no superior a quatre mesos comptadors
des de la publicació de la present Resolució en
el BOE.
Contra aquesta Resolució que esgota la via
administrativa, i independentment de la seva immediata executivitat, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos
mesos a comptar de la publicació d’aquesta
Resolució, i es comunica que no obstant això es
podrà interposar qualsevol altre recurs que es
cregui convenient.
Barcelona, 15 de novembre de 1995
ANTONI CAPARRÓS
Rector
ANNEX
Número d’ordre del concurs: 1.
Nombre de places: 1.
Identificació de la plaça: titular d’universitat.
Àrea de coneixement: pediatria.
Categoria assistencial: metge de plantilla.

Comissió suplent
President: Costa Molinari, Josep M.
Catedràtic d’universitat.
Universitat Autònoma de Barcelona.
Vocal secretari: Bulbena Vilarrassa, Antoni.
Titular d’universitat.
Universitat Autònoma de Barcelona.
Vocal: Rodríguez Sacristán, Jaime.
Catedràtic d’universitat.
Universitat de Sevilla.
Vocal: Valdés Miyar, Manuel.
Cap de la secció de psiquiatria.
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.
Vocal: Sánchez Planell, Luis Francisco.
Cap de la secció del servei de psiquiatria.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de
Badalona.

Comissió titular
President: Jiménez González, Rafael.
Catedràtic d’universitat.
Universitat de Barcelona.
Vocal secretari: Martin Mateos, M. Anunciación.
Titular d’universitat.
Universitat de Barcelona.
Vocal: López Sánchez-Solis Querol, Manuel.
Titular d’universitat.
Universitat de Múrcia.
Vocal: Pou Fernández, Jordi.
Cap del servei de pediatria.
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Vocal: Corretger Ravet, Josep M.
Cap del servei d’especialitats pediàtriques.
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

(95.338.009)

Comissió suplent
President: Gallart Català, Alfredo.
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Catedràtic d’universitat.
Universitat Autònoma de Barcelona.
Vocal secretari: Ballesta Martínez, Francisca.
Titular d’universitat.
Universitat de Barcelona.
Vocal: Couselo Sánchez, José Miguel.
Titular d’universitat.
Universidad de Santiago de Compostela.
Vocal: Iriondo Sanz, Martin.
Adjunt de la secció de neonatologia.
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Vocal: Plaza Martin, Ana M.
Adjunt de la secció d’immunoal·lèrgia.
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
(95.338.010)
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Catedràtic d’universitat.
Universitat de Barcelona.
Vocal Secretari: Fernández-Cruz Pérez, Laureano.
Catedràtic d’universitat.
Universitat de Barcelona.
Vocal: Barcia Salorio, Juan Luis.
Catedràtic d’universitat.
Universitat de València.
Vocal: Parrilla Paricio, Pascual.
Cap del departament en cirurgia.
Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.
Vocal: Lozano Mantecon, Ricardo.
Cap del servei de cirurgia “a”.
Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.

RESOLUCIÓ
de 15 de novembre de 1995, per la qual es nomenen les comissions que han de jutjar els concursos
per a la provisió de places vinculades incloses en
el concert subscrit el 29 de juliol de 1993 entre la
Universitat de Barcelona i l’Institut Català de la
Salut.

Comissió suplent
President: Carretero González, Pablo.
Catedràtic d’universitat.
Universitat de Barcelona.

En compliment del que disposen l’article 6.8
del Reial decret 1888/1984, de 26 de setembre,
el Reial decret 1427/1986, de 13 de juny, i una
vegada designats els restants membres de les
comissions a les quals fa referència el punt 5 de
l’esmentada convocatòria de la Universitat de
Barcelona i l’Institut Català de la Salut per a la
provisió de diverses places dels cossos docents
vinculades a l’Institut Català de la Salut;

Vocal: López Alonso, Antonio.
Catedràtic d’universitat.
Universitat d’Alcalá de Henares.

Vocal secretari: Trasera Parareda, Josep.
Catedràtic d’universitat.
Universitat de Barcelona.

Vocal: Sitges Serra, Antonio.
Cap del departament de cirurgia general.
Hospital del Mar de Barcelona.
Vocal: garcía sancho, luís.
Cap del departament de cirurgia.
Hospital de la Seguridad Social la Paz de Madrid.

Aquest Rectorat fa pública la composició de
les comissions que han de resoldre els concursos públics convocats per Resolució de 17 de
novembre de 1994 (BOE de 23 de febrer de 1995
y DOGC de 22 de febrer de 1995), per a la provisió de diverses places dels cossos docents universitaris de la Universitat de Barcelona vinculades a l’Institut Català de la Salut i que es detalla
a l’annex adjunt.

Número d’ordre del concurs: 2.
Nombre de places: 1.
Identificació de la plaça: catedràtic d’universitat.
Àrea de coneixement: medicina.
Categoria assistencial: facultatiu especialista.

Les comissions hauran de constituir-se en un
termini no superior a quatre mesos comptadors
des de la publicació de la present Resolució al
BOE.

Comissió titular
President: García San Miguel, Juan.
Catedràtic d’universitat.
Universitat de Barcelona.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, i independentment de la seva
immediata executivitat, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos a comptar de la publicació d’aquesta Resolució, i es comunica que no obstant això
es podrà interposar qualsevol altre recurs que
es consideri convenient.

Vocal secretari: Rodes Teixidor, Joan.
Catedràtic d’universitat.
Universitat de Barcelona.

Barcelona, 15 de novembre de 1995
ANTONI CAPARRÓS
Rector
ANNEX
Número d’ordre del concurs: 1.
Nombre de places: 1.
Identificació de la plaça: catedràtic d’universitat.
Àrea de coneixement: cirurgia.
Categoria assistencial: facultatiu especialista.
Comissió titular
President: Sánchez-Lloret Tortosa, Juan.

Vocal: Vázquez Rodríguez, Juan José.
Catedràtic d’universitat.
Universitat autònoma de Madrid.
Vocal: Guardia Masso, Jaume.
Cap del servei de medicina interna.
Ciutat Sanitària i Universitària Vall d’Hebron
de Barcelona.
Vocal: Vilardell Tarres, Miguel.
Cap del servei de medicina interna.
Cuitat Sanitària i Universitària Vall d’Hebron
de Barcelona.
Comissió suplent
President: Revert Torrellas, Luis.
Catedràtic d’universitat.
Universitat de Barcelona.
Vocal secretari: Arroyo Pérez, Vicente.
Catedràtic d’universitat.
Universitat de Barcelona.

Vocal: Senra Varela, Avelino.
Catedràtic d’universitat.
Universitat de Cadis.
Vocal: Segura Porta, Ferran.
Director programa assistencial patologia infecciosa.
Consorci Hospitalari del Parc Tauli de Sabadell.
Vocal: Pahissa Berga, Albert.
Cap de la secció de medicina interna.
Ciutat Sanitària i Universitària Vall d’Hebron
de Barcelona.
(95.338.012)

RESOLUCIÓ
de 20 de novembre de 1995, per la qual es declara
finalitzat el procediment i deserta una plaça dels
cossos docents universitaris.
Convocada a concurs per Resolució del Rectorat de la Universitat de Barcelona de 7 de
desembre de 1994 (BOE de 19 de gener de 1995
i DOGC de 4 de gener de 1995) una plaça de
catedràtic d’Universitat de l’àrea de coneixement d’Història d’Amèrica, núm. d’ordre 4, codi:
A, sense que s’hagi formulat proposta de provisió de l’esmentada plaça per la comissió corresponent, ja que el candidat presentat no va ser
valorat favorablement, almenys, per tres dels
seus membres, segons el que disposa a l’article
11.2.a), del Reial decret 1888/1984, de 26 de
setembre.
Aquest Rectorat ha resolt declarar finalitzat
el procediment i deserta una plaça de catedràtic d’Universitat de l’àrea de coneixement d’Història d’Amèrica.
Barcelona, 20 de novembre de 1995
ANTONI CAPARRÓS
Rector
(95.338.011)

UNIVERSITAT DE GIRONA
RESOLUCIÓ
de 15 de novembre de 1995, per la qual es nomena
la senyora Felicísima Àlvarez Lima funcionària
de l’escala auxiliar administrativa.
Atesa la Resolució de 12 de setembre de 1995
(DOGC núm. 2111, de 6.10.1995), de convocatòria pública per a la provisió, pel sistema de
concurs de mèrits, del lloc d’auxiliar administratiu/va, i de conformitat amb la proposta de la
Comissió de valoració corresponent;
En ús de les competències que m’atribueixen
els articles 5.3 de la Llei 35/1991, de 30 de desembre, de creació de la Universitat de Girona,
i 2 del Decret 79/1992, de 23 de març, de regulació de les competències dels òrgans de govern
provisionals de la Universitat de Girona,
RESOLC:
Nomenar la senyora Felicísima Àlvarez Lima
funcionària de l’escala auxiliar administrativa de
la Universitat de Girona, amb destinació al
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ADMINISTRACIÓ
LOCAL
Servei de Gestió Econòmica, a partir del dia 16
de novembre de 1995.
Girona, 15 de novembre de 1995
JOSEP M. NADAL FARRERAS
Rector
(95.327.005)

RESOLUCIÓ
de 15 de novembre de 1995, per la qual es nomena
la senyora Dolors Velasco Rodríguez com a
funcionària de l’escala auxiliar administrativa
d’aquesta Universitat.
Atesa la Resolució de 12 de setembre de 1995
(DOGC núm. 2111, de 6.10.1995), de convocatòria pública per a la provisió, pel sistema de
concurs de mèrits, del lloc d’auxiliar administratiu/va, i de conformitat amb la proposta de la
Comissió de valoració corresponent;
En ús de les competències que m’atribueixen
els articles 5.3 de la Llei 35/1991, de 30 de desembre, de creació de la Universitat de Girona,
i 2 del Decret 79/1992, de 23 de març, de regulació de les competències dels òrgans de govern
provisionals de la Universitat de Girona,
RESOLC:
Nomenar la senyora Dolors Velasco Rodríguez funcionària de l’escala auxiliar administrativa de la Universitat de Girona, amb destinació a la Biblioteca, a partir del dia 16 de novembre de 1995.
Girona, 15 de novembre de 1995
JOSEP M. NADAL FARRERAS
Rector
(95.327.006)

*

AJUNTAMENT DE CALAFELL
EDICTE
relatiu a la provisió de diverses places de policia
local.
La corporació municipal en Ple, en sessió
extraordinària de data 21 de novembre de 1995,
va acordar convocar oposició lliure per a la provisió, en propietat, de 4 places de guàrdies de
la policia local, i aprovà, simultàniament, les bases que l’han de regir, que tot seguit es transcriuen:
—1 Objecte de la convocatòria
És objecte de la present convocatòria, la provisió mitjançant oposició lliure de quatre places
vacants de la policia local, enquadrades dins del
grup d’administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, amb jornada
laboral partida o continuada, segons organització i necessitats del servei, dotades amb el sou
corresponent al grup D i altres retribucions complementàries establertes per la legislació vigent.
—2 Condicions dels aspirants
Podran prendre part en l’oposició, els aspirants que reuneixen els següents requisits:
a) Ser espanyol/a.
b) Tenir complerts 18 anys, i no passar de
trenta abans que no fineixi el termini de presentació d’instàncies.
c) No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les
funcions.
d) No estar inhabilitat per sentència ferma
per a l’exercici de les funcions públiques, ni estar
separat o suspès, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Administració pública.
e) Estar en possessió dels permisos de conduir de la classe A-2 i B-2, o estar en condició
de tenir-los en el moment de realització de les
proves.
f) Estar en possessió del títol de Graduat
escolar, batxillerat elemental o Formació professional de primer grau o equivalent, en el
moment de la presentació de les instàncies.
g) Tenir una alçada mínima d’1.65 m les dones i d’1.70 m els homes, i no excedir en pes
dels mínims i màxims establerts en el quadre
annex 1.
h) Parlar i escriure la llengua catalana.
—3 Instàncies i admissió
3.1 Les instàncies sol·licitant prendre part
en l’oposició, estaran dirigides a l’Alcalde president de l’Ajuntament, d’acord amb el model
oficial que té establert aquesta corporació, i es
presentaran en el Registre General de l’Ajuntament dins del termini improrrogable de 20 dies
naturals comptats a partir del següent al de la
publicació de l’extracte en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. En el Butlletí Oficial
de la província, s’hi publicaran íntegrament les
Bases de la convocatòria.
3.2 En les instàncies, els aspirants manifestaran que reuneixen totes i cadascuna de les
condicions exigides en la base segona i que es
comprometen a prestar jurament o promesa a
què fan referència els articles 84 i 85 del Decret
214/1990, de 30 juliol (DOGC núm. 1348 , de
28.9.1990).
3.3 Les instàncies podran presentar-se també en la forma que determina 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.
3.4 Els drets d’examen es fixaran en la quantitat de 1.500 pessetes, i seran satisfetes a la Tresoreria municipal; s’hi adjuntarà el corresponent
resguard acreditatiu del pagament en el moment
de la presentació de la instància.
—4 Llista d’aspirants admesos i exclosos
Un cop finalitzat el termini de presentació
d’instàncies, la Presidència de la corporació o el
regidor delegat dictarà resolució i aprovarà la
llista dels aspirants admesos i exclosos que serà
exposada en el tauler d’anuncis de la corporació. En cas d’instàncies defectuoses, es requerirà a l’interessat per esmenar defectes, i es concedirà un termini de 10 dies de conformitat amb
el que preveu l’article 71 de la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i pel
procediment administratiu comú. Si no es fa
durant aquest termini restarà exclosa de la llista
d’aspirants definitiva que serà publicada al
Butlletí Oficial de la província.
—5 Tribunal qualificador
El tribunal qualificador de l’oposició estarà
constituït de la forma següent:
President
El president de la corporació o regidor en qui
delegui.
Vocals
Un representant del professorat oficial, designat per l’Escola de Policia de Catalunya.
Un representant designat per la Direcció
General de Seguretat Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.
Un regidor de la Comissió Informativa de
Governació de l’Ajuntament, o Regidor en qui
delegui.
El cap de la policia local, o persona experta.
Secretari
El de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.
El tribunal disposarà d’un tècnic del Servei
de Català, com assessor per a la valoració dels
coneixements de català.
El tribunal quedarà integrat així mateix pels
respectius suplents que simultàniament amb els
titulars es designaran i d’acord amb els mateixos criteris.
Els membres del tribunal hauran d’abstenirse d’intervenir, notificant-ho a l’autoritat convocant, i circumstàncies previstes a l’article 28
i 29 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El tribunal no podrà constituir-se, ni actuar,
sense l’assistència de més de la meitat dels seus
membres, titulars o suplents indistintament,
caldrà sempre la presència del president i del
secretari.
Les decisions es prendran per majoria de vots
presents, en cas d’empat resoldrà el vot de qui
actuï com a president.
—6 Desenvolupament de l’oposició
Per tal d’establir l’ordre en el qual hauran
d’actuar els opositors en aquells exercicis que
no puguin realitzar-se conjuntament, s’efectuarà un sorteig que es publicarà al Butlletí Oficial de la província.
La data, hora i lloc en què es començaran els
exercicis, i la composició del tribunal, es publicarà en el Butlletí Oficial de la província i seran
anunciats com a mínim amb 30 dies d’antelació.
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L’ordre de realització dels exercicis serà determinat pel tribunal. Quan no se celebrin tots
els exercicis el mateix dia, els opositors seran
convocats per tots i cadascun d’ells en crida
única, llevat pel cas que no sigui possible, per
causa degudament justificada i sempre decidida lliurament pel tribunal.
Una vegada iniciades les proves selectives, no
serà obligatòria la publicació dels successius
anuncis de la resta d’exercicis en cap diari oficial. Malgrat això, aquests anuncis els farà públics el tribunal al tauler de la Casa Consistorial.
—7 Proves prèvies
Els aspirants hauran de superar com a proves prèvies d’admissió un examen mèdic i un
psicotècnic:
7.1 Els aspirants hauran de superar un reconeixement mèdic a fi de valorar si es reuneixen les condicions físiques mínimes previstes en
l’annex 1, així com l’estatura mínim i relació
talla-pes que s’especifica en l’annex esmentat,
el qual serà practicat en el Centre que oportunament s’indiqui als aspirants.
7.2 Així mateix hauran de superar un examen psicotècnic consistent en la realització
d’unes proves de personalitat i aptitud.
Ambdues proves, de caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants, seran qualificades cada una, exclusivament, amb apte o no
apte, i en quedaran automàticament eliminats
els qualificats no aptes.
—8 Exercicis de l’oposició
L’oposició es composarà de quatre exercicis
de caràcter obligatori i eliminatori:
Primer exercici. Proves d’aptitud física.
Exercici de caràcter obligatori i eliminatori.
La puntuació individual serà apte o no apte. Els
aspirants hauran de desenvolupar les proves
següents:
1. Força explosiva tren superior. De peu, realitzar llançament de la pilota medicina (3 kg
noies; 5 kg nois) el més lluny possible, per sobre del cap i amb un moviment continu. Puntuació mínima 0.5 punts.
2. Agilitat. Realitzar un circuit d’habilitats i
obstacles al màxim de velocitat. Es faran dos
intents i puntuarà aquell en què s’hagi obtingut
millor resultat. Puntuació mínima 2 punts.
3. Velocitat. Córrer al màxim de velocitat una
distància de 50 metres. Es faran 2 intents i puntuarà aquella en la que s’hagi obtingut millor
resultat. Puntuació mínima 0.5 punts.
4. Resistència aeròbica màxima. Test Course Navette: córrer fins a l’esgotament, un traçat
de 20 metres anada i tornada, seguint el ritme
indicat per una cinta magnetofònica que augmenta cada minut. Puntuació mínima 2 punts.
S’admetran dos intents per cada prova per
superar les marques mínimes establertes.
Segon exercici. Exercici obligatori i eliminatori.
Prova de cultura general i redacció.
Consistirà a contestar per escrit, en un període de temps màxim d’una hora, una prova
objectiva per valorar els coneixements generals
dels opositors i la seva redacció.
L’exercici podrà fer-se en català o castellà a
criteri de l’opositor.
Tercer exercici. De caràcter obligatori i eliminatori.
Prova de coneixements del català.
Aquest exercici constarà d’una traducció di-
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recta d’un text del castellà al català a fi de valorar el coneixement escrit, en un temps màxim
de 30 minuts i d’una entrevista personal amb els
aspirants, a fi de valorar el seu coneixement oral.
Quedaran exempts de realitzar la prova
aquells aspirants que justifiquin estar en possessió del certificat del nivell B de la Junta Permanent de Català o equivalent.
La llista dels aspirants que resten exempts de
la realització d’aquesta prova, serà feta pública al BOP, en el mateix dia que es publiqui la
llista d’admesos i exclosos.
Quart exercici. De caràcter obligatori i eliminatori.
Proves de coneixements bàsics policials.
Consistirà a contestar, en un període de temps
màxim d’una hora, una prova objectiva per
valorar els coneixements bàsics policials i de l’administració local, a elegir un tema entre dos
extrets a l’atzar, dels que figuren en el temari de
l’annex.
—9 Qualificació dels exercicis de l’oposició
Les proves prèvies, prova mèdica i prova
psicotècnica, i el primer exercici, proves físiques,
es qualificaran d’apte o no apte, de conformitat amb el que diu l’annex 1 i l’annex de la convocatòria. Els aspirants que no assoleixin la
puntuació mínima en cadascuna de les proves
seran eliminats.
Els exercicis segon, tercer i quart, es qualificaran entre zero i deu punts. Els opositors que
no assoleixin un mínim de 5 punts en cadascun
dels exercicis seran eliminats.
Les qualificacions es faran sumant les puntuacions atorgades pels diferents membres del
tribunal i dividint el total pel nombre dels membres. El quocient serà la qualificació de cada
exercici, les quals es faran públiques el mateix dia en què s’acordin i s’exposaran al tauler
d’anuncis de la Casa de la Vila.
La qualificació definitiva es determinarà per
la suma de les puntuacions obtingudes en cadascun dels exercicis.
—10 Funcionaris en pràctiques
Curs selectiu.
9.1 Funcionaris en pràctiques:
El tribunal proposarà a l’alcalde o al regidor
delegat, que nomeni com a funcionaris en pràctiques els aspirants que hagin aprovat totes les
fases de l’oposició, d’acord amb el nombre de
vacants ofertes.
L’alcalde nomenarà funcionaris en pràctiques
els aspirants proposats pel tribunal amb les retribucions previstes en el Reial decret 456/1986,
de 10 de febrer (BOE núm. 55 i 56, de 5 i 6 de
març de 1986).
A) Aquests funcionaris percebran una retribució equivalent al sou i pagues extraordinàries
corresponents al grup en què estigui classificat
el cos o escala a la qual aspirin ingressar.
No obstant això, si les pràctiques es realitzen
ocupant un lloc de treball, l’import anterior s’incrementarà en les retribucions complementàries
corresponents al lloc esmentat.
B) Els funcionaris en pràctiques que ja estiguin prestant serveis remunerats a l’Administració, caldrà que optin entre:
1. Percebre una remuneració per igual import
a la que els hi correspondria en el lloc de treball
d’origen; o,
2. La que procedeixi d’acord amb les normes
previstes en l’apartat A).

Els aspirants que no superin el curs selectiu
deixaran de percebre les retribucions de què
gaudien com a funcionaris en pràctiques.
9.2 Curs selectiu
Els aspirants nomenats en pràctiques hauran
de seguir amb aprofitament en curs selectiu
específic a l’Escola de Policia de Catalunya.
Quedaran exempts els aspirants que en la fase
d’admissió aportin un diploma acreditatiu d’haver superat el curs corresponent a l’Escola de
Policia de Catalunya.
Aquest curs constarà de dues fases: la primera, teòrica que es realitzarà a l’Escola de Policia de Catalunya, i, la segona pràctica, que es
realitzarà en la policia local d’aquest Ajuntament. La primera fase es qualificarà d’apte o no
apte.
Els aspirants que aprovin la primera fase
hauran de superar la segona fase de pràctiques
professionals, amb una durada mínima de 6
mesos de durada en la policia local, sota la direcció i supervisió del comandament de la policia local designat a l’efecte i que haurà de trametre al Tribunal un informe final. Les pràctiques es puntuaran de 0 a 10 punts, i quedaran
eliminats els aspirants que obtinguin una puntuació inferior a 5 punts.
Els funcionaris en pràctiques que no superin
la fase teòrica a l’Escola de Policia de Catalunya
i la fase de pràctiques a la policia local, perdran
tots els seus drets a ser nomenats funcionaris de
carrera.
—11 Relació d’aprovats, presentació de documents i nomenaments
L’ordre de classificació definitiva estarà determinat per la suma de les puntuacions obtingudes en els exercicis de l’oposició i curs selectiu.
Acabada la qualificació dels aspirants, el tribunal publicarà la relació d’aprovats per ordre
de puntuació, tenint en compte que aquests no
podran sobrepassar el nombre de places convocades, i elevarà l’esmentada relació al Regidor
delegat, per tal que formuli el nomenament
corresponent.
Els aspirants proposats hauran d’aportar a
Secretaria els documents acreditatius de reunir les condicions exigides a la base segona de
la convocatòria, en el termini de 20 dies naturals des que es facin públiques les llistes d’aprovats.
Concretament hauran d’aportar els següents
documents:
1. Certificat de naixement lliurat pel Registre civil.
2. Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida
a la base segona d’aquesta convocatòria.
3. Certificat negatiu d’inhabilitació lliurat pel
Registre Central de Penats i Rebels.
4. Declaració jurada de no exercir cap càrrec,
professió o activitat, pública o privada, per
compte propi o aliè, retribuïts o merament honorificats, que impedeixin o menyscabin l’estricte compliment dels deures del treballador, comprometin la seva imparcialitat o perjudiquin els
interessos generals, de conformitat amb el que
disposa la normativa vigent sobre incompatibilitats en el sector públic.
5. Document emès desprès de passar la revisió
mèdica pel servei mèdic corresponent. Aquesta
haurà d’acreditar que l’interessat no pateix cap
malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi l’exercici de les corresponents funcions, i serà
emès segons l’Annex 1.
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6. Altres, si s’escau, demanats en la base segona de la convocatòria.
Si dins el termini indicat i llevat dels casos
de força major, els aspirants proposats no presenten la seva documentació, o no reuneixen
els requisits exigits, no podran ser nomenats i
restaran anul·lades totes les seves actuacions,
sens perjudici de la responsabilitat en què puguin hagut incórrer per falsedat en la seva instància, on sol·licitaven prendre part en les proves selectives.
Els que tinguin la condició de funcionaris
públics restaran exempts de justificar les condicions i els requisits ja acreditats, i únicament
hauran de presentar certificació de l’organisme
que custodiï el seu expedient personal i acreditar
la seva condició i altres circumstàncies de les
quals no hi hagi constància.
Un cop s’hagi fet el nomenament, els seleccionats hauran de prendre possessió el dia en
què se’ls indicarà.
—12 Incompatibilitats
Serà aplicable a la/les persona/es proposada/
es, el règim d’incompatibilitat al sector públic,
en compliment del qual en el moment de signar
l’acta de presa de possessió, haurà d’aportar una
declaració de les activitats que realitza, sol·licitant la compatibilitat, si s’escau, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/1990,
de 30 juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
—13 Facultats del tribunal
El tribunal queda facultat per resoldre qualsevol qüestió que es plantegi des del moment de
la seva constitució. Les seves decisions s’adoptaran, en tot cas, per majoria de vots dels membres presents. En cas que hi hagi empat, el vot
del president serà de qualitat.
—14 Incidències
En allò que no preveuen les bases s’atendrà
concretament el que preceptuen els articles 63
i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol
(DOGC núm. 1348, de 20.9.1990) pel qual
s’aprovà el Reglament de personal al servei de
les entitats locals.
Calafell, 3 de novembre de 1995
JORDI PALLEJÀ I ROMEU
Regidor delegat
ANNEX 1
1. Talla mínima
Dones: 1,65 m.
Homes: 1,70 m.
2. Relació pes-talla
a) El pes màxim admès es dedueix de la fórmula següent:
P= (T-100) + 15
b) El pes mínim admès es dedueix de la fórmula següent:
P= (T-100) - 15
P= pes expressat en kg.
T= talla expressada en cm.
En el cas en què es pugui presentar un possible dubte desproporció entre pes i talla, se
subordinarà al potencial biològic i muscular que
es dedueix de les dades en l’exploració completa
de l’aspirant.
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3. L’aspirant ha d’estar exempt de tota malaltia orgànica, de tota seqüela d’accident i qualsevol deficiència o anomalia física o psíquica que
pugui constituir una dificultat en la pràctica professional, basant-se en els criteris següents:
a) Exclusions circumstancials
Malalties o lesions agudes de solució mèdica
o quirúrgica actives en el moment del reconeixement, que potencialment puguin produir seqüeles
capaces e dificultar, limitar o impedir el desenvolupament de les funcions exigides per al lloc de
treball sol·licitat. En aquest cas el tribunal qualificador de l’oposició, amb l’assessorament corresponent, podrà fixar un nou termini per comprovar l’estat de l’aspirant. Finalitzat aquest
termini l’assessoria metge valorarà si persisteix
la situació, si resten seqüeles o si han desaparegut els motius d’exclusió circumstancial.
b) Exclusions definitives de caràcter general
Defectes físics congènits o adquirits de qualsevol tipus i localització que disminueixin o dificultin la funció pública i les realitzacions específiques del lloc de treball per al qual opten,
encara que sigui parcialment.
Malalties agudes o cròniques de qualsevol
aparell o sistema amb possible repercussió sobre les realitzacions específiques del lloc de treball al qual opten, encara que sigui parcialment.
c) Exclusions definitives de caràcter específic.
1. Alteracions de l’aparell locomotor que limitin o dificultin la realització del servei encomanat i puguin agreujar-se a judici del tribunal
mèdic, amb el desenvolupament del lloc de treball (amputació de mà o peu o dels dits; retraccions o limitacions funcionals de cuasa muscular òssia o articular; peu pla i els seus defectes,
deficiències en l’estàtica de la columna vertebral,
prescindint de la seva intensitat).
2. Dismòrfies en general, defectes o pèrdues
totals o parcial congènites o adquirides de qualsevol part del cos que alterant la morfologia normal confereixin un aspecte inadequat, tal com
cicatrius, anquilosi o un altre tipus d’afeccions que
tinguin repercussió sobre l’estat general.
3. Anormal desenvolupament intel·lectual i
haver patit malaltia o trastorns psíquics de qualsevol classe, o del sistema nerviós en general, que
disminueixi o incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual s’aspira.
4. Sistema càrdio-vascular. La tensió arterial del candidat/ta serà mesurada en descans i en
posició asseguda no havent de ser superior a:
Pressió sistólica: 145 mm/Hg i pressió diastòlica: 80 mmg/Hg.
Les variacions que puguin existir respecte a
aquestes xifres es valoraran atenent criteris clínics, psiconeurològics o personals de l’aspirant.
Varices o insuficiència venosa perifèrica, prescindint de la seva intensitat.
ECG, si la clínica o auscultació de l’interessat ho requereixen.
5. Aparell respiratori. Anomalies o patologia
d’aquest, tant des del punt de vista clínic com radioscòpic o radiològic.
6. Audició. No acusar patent disminució de
l’audició no sentint una veu normal a quatre
metres de distància, així com pèrdues auditives
accentuades, tartamudesa exagerada o trastorn
de l’equilibri.
En el cas de comprovació per audiometria
serà objecte d’exclusió una agudesa auditiva que
suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 hertzs a 35
decibels o de 4.000 hertzs a 45 decibels.
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7. Proves de laboratori. Sang: hemograma
complet.
VSG
Glucèmia
Sediment
8. Ull i visió
Agudesa visual
Sense correcció: no inferior a 0,3 en el ull
pitjor i 0,7 en el millor.
Amb correcció: no inferior a 0,7 en el ull pitjor
i 1 en el millor.
Nombre de diòptries admeses: miopia 2,50,
hipermetropia 4 i astigmatisme 3.
La correcció òptica s’admet amb lent cornial o ulleres de muntura i vidres irrompibles.
Camp visual
Binocular: no inferior a 140 graus
Monocular: no inferior a 50 graus
S’exclouen hemianòpsia temporal superior al
50%
Sentit cromàtic
S’exclouen les cegueses absolutes per a un
color.
Estereòpsies
No s’admeten pèrdues de visió binocular (estereòpsies), que tinguin menys d’un any d’evolució.
La comprovació i valoració de les distintes
exploracions a què fa referència aquest quadre
es farà únicament i exclusivament en el centre
mèdic designat pel tribunal qualificador, i els
seus resultats sempre han de referir-se al moment de l’exploració.
ANNEX 2
Puntuació proves físiques
Força explosiva tren superior
Homes 5 Kg

Distància

—

3

—

3,5

—

4

Dones 3 Kg
—
—
0,5 mínim

—

4,5

0,6

mínim 0,5

5

0,7

0,6

5,5

0,8

0,7

6

0,8

6,5

0,9

7

màxim 1

7,5

—

—

8

—

—

8,5

—

—

9

—

—

9,5

—

—

10

—

0,9
1 màxim
—

Puntuació màxima: 1 punt
Puntuació mínima: 0,5 punts
Agilitat
Homes

Temps

Dones

—

20”

—

—

19”

—
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Dones

Homes

Paliers
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Homes

Temps

Dones

—

18”

2 mínim

—

5

2,3

—

17”

2,1

mínim 2

5,5

2,4

—

16”

2,2

2,1

6

2,5 màxim

—

15”

2,3

2,2

6,5

—

mínim 2

14”

2,4

2,3

7

—

2,1

13”

2,5

2,4

7,5

—

2,2

12”

—

màxim 2,5

8

—

2,3

11”

—

—

8,5

—

2,4

10”

—

—

9

—

màxim 2,5

9”

—

—

9,5

—

—

8”

—

—

10

—

—

7”

—

—

10,5

—

—

6”

—

—

11

—

—

5”

—

—

11,5

—

—

4”

—

—

3”

—

Puntuació màxima: 2,5 punts
Puntuació mínima: 2 punts

Puntuació màxima: 2,5 punts
Puntuació mínima: 2 punts

ANNEX 3

Velocitat
Dones

Qüestionari de temes de l’oposició lliure convocada per cobrir, en propietat, quatre places i les
vacants que es puguin produir, d’agents de la
policia municipal vacants en aquest Ajuntament

Homes

Temps

—

10”60

—

—

10”40

—

—

10”20

—

—

10”

—

9”80

0,5 mínim

—

9”60

0,6

—

9”40

0,7

—

9”20

0,8

—

9”

Mínim 0,5

8”80

1 màxim

0,6

8”60

—

Tema 2
Organització territorial de l’Estat.
L’Administració central. Les comunitats autònomes. L’Administració local. Òrgans perifèrics de l’Administració de l’estat. Els governadors civils. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya:
disposicions generals. La Generalitat. El Parlament. El Consell Executiu. La Presidència. El
Tribunal Superior de Justícia.

0,7

8”40

—

—2

0,8

8”20

—

0,9

8”

—

Tema 1
El municipi: territori i població. La llei de
règim local. L’organització. L’alcalde. El Ple. Les
comissions. El reglament orgànic de l’Ajuntament.

—

0,9

Màxim 1

7”80

—

—

7”60

—

—

7”40

—

—

7”20

—

Puntuació màxima: 1 punt
Puntuació mínima: 0,5 punts
Course Navette
Homes

Paliers

—

2,5

Dones

—

3

—

3,5

—

4

2,1

—

4,5

2,2

—
—
2 mínim

—1

Dret constitucional i estatuari

Tema 1
La Constitució espanyola: principis generals,
Drets i deures dels espanyols. Les llibertats
públiques. La garantia de les llibertats i dels drets
dels ciutadans.

Dret local

Tema 2
Competències dels Ajuntaments. Les ordenances: concepte. Els bans de l’alcalde. Els serveis municipals. Formes de gestió.
Tema 3
Ordenances municipals: ús i ocupació de la
via pública. Protecció del medi ambient. Protecció d’edificis i instal·lacions. Venda ambulant. Mercats. Protecció del consumidor. Llicències d’obres i activitats. Altres ordenances
d’interès.
—3 Normativa dels cossos de seguretat pública
Tema 1
La policia de l’Estat espanyol: Llei de dossos
i forces de seguretat de l’Estat: els diferents

cossos policials a l’Estat espanyol. Distribució
de funcions. Policia judicial.
Tema 2
La policia local: Llei 16/1991, de 10 de juliol
de policies locals (1): concepte. Funcions. Dependències orgàniques i funcionals, organització. La seva activitat administrativa. La coordinació de les policies locals.
Tema 3
La policia local: Llei 16/1991, de 10 de juliol
(2). L’accés i la promoció. El règim estatuari. El
règim disciplinari.
—4 Dret penal
Tema 1
El delicte i falta penal: concepte i classes.
L’acció i omissió.
Tema 2
Delictes comesos pels funcionaris públics en
l’exercici del seu càrrec.
Tema 3
La detenció.
—5

Circulació

Tema 1
Llei de seguretat vial. Concepte. Text articulat. Competències del Ministeri de l’Interior.
Competències municipals.
Tema 2
Llei de seguretat vial: títol 2, normes de comportament en la circulació. Normes generals:
usuaris i conductors, obres i activitats prohibides. Normes generals dels conductors, begudes
alcohòliques, substàncies estupefaents i similars.
Circulació de vehicles.
Tema 3
Circulació urbana. Autorització en general.
Permisos i llicències de conduir. Condicions dels
vehicles per poder circular. Anul·lacions, revocacions. Suspensió cautelar. Senyalització.
Tema 4
Infraccions al codi de circulació: tipificació de
les infraccions. Procediments sancionadors.
Quadre municipal de multes.
Tema 5
Els accidents de circulació. Actuació de la
policia municipal. Diligències.
—6 Història i societat
Tema 1
Calafell: història. Situació geogràfica. Població. Característiques socials i culturals. Sistema
de comunicació. Serveis públics. Edificis i zones
d’interès.
PG-45638 (95.338.045)

EDICTE
relatiu a la provisió d’una plaça d’auxiliar administrativa laboral.
La corporació municipal en Ple, en sessió de
data 21 de novembre de 1995, va acordar nomenar la senyora Montserrat Camell i Ràfols, per
cobrir una plaça d’auxiliar administrativa laboral, adscrit a la biblioteca, amb caràcter temporal, per un termini de 6 mesos, per haver aprovat el concurs i reunir els requisits de la convocatòria.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Es fa públic en compliment del que disposa
l’article 298 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya.
Calafell, 24 de novembre de 1995
JORDI PALLEJÀ I ROMEU
Regidor delegat de personal
PG-45639 (95.338.046)

AJUNTAMENT DE CUNIT
EDICTE
relatiu a la convocatòria per a la provisió de dues
places de funcionaris d’administració local.
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AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
ANUNCI
relatiu a la contractació d’una auxiliar administrativa.
L’alcaldia presidència fa avinent que, per
raons d’urgència, s’ha formalitzat contracte a
l’empara del contracte laboral a temps parcial
regulat a l’article 12 del Reial decret legislatiu
1/1995, de 24 de març, i d’interinatge, regulat a
l’article 15.1.c) de l’esmentat Reial decret legislatiu, a la senyora Susana Morales Albert per
ocupar la plaça d’auxiliar administrativa en el
consultori mèdic a partir del dia 11 d’octubre de
1995 i fins a la cobertura de la plaça en la forma
legalment establerta, amb una dedicació de 8
hores setmanals.

L’Ajuntament de Cunit anuncia convocatòria pública per a la provisió, pel sistema de
concurs-oposició, de dues places de funcionaris d’administració local d’escala d’administració general, subescala d’auxiliar administratiu, inclosa en l’oferta d’ocupació pública
per a 1995, les bases de la qual foren aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 28 de
juliol de 1995.

Es fa públic en compliment del que disposa
l’article 298 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, i 43 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol.

Les bases íntegres d’aquesta convocatòria foren publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 2096, de 1.9.1995, amb
una correcció d’errades publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 2113,
d’11.10.1995, i al BOP núm. 202, de 1.9.1995.

PG-45635 (95.338.043)

El termini de presentació de sol·licituds és de
20 dies naturals a comptar de l’endemà de l’última publicació al BOE o al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

L’alcaldia presidència fa avinent que, per
raons d’urgència, s’ha formalitzat contracte a
l’empara del contracte laboral a temps parcial regulat a l’article 12 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, i d’interinatge,
regulat a l’article 15.i.c) de l’esmentat Reial
decret legislatiu a la Sra. Gemma Ventura i
Herrero per ocupar la plaça de mestre d’adults,
a partir del dia 25 d’octubre de 1995 i fins a la
cobertura de la plaça en la forma legalment
establerta, amb una dedicació de 6 hores setmanals.

Cunit, 16 de novembre de 1995
ANTONIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Alcalde accidental
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ
Secretari
PG-45622 (95.335.069)

AJUNTAMENT DE LA FATARELLA

Premià de Dalt, 23 de novembre de 1995
JOAN BALIARDA I SARDÀ
Alcalde

ANUNCI
relatiu a la contractació d’un mestre d’adults.

Es fa públic en compliment del que disposa
l’article 298 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, i 43 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol.

ANUNCI
relatiu a una contractació laboral per a la realització d’una obra o servei.

Premià de Dalt, 23 de novembre de 1995

Aquest Ajuntament, en la sessió extraordinària de 17 de novembre de 1995, ha acordat la
contractació laboral, per raó d’urgència i a l’empara del Reial decret 2546/1994, (clau 14), el Sr.
Emilio Rius i Pascual, per a la realització d’obra
o servei determinat.

PG-45634 (95.338.042)

La qual cosa es fa pública, en relació amb el
que disposen els articles 298.3 de la Llei 8/1987
i 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
La Fatarella, 23 de novembre de 1995
JOSEP F. BASCO I GIRONÉS
Alcalde
PG-921 T (95.335.061)

JOAN BALIARDA I SARDÀ
Alcalde

ANUNCI
relatiu a la contractació d’una encarregada de
ludoteca.
L’alcaldia presidència fa avinent que, per
raons d’urgència, s’ha formalitzat contracte a
l’empara del contracte laboral a temps parcial regulat a l’article 12 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, i d’interinatge,
regulat a l’article 15.1 c) de l’esmentat Reial
decret legislatiu, a la sra. Susana Morena Chifoni per ocupar la plaça d’encarregat/da de
ludoteca, a partir del dia 25 d’octubre de 1995
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i fins a la cobertura de la plaça en la forma legalment establerta, amb una dedicació de 19
hores setmanals.
Es fa públic en compliment del que disposa
l’article 298 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, i 43 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Premià de Dalt, 23 de novembre de 1995
JOAN BALIARDA I SARDÀ
Alcalde
PG-45636 (95.338.044)

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
ANUNCI
relatiu a la convocatòria per a la provisió d’una
plaça de mestre/a d’escola bressol.
De conformitat amb el que disposa l’article
76 del Reglament del personal al servei de les
entitat locals de Catalunya, s’anuncia la convocatòria per a la provisió d’una plaça amb personal no permanent de la vacant sobrevinguda
d’una mestra d’escola bressol, amb subjecció a
les bases que la regulen i que s’insereixen en el
present Anunci.
Nombre i denominació de les vacants: 1 plaça
de mestre d’escola bressol, assimilada al grup B,
de la plantilla de personal laboral d’activitat
continuada d’aquest Ajuntament.
Membres del tribunal qualificador:
Presidenta: Sra. M. Jesús Fanego Lorigados,
alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Premià de Mar; i suplent el Sr. Tomàs Esteban i
Úbeda, 1r tinent d’alcalde de la corporació.
Secretari: Sra. Elisa Almirall Gayo, qui ho és de
la corporació; i suplent el Sr. Jordi A. González
i Gutiérrez, TAG de l’Ajuntament.
Vocals:
En representació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, Sr. José Luis Valentín i Martínez; i suplent la Sra. Elisa Almirall
Gayo.
Una representant del personal al servei de la
corporació nomenat per l’Alcaldia, Sra. Maribel Espinosa Roig; i suplent el Sr. Francesc Niubó i Martí.
Un tècnic de la corporació mateixa nomenat
per l’Alcaldia, Sr. Francesc Domínguez i Fernández; i suplent el Sr. Jordi A. González Gutiérrez.
Els aspirants poden recusar els membres del
tribunal i aquests hauran d’abstenir-se d’intervenir en el procediment de selecció, quan considerin que incorren en algunes de les causes que
estableix l’article 28 de la Llei de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Les sol·licituds per participar en el procediment selectiu hauran de presentar-se en el termini de vint dies naturals a partir del següent al
de la publicació de l’Anunci de la convocatòria
en el DOGC.
Els anuncis successius es publicaran en el tauler d’edictes de la corporació i en el DOGC, sens
perjudici que la publicació sigui substituïda per
qualsevol dels sistemes de notificació o comunicació que estableix la Llei de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

9362

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Bases per a la provisió amb personal no permanent de la vacant sobrevinguda de mestre d’escola bressol
—1 Objecte de la convocatòria
Les presents bases regulen la convocatòria
per a la contractació laboral temporal d’una
mestra d’escola bressol, lloc que quedarà vacant
amb posterioritat a l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a 1995.
—2 Condicions dels aspirants
Per ser admesos a les proves serà necessari:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Tenir 18 anys complerts.
c) Estar en possessió del títol de diplomat
d’EGB.
d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents.
e) No haver estat separat mitjançant expedient
disciplinari del servei a l’Estat, les comunitats
autònomes o les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques
per sentència ferma.
Tots aquests requisits s’hauran de posseir en
el moment d’acabar el termini de presentació
d’instàncies.
—3 Presentació d’instàncies
Els qui desitgin participar en el concurs lliure
hauran de presentar una sol·licitud en el Registre
general d’aquesta entitat en el termini de vint dies
naturals a partir del següent al de la publicació de
l’Anunci de la convocatòria en el DOGC.
A la sol·licitud els aspirants faran constar:
a) Que reuneixen totes i cadascuna de les
condicions exigides per ser admesos.
b) Que adjunten els justificants acreditatius
dels mèrits que s’al·leguin a efectes de valoració del concurs. Aquests documents hauran de
ser necessàriament documents originals o fotocòpies compulsades, sense que el tribunal qualificador en pugui valorar d’altres que no siguin
aportats abans del moment de finalitzar el període per a la presentació d’instàncies.
Les instàncies també podran presentar-se en
la forma autoritzada per l’article 3.c) de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (en endavant LRJ-PAC).
—4 Admissió dels aspirants
Un cop expirat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia dictarà resolució, en el termini
màxim d’un mes, en què declararà aprovada la
llista d’admesos i exclosos. En l’esmentada resolució s’indicarà el lloc on es troba exposada
al públic la llista certificada completa dels aspirants admesos i exclosos, amb assenyalament del
termini que, d’acord amb l’article 71 de la LRJPAC, es dóna als aspirants exclosos per subsanar les deficiències, així com el lloc, data i hora
d’inici del concurs, que haurà de ser dins el termini màxim de dos mesos.
La publicació de l’esmentada resolució al
DOGC serà indicativa dels terminis a l’efecte
de possibles impugnacions o recursos. No obstant això, la publicació esmentada pot ser substituïda per qualsevol dels sistemes de notificació o comunicació que estableix la LRJ-PAC.
—5 Tribunal qualificador
Es constituirà de la manera següent:
President: el de la corporació o membre d’aquesta en qui delegui.
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Secretari: el de la corporació o funcionari
d’aquesta en qui delegui, amb veu i vot.
Vocals:
Un representant del personal al servei de la
corporació, nomenat per l’alcaldessa a proposta
dels òrgans de representació del personal, que
haurà de posseir una titulació acadèmica igual
o superior a l’exigida per a l’ingrés dels aspirants. Quan el representant del personal no
tingui la titulació necessària per participar com
a vocal, podrà participar-hi en qualitat d’observador, sense vot.
Un tècnic de la corporació mateixa nomenat
per l’Alcaldia.
S’assenyalarà un membre suplent per cada titular. Els membres del tribunal hauran d’abstenir-se de prendre part d’aquest quan concorrin
les circumstàncies previstes en l’article 28 de la
LRJ-PAC.
La composició del tribunal, tan aviat com sigui
coneguda, es publicarà en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al temps de la convocatòria, a efectes de possibles recusacions per
part dels aspirants.
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar
sense la presència al menys de la meitat dels seus
membres titulars o suplents, indistintament.
Als efectes dels drets d’assistència, es classifica el tribunal en la categoria 2a.
—6 Procediment de selecció
El procediment de selecció serà el de concurs
lliure.
—7 Barem de mèrits
a) Experiència professional acreditada documentalment com a mestre d’escola bressol, 1
punt/any, fins un màxim de 5 punts.
b) Experiència acreditada documentalment
com a mestre d’EGB, 1 punt/any, fins un màxim
de 5 punts.
c) Titulació superior a l’exigida per poder
prendre part en aquest concurs, fins a 3 punts.
d) Altres títols relacionats amb les funcions
pròpies del lloc de treball a proveir, fins a 3 punts.
e) Coneixement mitjans de llengua catalana
equivalent al certificat C dels emesos per la Junta
Permanent de Català, 5 punts.
f) Entrevista personal, 2 punts.
—8 Resolució del concurs
La qualificació definitiva dels aspirants serà
la suma de les obtingudes en la valoració de mèrits; restaran eliminats els aspirants que no assoleixin 10 punts.
—9 Llista d’aprovats, presentació de documents i proposta de formalització del contracte
Finalitzada la qualificació dels aspirants, el
tribunal publicarà en el tauler d’edictes de la
corporació el nom de l’aspirant aprovat, que ha
de coincidir amb el que hagi obtingut la major
puntuació en el concurs, i elevarà a l’Alcaldia
la proposta de formalització del contracte laboral a favor d’aquell. La resta d’aspirants
aprovats quedarà en llista d’espera per proveir
temporalment les vacants que es produeixin
d’igual categoria professional en els 2 anys
següents, comptats des de l’aprovació d’aquestes bases.
L’aspirant proposat haurà de presentar, sense
previ requeriment i amb anterioritat a la formalització del contracte de treball, els següents
documents acreditatius dels requisits i condicions exigits a la base segona:

a) Fotocòpia del DNI, amb exhibició de
l’original.
b) Títol acadèmic o testimoni notarial que el
substitueixi. Si aquests documents s’haguessin
estès després del dia en el qual va finalitzar el
termini d’admissió d’instàncies, s’haurà de justificar la data de finalització dels estudis.
c) Declaració de no estar inhabilitat per sentència ferma mitjançant expedient disciplinari
del servei de l’Administració pública, ni haver
estat acomiadat disciplinàriament en l’àmbit del
sector públic.
d) Certificat acreditatiu de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi d’exercir normalment les funcions que pertoquin a la plaça
objecte de la convocatòria, expedit pel metge
d’empresa de l’Ajuntament o altre en qui es delegui.
Si l’aspirant té la condició de funcionari públic estarà exempt de justificar documentalment
les condicions i requisits ja demostrats per obtenir aquest nomenament. Haurà de presentar
una certificació de l’Administració pública de
la qual depengui que acrediti la seva condició
i incompatibilitats actualitzades.
Presentada la documentació, es formalitzarà per escrit el contracte laboral, el qual indicarà
la data de començament dels serveis i inclourà
un període de prova no inferior a 2 mesos, durant el qual qualsevol de les parts podrà resoldre el contracte lliurement.
Si l’aspirant dins del termini fixat, excepte casos de força major, no presenta la documentació, o si en examinar-la es comprova que no
compleix algun dels requisits esmentats a les
bases, no podrà ser proposat per formalitzar el
contracte i s’anul·laran les seves actuacions,
sense perjudici de la responsabilitat en què hagi
incorregut per falsejar la sol·licitud inicial.
—10 Règim d’incompatibilitats
A l’aspirant se li aplicarà la normativa vigent
sobre incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració pública.
—11 Formalització del contracte
Un cop exhaurit el termini de presentació de
documents, i dins el mes següent a la data en què
hagi estat autoritzada la formalització del contracte per l’òrgan competent, es procedirà a la
seva efectiva formalització.
A l’aspirant que injustificadament no iniciï la
seva prestació de serveis, li serà declarat extingit
el seu contracte laboral, en el supòsit d’haverse formalitzat, per incompliment greu i culpable, amb pèrdua en tot cas dels drets derivats del
concurs i del contracte.
Quant a la determinació i adscripció al lloc de
treball, comeses, règim d’horari i de jornada,
serà d’aplicació allò que hagi estat fixat o es fixi
per la corporació.
—12 Fons d’aplicació
En tot allò que no s’hagi previst en les presents bases, caldrà atenir-se al que estableixin
les disposicions reguladores de l’ingrés de personal en les administracions públiques i altres
disposicions d’aplicació.
—13 Facultats del tribunal
El tribunal queda autoritzat per resoldre els
dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del concurs.
Premià de Mar, 17 de novembre de 1995
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M. JESÚS FANEGO LORIGADOS
Alcaldessa

Annex 2. Composició dels tribunals
On diu:
“Tècnic mitjà especialista salut laboral”
ha de dir:
“Tècnic auxiliar especialista salut laboral”.

PG-45434 (95.345.005)

AJUNTAMENT
DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
EDICTE
relatiu a la publicació d’una Resolució, per la qual
es nomena personal de confiança o assessorament especial.
Es fa públic l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 13 de juliol de 1995, el
qual es transcriu íntegrament:
11.26. El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels/de les vint-i-set regidors/regidores assistents, acorda donar-se per assabentat del Decret
d’Alcaldia núm. 1855/1995, de data 13 de juliol, que diu el següent:
El nombre, les característiques bàsiques i les
retribucions del presonal eventual s’han de determinar pel Ple de la Corporació. També li
correspon el nomenament del personal directiu.
Tanmateix, el nomenament del personal de
confiança o assessorament especial és competència de l’Alcaldia (article 9 del RPELC); conseqüentment,
HE RESOLT:
—1 Nomenar, com a personal de confiança o
assessorament especial, les persones següents:
Càrrec

Nom

Assessor urbanístic
Assessor Grup del PP
Assessor Relacions
Institucionals

Núm. 2141 – 13.12.1995

Rafael Juan Lluís
José A. Sánchez
González
Manuel Olivés Juanola

—2 L’efectivitat de la resolució anterior resta condicionada a la creació pel Ple dels llocs de
treball esmentats.
Santa Coloma de Gramenet,
2 de novembre de 1995
L’alcaldessa, signatura il·legible
PG-45640 (95.338.048)

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
ANUNCI
sobre l’oferta pública d’ocupació 1995.
Per Decret de la Presidència, de data 30
d’agost de 1995, s’aprovaren les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos, es nomenaren els tribunals qualificadors i es fixaren el
dia, l’hora i el lloc d’inici de les proves, tot en
relació amb les convocatòries incloses en l’oferta
pública d’ocupació per a 1995.
En data 22 de setembre de 1995 es va publicar
l’oportú anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 2104, essent necessari
procedir a la correcció d’errors, els quals es
transcriuen a continuació.

Annex 2. Composició dels tribunals: tècnic
auxiliar especialista obres públiques,
on diu:
“Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Artigas”,
ha de dir:
“Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas”.
Annex 3. Inici procés selectiu: tècnic superior
arquitectura,
on diu:
“Dia: 14 de març de 1995”,
ha de dir:
“Dia: 14 de març de 1996”.
De conformitat amb la base general quarta
reguladora dels processos selectius corresponents a les convocatòries incloses en l’oferta
pública d’ocupació per a 1995, la qual disposa
que la designació nominal dels membres dels
tribunals qualificadors s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, cal
procedir a completar la relació de vocals titulars
i suplents representants de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, la qual figura com
Annex a aquest anunci.
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Tècnic mitjà bibliologia
Titular: Sr. Francisco Javier de la Fuente i Grisolia
Suplent: Sr. Jaume Tramunt i Montsec
Tècnic mitjà informàtica
Titular: Sr. Francisco Javier de la Fuente i Grisolia
Suplent: Sr. Jaume Tramunt i Montsec
Tècnic mitjà especialista consum
Titular: Sr. Jaume Tramunt i Montsec
Suplent: Sr. Francisco Javier de la Fuente i Grisolia
Tècnic mitjà especialista cultura
Titular: Sr. Jaume Tramunt i Montsec
Suplent: Sr. Francisco Javier de la Fuente i Grisolia
Tècnic mitjà especialista planificació educativa
Titular: Sr. Gonzalo Bescos i Aznar
Suplent: Sr. Enric Guimerà i Guimerà
Tècnic auxiliar especialista salut laboral
Titular: Sr. Eveli Villuendas i Gibert
Suplent: Sr. Modest Iglesias i Armengol
Tècnic auxiliar especialista consum
Titular: Sr. Jaume Richart i Boronat
Suplent: Sra. Silvia Ramonet i Oliver

Barcelona, 27 de novembre de 1995

Tècnic auxiliar especialista restauració
Titular: Sr. Jaume Richart i Boronat
Suplent: Sra. Silvia Ramonet i Oliver

JOSEP M. ESQUERDA I ROSET
Secretari d’assumptes generals

Tècnic auxiliar especialista electrònica
Titular: Sr. Jaume Richart i Boronat
Suplent: Sra. Silvia Ramonet i Oliver

ANNEX

Tècnic auxiliar especialista obres públiques
Titular: Sra. Carmen Alonso i Higuera
Suplent: Sr. Eveli Villuendas i Gibert

Tècnic superior arquitectura
Titular: Sr. Joan Montero i Madariaga
Suplent: Sr. L. Miguel Calderon i Benavente
Tècnic superior farmàcia hospitalària
Titular: Sr. Antonio Muñoz i Juncosa
Suplent: Sra. Maria Teresa Llort i Serra
Tècnic superior educació-tecnologia delineació
Titular: Sra. Maria Teresa Llort i Serra
Suplent: Sr. Antonio Muñoz i Juncosa
Tècnic superior economia
Titular: Sra. Isabel Raventós i Gastón
Suplent: Sra. Maria Teresa Llort i Serra
Tècnic superior informàtica
Titular: Sra. Silvia Ramonet i Oliver
Suplent: Sra. Magda Castro i Masalías
Tècnic superior cultura
Titular: Sra. Magda Castro i Masalías
Suplent: Sra. Silvia Ramonet i Oliver
Tècnic superior recursos humans
Titular: Sr. Josep Maria Albern i Carné
Suplent: Sr. Enric Vila i Canut
Tècnic mitjà arquitectura
Titular: Sr. L. Miguel Calderón i Benavente
Suplent: Sr. Joan Montero i Madariaga
Tècnic mitjà educació-dibuix i pintura
Titular: Sr. Enric Vila i Canut
Suplent: Sr. Josep Maria Albern i Carné
Tècnic mitjà educació-tecnologia teixits de punt
Titular: Sra. Maria Teresa Llort i Serra
Suplent: Sr. Antonio Muñoz i Juncosa

Tècnic auxiliar educació-moda i patronatge
Titular: Sr. Modest Iglesias i Armengol
Suplent: Sra. Petra Mahillo i García
Tècnic auxiliar educació-cuina
Titular: Sr. Gonzalo Bescos i Aznar
Suplent: Sr. Guillermo de Prada i Bengoa
Tècnic auxiliar educaciñó-disseny i pr. joieria
Titular: Sr. Jaume Bigas i Turú
Suplent: Sr. Gonzalo Bescos i Aznar
Tècnic auxiliar informàtica-operador
Titular: Sr. José María Gimeno i Ruiz-Rañoy
Suplent: Sr. Jesús Campos i Martínez
Tècnic auxiliar informàtica-programador
Titular: Sr. José Maria Gimeno i Ruiz-Rañoy
Suplent: Sr. Jesús Campos i Martínez
Oficial d’agricultura i ramaderia
Titular: Sr. Jesús Campos i Martínez
Suplent: Sr. José Maria Gimeno i Ruiz-Rañoy
Barcelona, 22 de novembre de 1995
Josep M. Esquerda i Roset
Secretari d’assumptes generals
PG-45611 (95.338.032)
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CONCURSOS I ANUNCIS

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT
ANUNCI
de convocatòria de concurs, per procediment
obert i de tramitació anticipada, per a la contractació del servei de manteniment de les màquines
d’escriure, de calcular i fax del Departament
d’Ensenyament.

Documents que han d’aportar els licitadors per
acreditar la solvència econòmica, financera, tècnica o professional: els que figuren a la clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars.
Barcelona, 23 de novembre de 1995

El Departament d’Ensenyament anuncia
concurs per procediment obert per a l’adjudicació del contracte de servei que es detalla tot
seguit:

ADOLF BARCELÓ I BARCELÓ
Secretari general

Pressupost de licitació: 4.077.400 ptes., IVA inclòs, condicionat a l’existència de crèdit adequat
i suficient al pressupost de 1996.
Lot 1: 2.876.220 ptes., IVA inclòs (província de
Barcelona).
Lot 2: 256.940 ptes., IVA inclòs (província de
Girona).
Lot 3: 512.140 ptes., IVA inclòs (província de
Lleida).
Lot 4: 432.100 ptes., IVA inclòs (província de
Tarragona).
Termini d’execució: del 2 de gener al 31 de desembre de 1996.
Garantia provisional: 81.548 ptes. o la corresponent al 2% del pressupost dels lots als quals liciti.
Lloc i termini de presentació de les proposicions:
caldrà lliurar les proposicions o trametre-les en
un sobre tancat al registre general del Departament d’Ensenyament, dins el termini de 26 dies
naturals a partir de l’endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya fins a les 13 hores. En cas que l’últim
dia del termini sigui dissabte, es prorrogarà fins
al següent dia hàbil, fins a les 13 hores.
S’admetran les proposicions que es presentin per correu sempre que el licitador justifiqui
la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de
correus i la comuniqui mitjançant telegrama o
telefax al Departament d’Ensenyament, abans
de les 11 hores de l’últim dia per a la presentació de les proposicions.
Plecs de condicions i documentació complementària: es poden recollir al registre general del
Departament d’Ensenyament, Via Augusta,
202-226, 08021 Barcelona (tel. 400.69.00, fax
400.69.80).
Model de proposició: proposició econòmica
formulada estrictament de conformitat amb el
model que s’adjunta al respectiu plec de clàusules administratives particulars.
Obertura de proposicions: es realitzarà en un acte
públic que tindrà lloc set dies després de la finalització del termini de presentació de les proposicions a les 10 hores a l’edifici seu dels serveis centrals del Departament d’Ensenyament.
Si el dia d’obertura de proposicions coincidís
en dissabte o dia festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.
En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà oportunament als interessats
la data d’obertura de proposicions.

Documents que han d’aportar els licitadors per
acreditar la solvència econòmica, financera, tècnica o professional: els que figuren a la clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars.
Barcelona, 1 de desembre de 1995

(95.324.002)

Expedient: 0003.25220.A.13/95
Objecte: servei de manteniment de les màquines d’escriure, de calcular i fax del Departament
d’Ensenyament.

En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà oportunament als interessats
la data d’obertura de proposicions.

ADOLF BARCELÓ I BARCELÓ
Secretari general
ANUNCI
de convocatòria de concurs, en tràmit d’urgència i tramitació anticipada, per a l’adjudicació
d’un subministrament.
El Departament d’Ensenyament anuncia
concurs per procediment obert, en tràmit d’urgència, per a l’adjudicació del contracte de subministrament que es detalla tot seguit:
Expedient: 0019.25220.S.08/96.
Objecte: subministrament i muntatge de l’equipament necessari per a la cuina i el menjador de
l’edifici de la Via Augusta, 202-226, de Barcelona, seu dels serveis centrals del Departament
d’Ensenyament.
Pressupost de licitació: 7.923.000 ptes., IVA inclòs, condicionat a l’existència de crèdit adequat
i suficient al pressupost de 1996.
Termini de lliurament i muntatge: 15 dies.
Lloc i termini de presentació de les proposicions: caldrà lliurar les proposicions o trametreles en un sobre tancat al Registre general del
Departament d’Ensenyament, dins el termini
de 13 dies naturals a partir de l’endemà de la
data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, fins a les 13 hores. En cas
que l’últim dia del termini sigui dissabte, es
prorrogarà fins al següent dia hàbil, fins a les
13 hores.
S’admetran les proposicions que es presentin per correu sempre que el licitador justifiqui
la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de
correus i la comuniqui mitjançant telegrama o
telefax al Departament d’Ensenyament, abans
de les 11 hores de l’últim dia per a la presentació de les proposicions.
Plecs de condicions i documentació complementària: es poden consultar al Registre general del
Departament d’Ensenyament: via Augusta,
202-226, 08021 Barcelona (tel. 400.69.00, fax
400.69.80).
Model de proposició: proposició econòmica
formulada estrictament de conformitat amb el
model que s’adjunta al respectiu plec de clàusules administratives particulars.
Obertura de proposicions: es realitzarà en un
acte públic que tindrà lloc quatre dies després
de la finalització del termini de presentació de
les proposicions, a les 10 hores a l’edifici seu dels
serveis centrals del Departament d’Ensenyament.
Si el dia d’obertura de proposicions coincidís
en dissabte o dia festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.

(95.334.023)

*
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DEPARTAMENT
DE SANITAT
I SEGURETAT SOCIAL
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Objecte: exp. 1H083AS 83/95.

ANUNCI
per a la contractació d’un subministrament per
a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de
Lleida.

Títol: Servei de jardineria per a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

Data de tramesa d’aquest Anunci a l’Oficina de
Publicacions Oficials de les Comunitats Europees: 28 de novembre de 1995.
Procediment i forma d’adjudicació: procediment
obert i concurs.
Objecte del contracte: exp. 1H 061 M 61/95.
Títol: Subministrament de reactius i material de
laboratori.
Pressupost total: 146.083.424 ptes., segons detall
a l’annex al plec de clàusules administratives particulars.
Termini de fabricació o lliurament: especificat al
plec de condicions.
Òrgan de contractació: Direcció-gerència de
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.
Lloc on es poden demanar els plecs de condicions i la documentació complementària: a l’Oficina de Contractacions de l’Hospital Universitari
Arnau de Vilanova, av. Alcalde Rovira Roure,
80, de Lleida, tel. 973-24.81.00 (extensions: 213
i 211), fax. 973-22.02.85, per un import de 500
ptes. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a
divendres, de 9 a 13.30 hores.
Data límit per demanar la documentació: 2 de
gener de 1996.
Data límit de recepció de proposicions: 18 de
gener de 1996.
Llengües en les quals es poden redactar les proposicions: català i castellà.
Obertura de les proposicions: en acte públic, el
dia 29 de gener de 1996, a les 10 hores.
Garantia provisional: el 2% del pressupost del
lot al que es concursi.
Garantia definitiva: el 4% de l’import de l’adjudicació.
Termini durant el qual els licitadors estan obligats a mantenir la seva oferta: un any des de l’adjudicació definitiva.
Les despeses de publicitat d’aquest Anunci
aniran a càrrec de l’adjudicatari.
Lleida, 29 de novembre de 1995
EMILIÀ ASTUDILLO I DOMÈNECH
Director gerent de l’Hospital Universitari
Arnau de Vilanova
(95.333.030)

ANUNCI
de concurs per a la contractació d’un servei per
a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de
Lleida, pel sistema de tramitació anticipada.
El director gerent de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida fa pública la convocatòria per a la contractació del servei següent.

Pressupost total: 3.090.240 ptes.
Termini de prestació del servei: serà el que determina el plec de condicions.
Exposició dels plecs: estaran exposats durant el
termini de presentació de les proposicions a la
Unitat de Gestió Econòmica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, av. Alcalde Rovira
Roure, 80, de Lleida, de 9 a 13.30 hores, de dilluns a divendres.
Garantia provisional: el 2% del pressupost, segons l’apartat E) del quadre de característiques
del plec de clàusules administratives particulars.
Oferta econòmica: en el sobre C), “Documentació econòmica”, d’acord amb el que determina
el plec de clàusules administratives particulars.
Termini de presentació: l’últim dia de presentació
serà el 8 de gener de 1996, i s’acceptaran pliques
fins a les 13.30 hores. S’admetran les proposicions enviades per correu.
Lloc de presentació de les proposicions: les ofertes s’han de presentar a la Unitat de Gestió Econòmica de l’Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida.
Obertura de les proposicions: l’acte públic
d’obertura de les ofertes econòmiques, el realitzarà la mesa de contractacions a les 10 hores
del dia 19 de gener de 1996.
Documentació que han de presentar els licitadors:
en el sobre A), “Documentació personal”, en el
sobre B), “Documentació tècnica”, de la manera
que determina el plec de clàusules administratives particulars.
Lleida, 1 de desembre de 1995
EMILIÀ ASTUDILLO I DOMÈNECH
Director gerent de l’Hospital Universitari
Arnau de Vilanova
(95.335.057)

Roure, 80, de Lleida, de 9 a 13.30 hores, de dilluns a divendres.
Garantia provisional: el 2% de l’import a contractar.
Oferta econòmica: en el sobre C), “Documentació econòmica”, d’acord amb el que determina
el plec de clàusules administratives particulars.
Termini de presentació: l’últim dia de presentació
serà el 8 de gener de 1996, i s’acceptaran pliques
fins a les 13.30 hores. S’admetran les proposicions enviades per correu.
Lloc de presentació de les proposicions: les ofertes s’han de presentar a la Unitat de Gestió Econòmica de l’Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida.
Obertura de les proposicions: l’acte públic
d’obertura de les ofertes econòmiques, el realitzarà la mesa de contractacions, a l’Hospital
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, a les
10 hores del dia 19 de gener de 1996.
Documentació que han de presentar els licitadors:
en el sobre A), “Documentació personal”, en el
sobre B), “Documentació tècnica”, de la manera
que determina el plec de clàusules administratives particulars.
Lleida, 4 de desembre de 1995
EMILIÀ ASTUDILLO I DOMÈNECH
Director gerent de l’Hospital Universitari
Arnau de Vilanova
(95.338.020)

ANUNCI
de concurs per a la contractació d’un servei per
a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de
Lleida, pel sistema de concurs, tramitació anticipada.
El director gerent de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida, fa pública la
convocatòria per a la contractació del servei següent.
Objecte: exp. 1H065AS 65/95.

ANUNCI
per a la contractació d’un servei per a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, pel
sistema de concurs i tramitació anticipada.

Títol: Serveis de manteniment de l’equipament
informàtic de maquinari instal·lat a l’Hospital
Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida.

El director gerent de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida fa pública la convocatòria per a la contractació del servei següent:

Termini prestació del servei: serà el que determina el plec de condicions.

Objecte: exp. 1H 084 AS 84/95.
Títol: Servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips d’electromedicina instal·lats a
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de
Lleida.
Pressupost total: 18.560.000 ptes.
Termini de prestació del servei: el que determina el plec de condicions.
Exposició dels plecs: estaran exposats durant el
termini de presentació de les proposicions a la
Unitat de Gestió Econòmica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, av. Alcalde Rovira

Pressupost total: 3.800.000 ptes.

Exposició dels plecs: estaran exposats durant el
termini de presentació de les proposicions a la
Unitat de Gestió Econòmica de l’Hospital
Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida, av.
Alcalde Rovira Roure, 80, de Lleida, de 9 a 13.30
hores, de dilluns a divendres.
Garantia provisional: el 2% del pressupost, segons l’apartat E) del quadre de característiques
del plec de clàusules administratives particulars.
Oferta econòmica: en el sobre C), “Documentació econòmica”, d’acord amb el que determina
el plec de clàusules administratives particulars.
Termini de presentació: l’últim dia de presentació
serà el 8 de gener de 1996, i s’acceptaran pliques
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES
fins a les 13.30 hores. S’admetran les proposicions enviades per correu.
Lloc de presentació de les proposicions: les ofertes s’han de presentar a la Unitat de Gestió Econòmica de l’Hospital Universitari Arnau de
Vilanova, de Lleida.
Obertura de les proposicions: l’acte públic
d’obertura de les ofertes econòmiques, el realitzarà la mesa de contractacions a les 10 hores
del dia 19 de gener de 1996.
Documentació que han de presentar els licitadors:
en el sobre A), “Documentació personal”, en el
sobre B), “Documentació tècnica”, de la manera
que determina el plec de clàusules administratives particulars.
Lleida, 4 de desembre de 1995
EMILIÀ ASTUDILLO I DOMÈNECH
Director gerent de l’Hospital Universitari
Arnau de Vilanova
(95.338.047)

Les despeses de publicitat d’aquest Anunci
aniran a càrrec de l’adjudicatari.
Girona, 30 de novembre de 1995
MARTÍ MASFERRER I MASCORT
Gerent
(95.335.058)

*

RESOLUCIÓ
de 8 de novembre de 1995, per la qual es fa públic el canvi de titularitat de la concessió de servei públic regular de transport de viatgers per
carretera de caràcter lineal entre Maçanet de
Cabrenys i Figueres, amb fillola (V-937:GI-15).
La Direcció General de Transports ha resolt
autoritzar el canvi de titularitat de la concessió
de servei públic regular de transport de viatgers
per carretera de caràcter lineal entre Maçanet
de Cabrenys i Figueres, amb fillola (V-937:GI15) entre el cedent senyor Manuel Barragán
Martínez i l’empresa cessionària David i Manel,
SL, amb la qual cosa l’empresa David i Manel, SL,
queda subrogada en totes les obligacions i tots
els drets que corresponen al titular de la concessió esmentada des de la data de publicació
d’aquesta Resolució.
Es fa públic d’acord amb el que preveu l’article 16.2 del Decret 319/1990, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor.
Barcelona, 8 de novembre de 1995

INSTITUT D’ASSISTÈNCIA
SANITÀRIA DE GIRONA
ANUNCI
de concurs per a la contractació de tres cambres
frigorífiques per a la cuina de l’Hospital Santa
Caterina, de Girona.
Procediment i forma d’adjudicació: procediment
obert. Concurs.
Objecte: exp. 1/95.
Títol: Subministrament de tres cambres frigorífiques per a l’Hospital Santa Caterina.
Pressupost màxim de licitació: 3.000.000 de ptes.
segons detall a l’annex al plec de clàusules administratives particulars.
Termini de fabricació o lliurament: el que determina el plec de condicions.
Òrgan de contractació: president del Consell
d’Administració o Gerència.
Lloc on es poden demanar els plecs de condicions i la documentació complementària: Serveis
Centrals de l’Institut d’Assistència Sanitària de
Girona, plaça Marquès de Camps, 16, esc. A, 1r
1a, Girona. Tel. (972) 21.10.03, fax (972) 21.21.56.
Horari d’atenció al públic de dilluns a divendres
de 8 a 15 hores. El preu del plec serà de 500 ptes.
Data límit per recollir la documentació: fins al dia
abans de finalitzar el termini de presentació de
proposicions.
Data límit de recepció de proposicions: fins al 8
de gener de 1996.
Llengües en les quals poden ser redactades les
proposicions: català i castellà.
Obertura de les proposicions: les proposicions
s’obriran a les 12 h del dia 9 de gener de 1996,
per la mesa de contractació de l’IAS.
Garantia provisional: no es requereix.
Termini durant el qual els licitadors estan obligats a mantenir la seva oferta: un any des de l’adjudicació definitiva.

ERNEST SERRA I RAVENTÓS
Director general de Transports
(95.300.075)

EDICTE
de 23 de novembre de 1995, pel qual s’ofereix
l’exercici del dret de reversió sobre una parcella de 784 m2 situada al terme municipal de
Tortosa.
En compliment del que disposen els articles
54 i 55 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de
desembre de 1954, sobre la reversió de terrenys
expropiats al seu antic propietari o als seus causahavents, amb el pagament previ del preu just
a l’Administració, es comunica la desafectació
d’una parcel·la d’un tram en desús de l’antiga
carretera C-230, de superfície 784 m2, i que es
correspon amb els antics punts quilomètrics
22,370 i 22,595.
Els terrenys esmentats foren expropiats per
l’Administració de l’Estat l’any 1952 per construir l’antiga carretera Tortosa a Móra d’Ebre.
Atès que s’ignora el nom de l’antic expropiat, es notifica la desafectació esmentada, mitjançant anuncis que es publicaran al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de Tortosa, al del
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques (c. Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona) i
al DOGC, d’acord amb l’article 58.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Els titulars que acreditin que es troben en
aquesta situació de causahavent de l’antic propietari expropiat podran exercir el dret de reversió esmentat durant el termini d’un mes, a
comptar de l’endemà de la data de publicació
d’aquest Edicte als mitjans esmentats, i compareixeran a l’expedient de reversió que a aquest
efecte s’instruirà a la Secció d’Ordenació Patrimonial del Departament.
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Barcelona, 23 de novembre de 1995
JOSEP A. GRAU I REINÉS
Secretari general
(95.321.044)

ANUNCI
d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització per a la prolongació de l’itinerari entre
Calella i Blanes en el servei públic regular de transport de viatgers per carretera entre Figueres i
Barcelona, amb filloles (V-6461-GC-61-GI-b).
L’empresa Asistencia y Servicios, SL, ha sol·licitat autorització per a la prolongació de l’itinerari entre Calella i Blanes fins a Lloret de Mar,
per establir nou transport entre Calella i Lloret
de Mar en el servei públic regular de transport
de viatgers per carretera (V-6461-GC-61-GI-b)
entre Figueres i Barcelona, amb filloles, del qual
és concessionària.
S’obre un període d’informació pública per tal
que durant el termini de 30 dies hàbils comptats
des de l’endemà de la data de publicació d’aquest
Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, les entitats i els particulars interessats,
un cop examinada la sol·licitud a les dependències dels Serveis Territorials de Transports de
Girona (c. Juli Garreta, 1) i de Barcelona (c.
d’Aragó, 244-248) puguin presentar, els dies feiners i en hores d’oficina, mitjançant un escrit
adreçat als Serveis esmentats, les observacions
que considerin convenients.
Girona, 7 de novembre de 1995
ANTONI CONEJERO I LOBOS
Cap del Servei Territorial de Girona
(95.300.072)

ANUNCI
de convocatòria per a l’obtenció del visat de l’any
1996 de les autoritzacions de transport públic de
mercaderies per carretera, activitats auxiliars i
complementàries del transport i lloguer de vehicles sense conductor.
El visat de l’any 1996 de les autoritzacions de
transport públic de mercaderies per carretera,
activitats auxiliars i complementàries del transport i lloguer de vehicles sense conductor s’ha
de sol·licitar fent servir l’imprès normalitzat que
s’haurà de presentar, degudament emplenat, en
dies i hores hàbils a les oficines i en els terminis següents:
—1 Presentació
Al Servei Territorial de Transports on originàriament es va obtenir la targeta que es pretén
visar.
—2 Llocs
Barcelona: carrer d’Aragó, núm. 244-248,
planta baixa.
Girona: carrer de Juli Garreta, núm. 1, 1r.
Lleida: avinguda de Madrid, núm. 38.
Tarragona: carrer del Gasòmetre, núm. 24.
—3 Termini de presentació de la documentació
Les empreses el número d’identificació fiscal
o codi d’identificació fiscal de les quals acabi en
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1, entre el primer i el darrer dia hàbil del mes de
gener, ambdós inclosos.
Les empreses el número d’identificació fiscal
o codi d’identificació fiscal de les quals acabi en
2, entre el primer i el darrer dia hàbil del mes de
febrer, ambdós inclosos.
Les empreses el número d’identificació fiscal
o codi d’identificació fiscal de les quals acabi en
3, entre el primer i el darrer dia hàbil del mes de
març, ambdós inclosos.
Les empreses el número d’identificació fiscal
o codi d’identificació fiscal de les quals acabi en
4, entre el primer i el darrer dia hàbil del mes
d’abril, ambdós inclosos.
Les empreses el número d’identificació fiscal
o codi d’identificació fiscal de les quals acabi en
5, entre el primer i el darrer dia hàbil del mes de
maig, ambdós inclosos.
Les empreses el número d’identificació fiscal
o codi d’identificació fiscal de les quals acabi en
6, entre el primer i el darrer dia hàbil del mes de
juny, ambdós inclosos.
Les empreses el número d’identificació fiscal
o codi d’identificació fiscal de les quals acabi en
7, entre el primer i el darrer dia hàbil del mes de
juliol, ambdós inclosos.
Les empreses el número d’identificació fiscal
o codi d’identificació fiscal de les quals acabi en
8, entre el primer i el darrer dia hàbil del mes de
setembre, ambdós inclosos.
Les empreses el número d’identificació fiscal
o codi d’identificació fiscal de les quals acabi en
9, entre el primer i el darrer dia hàbil del mes
d’octubre, ambdós inclosos.
Les empreses el número d’identificació fiscal
o codi d’identificació fiscal de les quals acabi en
0, entre el primer i el darrer dia hàbil del mes de
novembre, ambdós inclosos.
No es tindran en compte les lletres que, en
cada cas, figuren a continuació del darrer dígit
del número d’identificació fiscal o codi d’identificació fiscal esmentat.
—4 Recollida del visat
La recollida del visat s’efectuarà un cop transcorregut el termini d’un mes a comptar des de
la finalització del termini corresponent establert
en l’apartat anterior per a la presentació de la
sol·licitud del visat.
No obstant l’exposat, la recollida del visat
sol·licitat els mesos de juliol i novembre s’haurà d’efectuar, respectivament, en els mesos de
setembre i gener següents.
En tots els casos, a la sol·licitud del visat, s’hi
haurà d’adjuntar la documentació prevista a les
ordres ministerials que despleguen el règim
jurídic de cadascuna de les autoritzacions esmentades. Així mateix, per a l’obtenció del visat de
les autoritzacions de transport públic de mercaderies per carretera s’haurà de presentar el
permís de circulació del vehicle i, d’acord amb
el previst a la disposició addicional primera de
l’Ordre del Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient de 20 de juny de 1995, la
targeta d’inspecció tècnica on consti que es troba
vigent el reconeixement periòdic (ITV).
D’aquests documents, cal presentar-ne l’original juntament amb una fotocòpia o còpia compulsada per un organisme competent. La compulsa, només la pot fer l’autoritat legitimada a
aquest efecte, que pot ser de rang local (secretaries d’ajuntament, policia municipal, guàrdia
civil, etc.) o provincial (entre les quals es troben
la mateixa autoritat atorgant i l’òrgan receptor
que ha de fer el visat).
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No obstant l’assenyalat al paràgraf anterior, les
associacions professionals de transportistes que
hagin estat expressament autoritzades a aquests
efectes per la Direcció General de Transports, i
també els gestors administratius, en relació amb
els seus clients, d’acord amb el protocol signat en
aquest sentit, podran compulsar la documentació exigida per a l’obtenció del visat.
Quan el domicili fiscal de l’empresa que sol·licita el visat no es trobi a Catalunya, la documentació exigida de forma unitària en relació
amb el conjunt d’autoritzacions de l’empresa
podrà ser substituïda pel certificat expedit per
l’òrgan competent, de conformitat amb el model annex a aquest Anunci.
L’obtenció del visat de les autoritzacions a què
fa referència aquest Anunci queda condicionada
al pagament de les sancions pecuniàries imposades per resolució definitiva en via administrativa, en virtut del que disposa la Llei d’ordenació
dels transports terrestres i les altres disposicions
complementàries.
Barcelona, 23 de novembre de 1995
ERNEST SERRA I RAVENTÓS
Director general de Transports
ANNEX
Certificat de validesa de la documentació
presentada de forma unitària en relació amb el
conjunt de les autoritzacions de l’empresa domiciliades a la comunitat autònoma de (nom de
la comunitat).
Examinada la documentació presentada per
l’empresa (nom de l’empresa) de forma unitària en relació amb totes les seves autoritzacions
de (1), domiciliades en aquesta comunitat autònoma, s’ha comprovat que aquesta s’ajusta a
l’esmentada a l’article (núm.) de l’Ordre ministerial de (2), i es considera suficientment acreditat el compliment dels requisits que mitjançant
l’esmentada documentació es justifiquen.
(Lloc i data)
(Denominació de l’òrgan que l’expedeix,
segell sec i signatura)
(1) Indiqueu l’activitat de què es tracti.
(2) Indiqueu el precepte d’aplicació.
(95.321.014)

JUNTA D’AIGÜES
ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
La Junta d’Aigües de Catalunya convoca la
licitació següent:
—1 Objecte: l’execució del contracte que s’especifica a l’annex i que pertany a l’expedient que
s’hi esmenta.
—2 Documents d’interès per als licitadors: els
plecs de clàusules administratives particulars i
els plecs de prescripcions tècniques del servei
quedaran exposats durant el termini de presentació de les proposicions, en dies i hores hàbils,
a la seu central de la Junta d’Aigües de Catalunya
(Via Laietana, 10 bis, 08003 Barcelona).
—3 Forma de pagament i condicions mínimes
de caràcter tècnic i econòmic: ens els termes que
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s’especifiquen als plecs de clàusules administratives particulars.
—4 Presentació de proposicions:
Lloc de presentació: Registre General de la
Junta d’Aigües de Catalunya (Via Laietana, 10
bis, Barcelona, telèfon: 319.29.00; telefax:
319.57.12).
Termini de presentació: fins a les 12 hores del
dia 13 de gener de 1996.
No obstant això, les proposicions també es
podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data
d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus
i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió
de l’oferta mitjançant fax o telegrama durant el
mateix dia.
—5 Obertura de proposicions:
Lloc: Junta d’Aigües de Catalunya, Via Laietana, 10 bis, Barcelona.
Hora i dia: a les 12 hores del dia 17 de gener de
1996.
L’obertura de les proposicions, la durà a terme
la Mesa de Contractació de la Junta d’Aigües
de Catalunya.
—6 Termini durant el qual els licitadors estan
obligats a mantenir la seva oferta: tres mesos,
comptats des de la data d’obertura de les proposicions.
Barcelona, 28 de novembre de 1995
JORDI-JOAN ROSELL I SELVAS
President
ANNEX
Tipus de contracte: serveis.
Clau: 95-5347, 95-5345, 95-5346, 95-5344, 955343, 95-5342, 95-5340, 95-5341.
Títol: Neteja de diverses oficines de la Junta
d’Aigües a Barcelona i als Serveis Territorials
per a l’any 1996. Procediment i forma d’adjudicació: concurs obert sense variants, d’acord amb
el que estableix l’article 70.3 de la Llei de contractes de les administracions públiques. En
aquest procediment d’adjudicació no s’admeten
variants o alternatives dels licitadors envers les
condicions o els terminis d’execució de l’objecte
del contracte.
Termini: onze mesos.
Data prevista d’inici: 1 de febrer de 1996.
Classificació orientativa: grup III, subgrup 6.
Categoria segons import de licitació: A (a partir de 10 milions).
Garantia provisional: 2% del pressupost de licitació del lot o lots pels quals es concursi.
Pressupost: el pressupost de licitació d’aquest
contracte s’estableix en la quantitat màxima de
16.030.000 ptes. (setze milions trenta mil pessetes), IVA inclòs, que es divideix en lots de la
manera següent:
Pressupost desglossat:
Lot núm. 1: 1.375.000 ptes.
Lot núm. 2: 1.605.000 ptes.
Lot núm. 3: 2.130.000 ptes.
Lot núm. 4: 2.475.000 ptes.
Lot núm. 5: 1.420.000 ptes.
Lot núm. 6: 2.785.000 ptes.
Lot núm. 7: 2.650.000 ptes.
Lot núm. 8: 1.590.000 ptes.
(95.335.026)

*
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DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL

DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT

ENTITAT AUTÒNOMA DE JOCS
I APOSTES DE LA GENERALITAT

EDICTE
de 21 de setembre de 1995, pel qual es fa pública
la declaració d’impacte ambiental del Projecte
dels col·lectors generals de connexió al sistema
7 de les zones urbanes de Sant Bartomeu de la
Quadra, la Rierada i Vallpineda, de Molins
de Rei.

RESOLUCIÓ
de 15 de novembre de 1995, per la qual es fa
pública la combinació guanyadora dels sorteigs
de la loteria Trio dels dies 6 al 12 de novembre
de 1995.
En els sorteigs de la loteria Trio dels dies 6 al
12 de novembre de 1995 s’han obtingut els resultats següents:
Dilluns: 833.
Dimarts: 965.
Dimecres: 107.
Dijous: 910.
Divendres: 092.
Dissabte: 637.
Diumenge: 644.
El dret al cobrament de premis caduca al cap
de 90 dies, comptats a partir de la data del sorteig.
Barcelona, 15 de novembre de 1995
XAVIER CIVIT I FONS
Director general
(95.319.004)

*

La Comissió Central d’Indústries i Activitats
Classificades, en la sessió del dia 25 de juliol de
1995, en relació amb l’expedient d’avaluació
d’impacte ambiental del Projecte dels col·lectors
generals de connexió al sistema 7 de les zones
urbanes de Sant Bartomeu de la Quadra, la
Rierada i Vallpineda, de Molins de Rei, promogut i tramitat per l’Entitat Metropolitana de
Serveis Hidràulics i Tractament de Residus de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, va adoptar
l’acord que es transcriu a l’annex.
Barcelona, 21 de setembre de 1995
EMILI DRAGONE I VIVES
Secretari de la Comissió Central d’Indústries i
Activitats Classificades
ACORD
de 25 de juliol de 1995, de declaració d’impacte
ambiental del Projecte dels col·lectors generals
de connexió al sistema 7 de les zones urbanes de
Sant Bartomeu de la Quadra, la Rierada i Vallpineda, de Molins de Rei, promogut i tramitat per
l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i
Tractament de Residus de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.
Vist l’estudi d’impacte ambiental del Projecte dels col·lectors generals de connexió al sistema 7 de les zones urbanes de Sant Bartomeu
de la Quadra, la Rierada i Vallpineda, de Molins de Rei, promogut i tramitat per l’Entitat
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona;
Atès que l’estudi d’impacte ambiental s’ha
sotmès a informació pública i que no s’han formulat al·legacions de caràcter ambiental;
Atès que els col·lectors generals de connexió al sistema 7 afecten el Parc Forestal de
Collserola, inclòs dins el Pla d’espais d’interès
natural, aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de
desembre;
Atès que aquest projecte comporta: la construcció de dos col·lectors (el ramal de la Rierada-Vallpineda i el ramal de Sant Bartomeu
de la Quadra, de 1.200 i 600 m de longitud, respectivament, i 400 mm de diàmetre) de transport d’aigües residuals, que conflueixen en un
punt situat sobre la riera de Vallvidrera, a partir
del qual un únic col·lector (ramal principal de
2.200 m de longitud i 500 mm de diàmetre fins
a arribar a sota el pont dels Ferrocarrils Catalans, on canvia a 600 mm) les porta fins a l’interceptor del sistema 7. La traça presenta forma
de Y, i, excepte en algun punt, el col·lector va
totalment soterrat, per la qual cosa requereix
d’un ample d’excavació variable segons el tram.
En total, la longitud dels col·lectors a construir
és de 4.000 m, dels quals aproximadament
800 són fora de l’espai d’interès natural. Els
col·lectors generals projectats només poden do-
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nar servei a la vessant oest de Sant Bartomeu
de la Quadra, per la qual cosa també es construirà una petita planta depuradora per tractar les aigües residuals del sector est. Aquesta planta està projectada en una zona no inclosa
al Pla d’espais d’interès natural i, per tant, no
han estat avaluades les seves incidències ambientals en aquesta declaració d’impacte ambiental;
Atesa la proposta de la Subcomissió Tècnica d’Impacte Ambiental, la Comissió, fent ús de
les atribucions que li atorga l’article 4 del Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte
ambiental, acorda la següent declaració d’impacte ambiental del Projecte dels col·lectors generals de connexió al sistema 7 de les zones urbanes
de Sant Bartomeu de la Quadra, la Rierada i
Vallpineda, de Molins de Rei, promogut i tramitat per l’Entitat Metropolitana de Serveis
Hidràulics i Tractament de Residus de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
—1 Considerar que l’expedient d’avaluació
d’impacte ambiental del projecte s’ha tramitat
adequadament.
—2 Formular la present declaració d’impacte ambiental amb caràcter favorable.
—3 Considerar l’impacte final del projecte,
un cop adoptades les mesures correctores proposades en l’estudi d’impacte ambiental i les
addicionals que s’assenyalen a continuació, moderat.
—4 Assenyalar les mesures correctores i de
protecció addicionals següents, que el promotor haurà d’incloure en el projecte definitiu.
4.1 Mesures relatives a l’impacte sobre la
gea i el paisatge:
a) Minimitzar l’ocupació espacial de l’obra
mitjançant el marcatge acurat de la traça del
col·lector sobre el terreny. Reduir al màxim
l’obertura d’accessos a la traça per al moviment
de la maquinària.
b) En les zones més sensibles, les tasques de
tala i estassada les han de fer tècnics d’una brigada forestal, prescindint de la utilització de
maquinària pesant. Prèviament s’han de marcar
tots els arbres a tallar i les zones de sotabosc a
desbrossar. S’han de triturar in situ totes les
restes resultants d’aquesta actuació sense transportar-les a un abocador.
c) Elegir preferentment com a abocadors
permanents i/o temporals de les terres provinents de l’excavació les zones degradades o
d’activitats extractives abandonades i, prioritàriament, fora dels límits del Parc. Posteriorment, s’ha de procedir a la seva restauració paisatgística.
d) Utilitzar en la restauració espècies vegetals
autòctones seguint les recomanacions dels tècnics del Patronat Metropolità del Parc Forestal
de Collserola.
e) Recuperar els blocs d’esquists obtinguts
en la perforació de la franja del traçat de Sant
Bartomeu de la Quadra per reutilitzar-los en les
tasques de restauració paisatgística i de construcció de murets.
4.2 Mesures relatives a l’impacte sobre les
aigües i els ecosistemes associats:
a) Prohibir l’emmagatzematge de terres sobrants i la ubicació d’instal·lacions d’obra i
maquinària a la vora de les lleres dels torrents.
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b) Elaborar un projecte específic per a la
reposició del traçat de la riera de la Rierada (del
pk 1+080 al 1+145) i la restauració ecològica i
paisatgística de l’indret.
—5 Fixar, pel que fa a l’execució del programa de vigilància ambiental, les condicions complementàries següents:
5.1 Responsabilitzar de l’execució del programa de vigilància ambiental i dels seus costos
el promotor del projecte. Aquest promotor ha
de disposar d’una direcció ambiental d’obra que
tindrà com a funció bàsica la gestió acurada de
les operacions necessàries per a l’execució correcta i temporalment oportuna de les mesures
correctores definides en la present declaració,
i l’emissió d’informes tècnics periòdics sobre el
seu grau de compliment.
5.2 El titular de l’obra ha de trametre a la
Direcció General de Patrimoni Natural, abans
de l’inici de les obres, la informació complementària següent:
Projecte de repoblació vegetal i restauració
paisatgística de totes les zones afectades per
l’obra.
Projecte sol·licitat en el punt 4.2.b) de la present declaració. Aquest projecte ha de ser sotmès a informe de la Junta d’Aigües del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
Aquests projectes requereixen l’informe favorable de la Direcció General de Patrimoni
Natural.
—6 Constituir una comissió mixta de concertació i control entre el Departament de Medi
Ambient, el Patronat Metropolità del Parc Forestal de Collserola i el promotor del projecte.
Aquesta comissió ha de tenir cura del contingut,
la periodicitat i l’aplicació de les mesures correctores i de protecció assenyalades en l’estudi d’impacte ambiental i en aquesta declaració
d’impacte ambiental.
El Departament de Medi Ambient exercirà,
amb el suport tècnic de l’equip de gestió del Parc
Forestal de Collserola, les funcions de comprovació, seguiment i vigilància d’aquesta declaració
d’impacte ambiental i de les condicions imposades, i també les altres funcions que preveu
l’article 7 del Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental.
D’acord amb el que estableix l’article 5 del
Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental, la present declaració s’ha de fer
pública mitjançant la publicació al DOGC i s’ha
d’adreçar a l’Entitat Metropolitana de Serveis
Hidràulics i Tractament de Residus de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i a l’Ajuntament de
Molins de Rei.
(95.291.045)

EDICTE
de 5 de desembre de 1995, pel qual es fa pública la declaració d’impacte ambiental del projecte
d’una planta per al recondicionament i recuperació de residus especials en petites quantitats.
La Comissió Central d’Indústries i Activitats
Classificades, en la sessió realitzada el dia 4 de
desembre de 1995, en relació amb l’expedient
d’avaluació d’impacte ambiental del projecte
d’una planta per al recondicionament i recupe-
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ració de residus especials en petites quantitats,
ubicada al terme municipal de Montmeló, promogut per la Junta de Residus i tramitat per
l’Ajuntament de Montmeló, va adoptar l’acord
que es transcriu a l’annex.
Barcelona, 5 de desembre de 1995
EMILI DRAGONE I VIVES
Secretari de la Comissió Central
d’Indústries i Activitats Classificades
ACORD
de 4 de desembre de 1995, de declaració d’impacte ambiental del projecte d’una planta per al recondicionament i recuperació de residus especials
en petites quantitats, ubicada al terme municipal
de Montmeló, promogut per la Junta de Residus
i tramitat per l’Ajuntament de Montmeló.
Vist l’estudi d’impacte ambiental i el projecte
d’una planta per al recondicionament i recuperació de residus especials en petites quantitats
promogut per la Junta de Residus, ubicada al
terme municipal de Montmeló i tramitat per
l’Ajuntament de Montmeló;
Atès que en el tràmit d’informació pública del
projecte i l’estudi d’impacte ambiental no s’han
formulat al·legacions de caràcter ambiental;
Atès que aquest projecte és conseqüència de
l’aplicació del programa de gestió dels residus
especials a Catalunya, aprovat pel Consell de
Direcció de la Junta de Residus el 15 de maig
de 1994, d’acord amb les previsions establertes en la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora
de residus;
Atès el projecte presentat i un cop avaluat
l’estudi d’impacte ambiental, es determinen les
consideracions següents:
a) El projecte consisteix en una planta de
recondicionament de residus especials en quantitats inferiors a 1 tona, amb la finalitat d’aconseguir productes homogenis i en quantitats suficients perquè puguin ser gestionats en una
planta externa de tractament de residus. El projecte inclou una àrea totalment independent,
destinada a deixalleria per la recollida selectiva de residus urbans.
El procés constarà de les etapes següents:
recepció dels residus, caracterització, classificació, reagrupament, recondicionament (neutralització, òxido-reducció, hidròlisi, solidificació
i filtració), emmagatzematge, recuperació d’envasos i embalatges i expedició a centres de tractament extern.
b) La capacitat de tractament prevista de la
planta de recondicionament és de 3.460 t/any. Els
residus a tractar són els següents:
Residus a recuperar (832 t/any): dissolvents
clorats, dissolvents no clorats, solucions aquoses de metalls, aerosols i envasos buits.
Residus a reagrupar (861 t/any): dissolvents
clorats, dissolvents no clorats, olis minerals usats,
bateries de tallers mecànics, productes orgànics
sòlids, productes inorgànics sòlids, materials contaminats amb productes químics.
Residus a recondicionar (1.767 t/any): solucions aquoses, olis, productes inorgànics i orgànics sòlids, productes químics de manipulació
difícil, productes químics molt reactius i materials contaminats amb productes químics.
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No s’admetrà a la planta l’entrada de productes radioactius o residus sanitaris o productes explosius classificats com a tals a l’Acord europeu
sobre el transport internacional de mercaderies perilloses per carretera.
c) L’activitat no donarà lloc a cap abocament
d’aigües residuals de procés. Les aigües residuals
de procés i les de neteges es tractaran en la
mateixa planta. En el cas que no es puguin tractar, es gestionaran com a residu i es tractaran en
una planta autoritzada.
Totes les àrees externes es pavimentaran, i les
aigües pluvials es recolliran en un dipòsit de 260
m3 dissenyat per emmagatzemar els 20 primers
minuts de pluja de màxima intensitat calculada
per un període de retorn de 25 anys.
Les úniques aigües que s’abocaran a xarxa
de clavegueram són les pluvials netes i les sanitàries.
Totes les àrees externes es pavimentaran, i es
recolliran en un dipòsit de 260 m3 els 20 primers
minuts de pluja de màxima intensitat calculada
per un període de retorn de 25 anys.
d) La planta disposarà de sistemes de captació, extracció i tractament de l’aire en totes
les àrees on es produeixin emissions gasoses i
olors. El tractament consistirà en filtres de
múltiple acció, filtres de carbó actiu i en columnes de rentat.
e) L’emplaçament de la planta en el polígon
industrial “Pla sota el Molí” en el terme municipal de Montmeló, es considera adequat per la
realització d’aquesta activitat industrial.
f) L’estudi d’impacte ambiental descriu amb
suficiència els recursos potencialment afectats
per l’activitat i avalua la possible incidència de
l’activitat sobre aquests recursos;
Atès que de l’anàlisi efectuada es desprèn que
no s’afecten valors ambientals remarcables, es
poden acceptar les conclusions formulades en
l’estudi d’impacte ambiental amb les condicions
que es proposen posteriorment;
Atesa la proposta de la Subcomissió Tècnica d’Impacte Ambiental, la Comissió, fent ús de
les atribucions que li atorga l’article 4 del Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte
ambiental, acorda la següent declaració d’impacte
ambiental del projecte d’una planta per al recondicionament i recuperació de residus especials en
petites quantitats, ubicada al terme municipal de
Montmeló, promogut per la Junta de Residus i
tramitat per l’Ajuntament de Montmeló.
—1 Considerar que l’expedient d’impacte
ambiental del projecte esmentat s’ha tramitat
adequadament.
—2 Formular la present declaració d’impacte ambiental amb caràcter favorable.
—3 Considerar que la valoració de l’impacte
ambiental, un cop adoptades les mesures proposades a l’estudi d’impacte ambiental i les
addicionals que s’assenyalen a continuació, serà
compatible amb la protecció del medi i els recursos naturals, per la qual cosa l’impacte del
projecte pot qualificar-se de moderat.
—4 Assenyalar les mesures addicionals següents:
4.1 Mesures relatives a la prevenció de la
contaminació atmosfèrica.
a) Assenyalar com a límits màxims d’emissió els valors següents:
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Partícules sòlides totals: 150 mg/Nm3; compostos orgànics volàtils: 20 mg/Nm3; compostos inorgànics de clor expressats com HCl: 100 mg/
Nm3; àcid cianhídric: 5 mg/Nm3.
b) La instal·lació ha de disposar de focus
emissors amb una alçada adequada per assegurar l’òptima dispersió dels gasos i amb orificis
per a la presa de mostres, d’acord amb el que
estipula l’Annex 3 de l’Ordre de 18 d’octubre
de 1976, sobre prevenció i correcció de la contaminació atmosfèrica.
c) Instal·lar un analitzador en continu d’àcid
cianhídric en el focus del reactor d’oxidació de
cianurs.
4.2 Mesures relatives al tractament de residus industrials.
Gestionar els residus produïts per l’activitat
per una empresa autoritzada per la Junta de
Residus, d’acord amb el Decret legislatiu 2/1991,
de 26 de novembre, pel qual s’aprova la refosa
dels textos legals vigents en matèria de residus
industrials i la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
—5 Determinar, pel que fa al programa de
vigilància ambiental, les condicions complementàries següents:
5.1 Responsabilitzar el promotor del projecte de la realització, del seguiment i dels costos.
5.2 Disposar, abans de començar l’activitat,
d’un llibre de registre per a cada focus emissor,
foliat i segellat per la Delegació Territorial de
Medi Ambient, en el qual s’anotaran els resultats
dels controls de les emissions realitzats i dels
autocontrols i de totes les possibles incidències.
5.3 Verificar, per una entitat d’inspecció i
control, el compliment dels límits d’emissió fixats en el punt 4.1.a) d’aquesta declaració d’impacte ambiental.
Durant el primer any de funcionament realitzar controls semestrals dels contaminants
següents:
Focus de càrrega de sitges (àrea de recondicionament, solidificació): partícules sòlides totals.
Focus de dosificació de reactius (àrea de recondicionament, solidificació): compostos orgànics volàtils.
Focus de recondicionament d’inorgànics:
compostos inorgànics de clor expressats com a
HCl.
Focus de recondicionament de cianurs: àcid
cianhídric.
Focus de recondicionament d’orgànics: compostos orgànics volàtils.
Durant el primer any de funcionament s’haurà de realitzar un control de partícules sòlides
totals en el focus emissor de la zona de recepció i a la sortida del focus de la zona de reagrupació.
En funció dels resultats obtinguts en els esmentats controls es definirà, per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental, el programa de mesures que donarà continuïtat a
aquest seguiment.
—6 El Departament de Medi Ambient exercirà les funcions de comprovació, seguiment i
vigilància del compliment d’aquesta declaració
d’impacte ambiental i les condicions imposades.
D’acord amb el que estableix l’article 5 del
Decret 114/88, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental, es farà pública mitjançant la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de

Catalunya i s’adreçarà a la Comissió Territorial d’Indústries i Activitats Classificades de
Barcelona, perquè sigui incorporada en la qualificació i l’informe de l’activitat que ha de portar
a terme l’esmentat òrgan en el moment procedimental oportú.
(95.338.094)

ANUNCI
de concurs públic per a la contractació del servei de reprografia per al Departament de Medi
Ambient.
El Departament de Medi Ambient convoca
concurs públic per a la contractació del servei
de reprografia per al Departament de Medi
Ambient.
Condicions generals per a la licitació:
—1 Entitat adjudicadora: Departament de
Medi Ambient, av. Diagonal, 523-525, Barcelona. Telèfon 419.30.85, fax 419.87.22.
—2 Modalitat d’adjudicació: concurs públic
mitjançant procediment obert.
—3 Objecte del contracte: servei de reprografia
per al Departament de Medi Ambient.
—4 Termini d’execució: fins al 31 de desembre
de 1996.
—5 Sol·licitud de documentació: Secretaria
General del Departament de Medi Ambient, a
l’adreça esmentada.
—6 Import: 5.000.000 de ptes.
—7.a) Termini de presentació de proposicions:
finalitzarà el 8 de gener de 1996 a les 10 hores.
b) Adreça: vegeu punt 1.
c) Idioma: català, castellà o traducció oficial.
—8.a) Persones admeses a l’obertura: acte públic.
b) Data, hora i lloc de l’obertura: la mesa de
contractació del Departament de Medi Ambient procedirà a l’obertura de les proposicions
presentades a les 11 hores del 12 de gener de
1996 en un acte públic que tindrà lloc a la sala
d’actes de l’edifici de la seu central del Departament de Medi Ambient, av. Diagonal, 523-525,
Barcelona.
—9 Garantia provisional: 100.000 ptes.
Garantia definitiva: 200.000 ptes.
—10 Model de proposició: el que figura com
a annex núm. C en el plec de clàusules administratives particulars d’aquest concurs.
—11 Documentació a presentar: la que s’especifica en el punt 5 del plec de clàusules administratives.
—12 Acreditació de la solvència tècnica, econòmica i financera: pels mitjans establerts als articles 16.1.b), 16.1.c), 19.b) i 19.c) de la Llei 13/
1995, de contractes de les administracions públiques.
Barcelona, 4 de desembre de 1995
MONTSERRAT DE VEHÍ I TORRA
Secretària general
(95.338.003)
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JUNTA DE SANEJAMENT
ANUNCI
d’informació pública del Projecte d’obra per a
la construcció de l’EDAR de Sant Jaume d’Enveja, i de la llista dels béns i els drets afectats per
les obres.
El Departament de Medi Ambient, mitjançant la Resolució de 7 de novembre de 1995, i
en compliment de les disposicions vigents, ha
acordat l’obertura d’un període d’exposició
pública a l’efecte d’examen, rectificació i presentació de reclamacions del Projecte d’obra per a
la construcció de l’EDAR de Sant Jaume d’Enveja (Montsià), el qual estarà a disposició del
públic durant el termini d’un mes a comptar del
dia de la publicació d’aquest Anunci al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en hores
d’oficina, a les dependències de la Junta de Sanejament de Catalunya, carrer Provença, 204208, 08036 Barcelona.
Dins aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l’execució de
les obres projectades podran presentar a les
dependències indicades els escrits d’al·legacions
que considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l’objecte del Projecte.
Atès que el Projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i individualitzada dels béns i els drets que són considerats
d’expropiació necessària, i d’acord amb el que
estableixen l’article 56 del Reglament de la Llei
d’expropiació forçosa de 26 d’abril de 1957, i el
paràgraf segon de l’article 17 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, qualsevol interessat o persona titular de drets reals
i interessos econòmics sobre els béns afectats
també podrà, dins el termini establert en aquesta informació pública, formular les al·legacions
per escrit per tal de corregir els possibles errors
que s’hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, que es publica
a l’annex, o oposar-se motivadament a la necessitat d’ocupació, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
Barcelona, 14 de novembre de 1995
ANTONI GARCIA I COMA
Gerent
ANNEX
Terme municipal de Sant Jaume d’Enveja
Finca del projecte, núm.: 001.
Polígon: 3.
Parcel·la: 55.
Afectat: Pilar Romero Setmenat.
Domicili: masia la Comandanta.
Superfície a expropiar, en m2: 7.749.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 2.880.
Naturalesa: rústica.
Finca del projecte, núm.: 002.
Polígon: 3.
Parcel·la: 56.
Afectat: Pilar Romero Setmenat.
Domicili: masia la Comandanta.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.740.
Naturalesa: rústica.
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Finca del projecte, núm.: 003.
Polígon: 3.
Parcel·la: 58.
Afectat: Pilar Romero Setmenat.
Domicili: masia la Comandanta.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.152.
Naturalesa: rústica.
(95.318.046)

ANUNCI
d’informació pública del Projecte dels col·lectors
interceptors d’Arbeca, i de la llista dels béns i els
drets afectats per les obres.
El Departament de Medi Ambient, mitjançant la Resolució de 7 de novembre de 1995, i
en compliment de les disposicions vigents, ha
acordat l’obertura d’un període d’exposició
pública a l’efecte d’examen, rectificació i presentació de reclamacions del Projecte dels col·lectors interceptors d’Arbeca (Garrigues), el
qual estarà a disposició del públic durant el termini d’un mes a comptar del dia de la publicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en hores d’oficina, a les
dependències de la Junta de Sanejament de
Catalunya, carrer Provença, 204-208, 08036
Barcelona.
Dins aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l’execució de
les obres projectades podran presentar a les
dependències indicades els escrits d’al·legacions
que considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l’objecte del Projecte.
Atès que el Projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i individualitzada dels béns i els drets que són considerats
d’expropiació necessària, i d’acord amb el que
estableixen l’article 56 del Reglament de la Llei
d’expropiació forçosa de 26 d’abril de 1957, i el
paràgraf segon de l’article 17 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, qualsevol interessat o persona titular de drets reals
i interessos econòmics sobre els béns afectats
també podrà, dins el termini establert en aquesta
informació pública, formular les al·legacions
per escrit per tal de corregir els possibles errors
que s’hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, que es publica
a l’annex, o oposar-se motivadament a la necessitat d’ocupació, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
Barcelona, 14 de novembre de 1995
ANTONI GARCIA I COMA
Gerent
ANNEX
Terme municipal d’Arbeca
Finca del projecte, núm: 001.
Parcel·la: 901.
Afectat: Comunitat de Regants.
Domicili: c. Ferrer i Busquets. Mollerussa.
Superfície de servitud, en m2: 3.336.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 8.896.
Naturalesa: rústica.
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Finca del projecte, núm.: 002.
Polígon: 17.
Parcel·la: 71.
Afectat: Jaume Gotsens Gaya.
Domicili: c. Molí Vell, 15.
Superfície de servitud, en m2: 279.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.116.
Naturalesa: rústica.
Finca del projecte, núm.: 003.
Polígon: 17.
Parcel·la: 72.
Afectat: Francisco Pach Gaya.
Domicili: c. Molí Vell, 15.
Superfície de servitud, en m2: 165.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 660.
Naturalesa: rústica.
Finca del projecte, núm.: 004.
Polígon: 17.
Parcel·la: 63.
Afectat: Antonio Miret Sans.
Domicili: c. Sant Pere Clavé, 26.
Superfície de servitud, en m2: 801.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 3.204.
Naturalesa: rústica.
Finca del projecte, núm.: 005.
Polígon: 17.
Parcel·la: 144.
Afectat: M. Fernanda Miret Mesalles.
Domicili: c. Sant Pere Clavé, 8.
Superfície de servitud, en m2: 270.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.080.
Naturalesa: rústica.
(95.318.060)

ANUNCI
d’informació pública del lloc, el dia i les hores per
a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les
finques afectades per l’execució del projecte
d’obra i construcció de l’EDAR del sistema de
sanejament de Teià-Maresme sud.
Se sotmeten a informació pública el lloc, el dia
i les hores per a la redacció d’actes prèvies a
l’ocupació de les finques afectades per l’execució
del projecte d’obra i construcció de l’EDAR del
sistema de sanejament de Teià-Maresme sud
(TTMM el Masnou, Premià de Mar, Premià de
Dalt, Alella i Teià) (Maresme).
La present informació pública s’efectua de
conformitat amb la Resolució de 22 de novembre de 1995 del Departament de Medi Ambient,
que textualment diu:
“Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 56 del Reglament de 26 d’abril de 1957 de
la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre
de 1954, s’ha publicat la relació dels béns i els
drets afectats pel projecte esmentat al DOGC
núm. 2002, de 25.1.1995, i als diaris La Vanguardia de 20.1.1995 i en el diari Avui de 20.1.1995;
”Atès que s’ha declarat la urgència de l’ocupació per mitjà dels acords del Govern de la Generalitat de 11 d’octubre de 1995;
”D’acord amb el que preveu l’article 52, conseqüència 2, de la Llei esmentada, he resolt:
”Fixar el lloc, el dia i les hores assenyalats a
l’annex d’aquesta Resolució per procedir a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació dels béns
i els drets que s’expropien.
”Aquesta Resolució es notificarà individual-
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UNIVERSITATS
CATALANES
ment a les persones interessades que s’hagin
convocat, que són les que figuren a la relació
exposada al tauler d’anuncis de l’ajuntament
afectat i d’aquest Departament.
”Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i
els drets afectats, personalment o representats per
una persona degudament autoritzada, i presentar els documents acreditatius de la seva titularitat i l’últim rebut de la contribució que correspongui al bé afectat i, si ho estimen convenient,
poden anar acompanyats, a càrrec seu, de perits
i/o notari.

”La reunió tindrà lloc a l’ajuntament afectat.
A continuació, els assistents es traslladaran, si
escau, als terrenys afectats per tal de procedir
a la redacció de les actes”.
Es fa públic per a coneixement general i als
efectes oportuns.
Barcelona, 22 de novembre de 1995
ANTONI GARCIA I COMA
Gerent

ANNEX
Terme municipal de Teià
NF= número de finca; PL= polígon;
PR= parcel·la.

NF
PL
TEI002 .................. 4
TEI003 .................. 4
TEI004 .................. 4
TEI005 .................. 4
(95.326.005)

PR
52
34
45
46

Afectat
Puig Oliveras, M. Rosa
Torrens Ferran, Josep M. i M. Victoria
Botey Mir, Ramon
Lleial Riembau, Eulalia

Dia
21.12.1995
21.12.1995
21.12.1995
21.12.1995

Hora
9.30
12.15
10.15
11.15

UNIVERSITAT DE BARCELONA
ANUNCI
relatiu a l’adjudicació del concurs de les obres de
revestiments i instal·lació de grans equips a la Facultat de Medicina.
Ateses les disposicions legals vigents i d’acord
amb l’adjudicació efectuada per aquest Rectorat
en data 30 d’octubre de 1995, he resolt:
Fer públic, mitjançant Anunci al DOGC i als
efectes previstos en l’article 94 de la Llei de contractes per a les administracions públiques, que,
en data 30 d’octubre de 1995, s’ha adjudicat pel
sistema de procediment obert el concurs de les
obres corresponents de revestiments i instal·lació
de grans equips, costat de muntanya, de la Facultat de Medicina de la Universitat de
Barcelona a favor de la UTE formada per les
empreses Fomento de Construcciones y Contratas, SA, i Dragados y Construcciones, SA,
per un import de 444.742.924 ptes.
Contra aquesta resolució, es pot interposar
recurs contenciós administratiu, en el termini de
dos mesos des del dia següent a aquesta publicació, o qualsevol altre que es consideri oportú.
Barcelona, 8 de novembre de 1995
ANTONI CAPARRÓS
Rector
(95.339.037)

*
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ADMINISTRACIÓ
LOCAL
AJUNTAMENT
DE L’AMETLLA DE MAR
EDICTE
relatiu al servei de conservació i manteniment de
la xarxa de l’enllumenat públic del nucli urbà.
L’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària del
dia 16 de novembre de 1995, va aprovar inicialment el plec de condicions administratives que
ha de regir el concurs públic per a l’adjudicació
del servei de conservació i manteniment de la
xarxa de l’enllumenat públic del nucli urbà del
municipi de l’Ametlla de Mar, tramitació urgent,
el qual s’exposa al públic durant un termini de
8 dies, comptats a partir del següent al de la inserció del present anunci en el BOP i DOGC,
per tal que es puguin presentar reclamacions; si
no se’n presenten s’entendrà definitivament
aprovat.
Simultàniament, s’anuncia concurs públic, si
bé la licitació s’ajornarà, quan calgui, en el supòsit que es formulin reclamacions contra el plec
de condicions.
Objecte de licitació: Servei de manteniment i
conservació de l’enllumenat públic del nucli urbà
del municipi de l’Ametlla de Mar.
Tipus de licitació: no s’estableix cap tipus de licitació.
Termini de durada del contracte: quatre anys
comptats des del dia 1 de gener de 1996.
Exposició de l’expedient: a la Secretaria de
l’Ajuntament, tots els dies d’oficina.
Fiança definitiva: 4% de l’import total del contracte.

e) Document acreditatiu de la classificació
del contractista.
f) En el cas d’agrupació temporal d’empreses, s’haurà d’actuar d’acord amb el que disposa
la LCAP.
El sobre B se subtitularà “Oferta econòmica i modificacions a l’objecte del contracte”, i
contindrà:
a) La proposició de conformitat amb el
model següent:
“El senyor/ La senyora (nom i cognoms), veí/
veïna de (localitat), amb domicili a (carrer i
núm.) i DNI núm. (número), expedit a (localitat), en data (data), en nom propi/en representació de (nom de l’empresa), acreditat per (nom
i cognoms), assabentat/ada de la convocatòria
de concurs anunciada en el BOP (data i número) i DOG (data i número), hi prenc part, comprometent-me a prestar el servei de conservació i manteniment de l’enllumenat públic del
nucli urbà del municipi de l’Ametlla de Mar, en
el preu de (en lletres i xifres), de conformitat
amb el plec de clàusules administratives que
accepto íntegrament, fent constar que no estic
inclòs en cap dels supòsits previstos en l’article
20 de la LCAP (Lloc i data)”.
b) Memòria amb els criteris i les solucions
tècniques que serviran de base per valorar la
proposició.
Despeses: les despeses derivades de la publicitat de la present convocatòria seran a càrrec de
l’adjudicatari.
L’Ametlla de Mar, 21 de novembre de 1995
JOAN FONT
Alcalde
PG-919 T (95.335.004)

Classificació del contractista: grup III, subgrup
07, categoria C.
Termini i lloc de presentació de proposicions: a
la Secretaria de l’Ajuntament, en hores d’oficina
durant el termini de 13 dies naturals, comptats
des de l’endemà al de la publicació d’aquest
anunci en el BOP i DOGC.
Es presentaran en un sobre tancat en el qual
figurarà la inscripció “Proposició per prendre
part en el concurs per a l’adjudicació del servei
de manteniment i conservació de l’enllumenat
públic del nucli urbà del municipi de l’Ametlla
de Mar, tramitació urgent”.
Dintre d’aquest sobre gran, es posaran dos
sobres A i B, tancats amb la mateixa inscripció
referida a l’apartat anterior i amb un subtítol.
El sobre A se subtitularà “Documentació
acreditativa de la personalitat i característiques
del contractista”. I contindrà els documents
següents:
a) DNI i fotocòpia compulsada.
b) Escriptura de poder, validada i legalitzada,
si s’escau, si s’actua en representació d’altra persona.
c) Escriptura de constitució de la societat
mercantil en el Registre Mercantil i número
d’identificació fiscal, quan concorri una societat d’aquesta naturalesa.
d) Declaració davant notari, autoritat judicial o administrativa, de no estar inclòs en les
causes d’incapacitat i incompatibilitat previstes
en l’article 20 de la LCAP i d’estar al corrent en
el pagament de les obligacions tributàries i de
la Seguretat Social.

EDICTE
relatiu a la contractació de les obres de construcció d’accessos i projecte d’urbanització del polígon industrial, Sector C.

El Ple de la corporació de 6 d’octubre de 1995
va acordar adjudicar per subhasta l’execució de
l’obra titulada Reforma de l’edifici antic de
l’Ajuntament a l’empresa Urcotex, ISA, pel
preu de 49.170.310 ptes.
Argentona, 28 de novembre de 1995
JOAQUIM CASABELLA CASTELLS
Alcalde
PG-45676 (95.338.058)

AJUNTAMENT D’ASCÓ
EDICTE
relatiu a l’Ordenança general del cementiri municipal.
Havent estat aprovada inicialment l’Ordenança general del cementiri municipal, pel Ple
de l’Ajuntament d’Ascó, en sessió ordinària de
data 23 de novembre de 1995, s’exposa al públic
durant un termini de 3 mesos, a comptar de la
data de l’última de les publicacions en el Butlletí
Oficial de la província o en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, durant els quals els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin adients.
Transcorregut el període indicat sense haver-se’n
formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament.
L’expedient es troba a la Secretaria de l’Ajuntament perquè els interessats puguin consultarlo en hores d’oficina.
Ascó, 28 de novembre de 1995
JOSEP SERRA I JORDÀ
Alcalde
PG-45683 (95.338.063)

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària
del dia 16 de novembre de 1995, va aprovar inicialment el plec de condicions econòmico-administratives que ha de regir el procediment negociat per a la contractació de les obres de
construcció d’accessos i projecte d’urbanització
del polígon industrial, Sector C, amb caràcter
plurianual.
Es fa públic mitjançant la seva inserció al BOP
i al DOGC, durant un termini de 15 dies, per tal
que s’hi puguin presentar reclamacions; si no
se’n presenten, s’entendrà definitivament aprovat.

AJUNTAMENT DE CASTELLOLÍ

L’Ametlla de Mar, 21 de novembre de 1995

—2 El text d’aquests plecs és el mateix que
apareix publicat al Butlletí Oficial de la província
de Barcelona, núm. 162, annex 1, del 8.7.1995,
en referència als següents tipus de contractes:
D’obres i instal·lacions (annex 1), pàg. 2 a 8.
De consultoria i assistència, de serveis, de treballs específics i concrets, no habituals i de subministraments (annex 2), pàg. 9 a 15.

JOAN FONT
Alcalde
PG-920 T (95.333.061)

AJUNTAMENT D’ARGENTONA
EDICTE
relatiu a l’adjudicació de l’obra Reforma de l’edifici antic de l’Ajuntament.

ANUNCI
relatiu als plecs de clàusules administratives generals aplicables a diversos tipus de contractes.
El Ple de l’Ajuntament de Castellolí, en la
sessió de 7 de novembre de 1995, ha adoptat,
entre altres, els acords següents:
—1 Aprovar inicialment els plecs de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de
Castellolí, aplicables als tipus de contractes que
s’indicaran.

—3 Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles interessats, per un període de trenta dies, als efectes de
presentació de reclamacions i suggeriments.
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—4 En cas que no hi hagi cap reclamació ni suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu.
L’expedient es podrà consultar a la Secretaria de l’Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar del següent a la data en
què es verifiqui la darrera publicació oficial
d’aquest Anunci de les dues previstes: al Butlletí
Oficial de la província de Barcelona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Catellolí, 29 de novembre de 1995
JESÚS BRUGUÉS I BRUGUÉS
Alcalde
PG-45652 (95.335.078)

AJUNTAMENT DE CENTELLES
ANUNCI
sobre l’aprovació d’una modificació puntual.
El Ple de la corporació, en sessió del dia 24
de novembre de 1995, va acordar aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general
d’ordenació urbana de Centelles, subsector A,
Sector XVIII, Industrial Aiguafreda, i va disposar sotmetre a informació pública la documentació integrant de l’esmentada modificació puntual pel termini d’un mes (com a mínim), a
comptar des de l’aparició d’aquest anunci al
DOGC.
Durant l’esmentat termini qualsevol entitat
o persona interessada podrà examinar l’esmentada documentació o presentar les al·legacions
que cregui convenients i, si s’escau, presentar
alternatives o suggeriments amb la finalitat de
confirmar o rectificar l’esmentada documentació.
Centelles, 27 de novembre de 1995
MIQUEL ARISA COMA
Alcalde
PG-45681 (95.338.061)

ANUNCI
sobre el projecte d’un Estudi de detall.
El Ple de la corporació, en sessió del dia 24
de novembre de 1995, va acordar aprovar inicialment el Projecte d’Estudi de detall anomenat
Projecte de reforma i ampliació centre social a
Centelles; Casal Francesc Macià (3ª fase), que
queda sotmès a informació pública pel termini
de 20 dies des de l’aparició del present anunci
al DOGC.
Durant el termini esmentat les persones interessades podran examinar el seu contingut
personant-se a les dependències municipals
d’urbanisme al carrer Nou, 15-17, 2n pis, de 12.00
a 14.00 hores, i presentar les al·legacions que es
creguin convenients.
Centelles, 27 de novembre de 1995
MIQUEL ARISA COMA
Alcalde
PG-45682 (95.338.062)
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AJUNTAMENT DE CERVELLÓ
EDICTE
relatiu al concurs per a l’adjudicació de les obres
d’urbanització del carrer Serra Corredora.
En compliment de l’acord del Ple de l’Ajuntament en la sessió de 30 d’octubre de 1995, es
convoca concurs per procediment obert per
adjudicar un contracte d’execució d’obres amb
les següents especificacions:
a) L’objecte del contracte és l’execució de les
obres d’urbanització del carrer Serra Corredora
de la urbanització Can Castany.
b) El termini per a la presentació de proposicions serà de 26 dies naturals comptats des del
dia següent, també natural, al de la publicació
última d’aquest Edicte al Butlletí Oficial de la
província o al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. Quan el darrer dia del termini sigui
inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
c) L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques se celebrarà a l’Ajuntament a les
dotze hores del dia en què es compleixin vuit dies
hàbils comptats a partir del següent hàbil al de
la finalització del termini de presentació de les
proposicions.
d) La documentació a presentar serà:
Sobre núm. 1. Portarà la menció “Documentació administrativa per al concurs públic de les
obres (títol de l’obra), presentada per (nom de
l’empresa)”, amb la signatura del licitador o persona que el representi, i haurà de contenir la
següent documentació:
1. Aquella que acrediti la personalitat de
l’empresari, mitjançant DNI o document que el
substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom
propi o es tracti de societat o persona jurídica,
poder notarial per representar la persona o
entitat i si s’escau, l’escriptura de constitució de
la societat. El poder haurà d’estar inscrit al
Registre mercantil i validat per la Secretaria de
la Corporació.
2. Certificat de la classificació del contractista
licitant i el certificat de qualificació expedit pel
Departament d’Indústria de la Generalitat, si fos
procedent o, si s’escau, justificants de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional de l’empresa.
3. Document acreditatiu de la garantia provisional.
4. Certificat de la Delegació d’Hisenda en
què consti que ha presentat les declaracions
tributàries exigides pel Reial decret 2528/1986,
de 18 de novembre.
5. Certificat del Ministeri de Treball i Seguretat Social acreditatiu d’estar al corrent de les
obligacions envers la Seguretat Social.
6. Per les empreses estrangeres la declaració
de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats o tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de manera directa o indirecta
puguin derivar-se del contracte, amb renúncia,
si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador.
Sobre núm. 2. El qual portarà la menció “Proposició econòmica per al concurs públic de les
obres (títol de l’obra), presentada per (nom de
l’empresa)”, amb la signatura del licitador o
persona que el representi, que contindrà l’oferta

econòmica, de conformitat amb el següent
model:
“En/Na (nom i cognoms), domiciliat a (localitat, carrer i núm.), amb DNI núm. (número),
major d’edat, en nom propi/en representació de
(nom de l’empresa), amb domicili a (carrer i
núm.), una vegada assabentat de les condicions
exigides per a optar a l’adjudicació de les obres
(títol de l’obra), es compromet a realitzar-les
amb subjecció al Projecte i al plec de clàusules
administratives particulars, per la quantitat de
(en lletres i xifres) pessetes (en la dita quantitat s’inclou l’impost sobre el valor afegit).
”Així mateix, el licitador declara sota la seva
responsabilitat que reuneix totes i cada una de
les condicions exigides per contractar amb l’Administració i que no està inclòs en cap prohibició per contractar, conforme els articles 15 a 20
de la Llei de contractes de les administracions
públiques.
”(Lloc, data i signatura del licitador).”
Sobre núm. 3. Portarà la menció “Referències Tècniques” (només per a concursos), que
contindrà:
Documentació acreditativa de les condicions
establertes en el plec de condicions tècniques o
la documentació exigida en el de condicions administratives d’acord amb els criteris objectius
establerts en aquest.
Projecte i pressupost de les obres i les instal·lacions a realitzar, o, si s’escau, millores relatives a les solucions tècniques o al termini d’execució proposades pel licitador.
e) El tipus o preu base de la contractació és
la quantitat de trenta-cinc milions quatre-centes noranta-nou mil set-centes vuitanta-sis pessetes (35.499.786 ptes.), a la baixa.
f) La garantia provisional serà de 709.996
ptes. i la definitiva l’equivalent al 4% del preu
d’adjudicació.
Cervelló, 9 de novembre de 1995
JOSEP LLUÍS MORANT I LÓPEZ
Alcalde
PG-45298 (95.339.040)

AJUNTAMENT DE GOMBRÈN
ANUNCI
relatiu a la contractació de l’obra Reforma de
l’enllumenat públic.
De conformitat amb el que disposa l’article
270 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, es sotmeten a informació
pública pel termini de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci, els plecs de condicions administratives particulars que regeixen la contractació per
procediment negociat de l’obra Reforma de l’enllumenat públic.
Gombrèn, 27 d’octubre de 1995
ISIDRE VILALTA I CORTINA
Alcalde
PG-3532 G (95.346.044)
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AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
EDICTE
relatiu a l’adjudicació de les obres del projecte de
rehabilitació de les escoles públiques del barri de
Palou.
La Comissió de Govern de l’Ajuntament de
Granollers, en la sessió de 27 d’octubre de 1995,
va acordar adjudicar definitivament, mitjançant
el sistema d’adjudicació directa, el projecte de
rehabilitació de les escoles públiques del barri
de Palou (obra núm. 28/1994), d’aquesta ciutat,
a l’empresa Edificacions Baró, SA, per la quantitat de 9.062.707 pessetes, IVA inclòs.
Contra l’acord anterior es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos, davant el Tribunal de Justícia de
Catalunya, comptats a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat, d’acord amb
el que preveu l’article 37.1 de la Llei de la jurisdicció administrativa, amb la comunicació prèvia a aquest òrgan, d’acord amb el que estableix
l’article 110.3 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, o qualsevol altre recurs que es
consideri més oportú.
Es fa públic per a general coneixement als
efectes previstos en l’article 285 de la Llei 8/1987,
de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, i article 94.2 de la Llei 13/1995, de 18
de maig, de contractes de les administracions
públiques.
Granollers, 15 de novembre de 1995
JORDI PUJOL I NIÑEROLA
Tinent d’alcalde d’Urbanisme i Medi Ambient
PG-45648 (95.335.077)

AJUNTAMENT DE MARTORELL
ANUNCI
relatiu al concurs per a l’adjudicació del subministrament i la instal·lació de mobiliari per a
l’emissora municipal.
La Comissió de Govern del Patronat Municipal de Cultura dependent de l’Ajuntament de
Martorell, en la sessió de 27 de novembre de
1995, va aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que regirà el concurs per a l’adjudicació mitjançant procediment
obert del subministrament i la instal·lació del
mobiliari del centre cultural destinat a l’espai on
s’ubicarà l’emissora municipal.
L’esmentat plec de clàusules administratives
particulars se sotmet a informació pública, als
efectes de presentació de reclamacions i suggeriments, durant el termini de quinze dies hàbils,
a comptar del següent a la data en què es verifiqui la darrera publicació oficial d’aquest Anunci de les dues previstes: al Butlletí Oficial de la
província de Barcelona i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
En cas que no se’n produeixin, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat
de cap altre acord de la corporació.
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Simultàniament, s’anuncia el concurs, pel procediment obert, per a l’adjudicació del referit
contracte, si bé la licitació s’ajornarà quan sigui
necessari en el supòsit que es formulin reclamacions contra l’esmentat plec de clàusules administratives.
—1 Objecte: és objecte del contracte el subministrament i la instal·lació del mobiliari del centre cultural destinat a l’espai on s’ubicarà l’emissora municipal, les característiques bàsiques del
qual es recullen a l’annex de prescripcions tècniques del plec de clàusules.
—2 Tipus de licitació: el tipus o preu, base de
la contractació, és la quantitat d’un milió trescentes vuitanta mil tres-centes noranta-una
(1.380.391 ptes.) pessetes, IVA inclòs, i les ofertes que es presentin no superaran l’esmentada
quantitat.
—3 Termini compliment del contracte: màxim
1 mes.
—4 Fiances provisional i definitiva: 27.608
ptes., provisional; 4% preu base de licitació,
definitiva.
—5 Presentació de proposicions: 26 dies naturals a comptar de l’endemà de la data en què es
verifiqui la darrera publicació oficial d’aquest
Anunci de licitació de les dues previstes: al
Butlletí Oficial de la província i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
—6 Obertura de proposicions econòmiques:
12.00 h del vuitè dia següent a la finalització del
termini de presentació de proposicions.
—7 Publicitat del plec de clàusules administratives particulars: es trobarà de manifest tots els
dies hàbils a les oficines municipals, 2n pis, de
9.30 a 14.00 hores.
—8 Model de proposició: el que recull la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars i que es reprodueix a continuació:
“Proposició econòmica per al concurs de
subministrament i la instal·lació del mobiliari del
centre cultural destinat a l’espai de l’emissora
municipal.
”En/Na (nom i cognoms), major d’edat, que
viu a (localitat, carrer, núm. i CP), titular del DNI
núm. (número), expedit en data (data), en nom
propi/en representació de (nom de l’empresa)
amb domicili social a (localitat, carrer, núm. i
CP), conforme acredito mitjançant poder notarial, assabentat del concurs tramitat per adjudicar, mitjançant procediment obert, el subministrament i la instal·lació del mobiliari del centre
cultural destinat a l’espai on s’ubicarà l’emissora
municipal, es compromet a dur-lo a terme amb
subjecció al plec de clàusules particulars i de
prescripcions tècniques, segons les condicions
següents:
”Preu (en lletres i xifres) ptes., IVA inclòs.
”Termini de garantia (...).
”Termini de lliurament i instal·lació (...).
”Millores ornamental i funcionals (...).”
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AJUNTAMENT DE MARTORELLES
EDICTE
relatiu a l’adjudicació d’un contracte.
La Comissió de govern de l’Ajuntament, reunida en sessió ordinària el dia 14 de novembre
de 1995, ha resolt, en concurs convocat en el seu
dia, adjudicar a l’empresa Grau Maquinària i
Servei Integral, SA, el contracte administratiu
de subministrament d’una escombradora, marca
Scarab Minor, model Euro-Minor, pel preu cert
de 12.500.000 ptes., l’IVA inclòs, la qual cosa es
fa avinent, per delegació de l’alcaldia, als efectes legals pertinents.
Martorelles, 28 de novembre de 1995
HÈCTOR GARCIA MORAGO
Secretari
PG-45659 (95.338.051)

EDICTE
relatiu a l’aprovació de plecs de clàusules administratives generals.
Per ordre de l’alcaldia i, atès el que disposa
l’article 65.2 del Reglament d’obres, activitats
i serveis de les entitats locals de Catalunya, faig
avinent que la modificació del reglament orgànic
municipal i l’aprovació dels plecs generals de
contractació administrativa i dels plecs-tipus,
han estat fetes públiques a través del BOP de
Barcelona núm. 282, de 25 de novembre de 1995.
I tot això, en virtut dels acords adoptats pel Ple
de l’ajuntament, en sessió ordinària de 27 de setembre de 1995.
Martorelles, 28 de novembre de 1995
HÈCTOR GARCÍA MORAGO
Secretari
PG-45658 (95.338.050)

EDICTE
relatiu al servei municipal d’abastament d’aigua
potable.
La Comissió de Govern de l’Ajuntament, en
la sessió ordinària de 14 de novembre de 1995,
ha prorrogat durant 10 anys l’arrendament administratiu del servei municipal d’abastament
domiciliari d’aigua potable, adjudicat al seu dia
a l’empresa SAUR, SA, la qual cosa es fa avinent, per delegació de l’alcaldia, als efectes legals pertinents.
Martorelles, 28 de novembre de 1995
HÈCTOR GARCÍA MORAGO
Secretari
PG-45660 (95.338.052)

Martorell, 28 de novembre de 1995
L’alcalde president del Patronat Municipal
de Cultura, signatura il·legible
PG-45672 (95.338.054)

AJUNTAMENT
DE MONTCADA I REIXAC
ANUNCI
relatiu al concurs per a l’adjudicació del servei

9376

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

de neteja d’edificis i dependències municipals i
escolars.
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 24 de
novembre de 1995, ha acordat aprovar els plecs
de condicions particulars, tècniques i econòmico-administratives, i convocar la licitació següent:
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Montcada i Reixac, 27 de novembre de 1995
JOSÉ M. CAMPOS FERNÁNDEZ
Alcalde
PG-45628 (95.335.071)

—1 Objecte: concurs mitjançant procediment
obert per a l’adjudicació del servei de neteja
d’edificis municipals i dependències municipals.

ANUNCI
relatiu a l’aprovació dels plecs de condicions
particulars de diversos concursos.

—2 Tipus de licitació: no es fixa en virtut del
que disposa l’article 86.a) de la Llei 13/1995, de
18 de maig, de contractes de les administracions
públiques.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 24 de
novembre de 1995, ha aprovat els plecs de condicions particulars que han de regir les següents
licitacions:
Concurs per a l’adjudicació del servei de manteniment de l’enllumenat públic, semàfors,
instal·lacions esportives obertes i instal·lacions
elèctriques de les dependències municipals.
Concurs per a l’adjudicació del servei de manteniment de gas canalitzat, calefacció, climatització i aigua calenta sanitària de les dependències municipals.
Concurs per a l’adjudicació del servei de manteniment de jardineria de les escoles municipals
de Montcada i Reixac.
Concurs per a l’adjudicació dels serveis de
manteniment de protecció contra incendis i robatori de les dependències municipals.
Concurs per a l’adjudicació de les feines de
poda del municipi de Montcada i Reixac.

—3 Garanties: fiança provisional 1.000.000 de
ptes. i definitiva la resultant d’aplicar el 4% a
l’import d’adjudicació.
—4

Durada del contracte: vuit anys.

—5 Presentació de proposicions: al Registre
general de la Corporació durant els 26 dies naturals a comptar de l’endemà de l’última publicació d’aquest Anunci al BOP o al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en hores d’atenció al públic. Quan l’últim dia del termini sigui
inhàbil o dissabte, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
—6 Proposicions: es presentaran en un sobre
tancat on figurarà la inscripció “Proposta per
optar al concurs per a l’adjudicació del servei de
neteja d’edificis i dependències municipals i
dependències escolars”, i contindran la documentació següent:
Fotocòpia del DNI/NIF del licitador.
Escriptura de poder validat, en cas d’actuar
per representació.
Escriptura de constitució inscrita al registre,
si és societat mercantil.
Memòria descriptiva del nombre d’operaris
i de màquines a utilitzar.
Referències de treballs que realitzi o hagi
realitzat i que estiguin relacionats.
Declaració de no estar comprès en cap cas
d’incapacitat o d’incompatibilitat.
L’últim rebut de l’IAE.
Les dades que el licitador cregui oportú aportar, especialment les que permetin valorar la solvència tècnica i econòmica.
Justificant d’estar al corrent del pagament de
quotes a la Seguretat Social.
Justificant d’haver prestat la fiança provisional.
Model de proposició econòmica:
“En/Na (nom i cognoms), en representació
de (nom de l’empresa), amb DNI núm. (número), assabentat del concurs convocat per a la
prestació del servei de neteja d’edificis municipals i dependències escolars, i de les condicions
que s’exigeixen, es compromet a realitzar-la amb
subjecció al plec de condicions i a la resta de
fixades, per la quantitat total de (en lletres i xifres) ptes.
”(Lloc, data i signatura del proposant).”
—7 Obertura de pliques: a la casa consistorial, a les 12 hores del dia hàbil següent al de la
finalització de presentació de pliques.
Així mateix, s’exposen al públic els plecs de
condicions particulars a la Secretaria general
durant el termini de quinze dies, perquè es puguin consultar i presentar-hi reclamacions.

En compliment de l’article 270 de la Llei
8/1987, de 17 d’abril, municipal i de règim local
de Catalunya, s’exposen al públic pel termini de
quinze dies, perquè s’hi puguin presentar reclamacions.
Montcada i Reixac, 28 de novembre de 1995
JOSÉ M. CAMPOS FERNÁNDEZ
Alcalde
PG-45627 (95.335.070)

AJUNTAMENT D’OLIUS
ANUNCI
sobre la gestió del servei de recollida d’escombraries.
Aprovat per la corporació el plec de condicions juridicoeconòmiques i tècniques que han
de regular, per mitjà de concurs en procediment
obert, la gestió del servei de recollida d’escombraries, s’exposa al públic pel termini de vint dies
naturals, atès el que disposa l’article 232.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny.
Simultàniament, s’anunci el concurs públic,
si bé condicionat al que disposa l’article 122.2
del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Objecte: contractació del servei de recollida
d’escombraries, neteja pública i transport.

a la tresoreria de l’Ajuntament, la garantia de
cinquanta mil pessetes.
Presentació de proposicions: es realitzarà a l’esmentada secretaria en el termini dels vint-i-sis
dies naturals següents al de la publicació
d’aquest anunci al DOGC, en hores d’oficina,
i de la forma següent:
Cada proposant haurà de presentar en un
sobre tancat en el qual figurarà la inscripció
següent: “Proposta per prendre part en el concurs obert convocat per contractar, en règim de
concessió administrativa, els serveis de recollida
d’escombraries i neteja pública del municipi
d’Olius i el transport de residus al centre d’eliminació”; s’hi inclourà la documentació a què
fa referència el plec de condicions que regeix el
concurs i la proposició que es redactarà d’acord
amb el model següent:
“El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb
DNI núm. (número), expedit a (localitat), el
(data), amb domicili a (localitat, carrer i núm.)
a l’efecte de rebre notificacions,
”Exposo:
” 1. Que actuo en nom propi/en representació de l’empresa (nom de l’empresa).
” 2. Que, assabentat/ada del plec de condicions tècniques, jurídiques i econòmiques per a
la concessió dels serveis de recollida d’escombraries i neteja pública del municipi d’Olius i del
transport de residus al centre d’eliminació, prenc
part en el concurs convocat per l’Ajuntament
mitjançant anunci publicat el dia (data) al DOGC.
” 3. Que, a aquest efecte, adjunto els documents exigits en aquesta secció.
” 4. Que ofereixo la prestació dels serveis, de
conformitat amb els termes assenyalats en
aquest plec, per un pressupost anual global de
(pessetes) IVA inclòs i amb una plantilla fixa de
(nombre) de persona/es.
Totes les condicions de l’oferta queden definides en els documents adjunts.
Per tot això.
”Sol·licito:
”Que se’m consideri admès/esa al concurs de
referència i, en el moment oportú, sigui decidida
a favor meu, si convé, l’adjudicació dels serveis
de recollida d’escombraries i neteja pública del
municipi d’Olius i transport de residus al centre d’eliminació, tal com assenyala el plec de
condicions.
”Lloc, data i signatura.”
Obertura de proposicions: l’acte d’obertura de
les proposicions econòmiques serà públic, i tindrà lloc a la sala de sessions de la corporació a
les dotze hores del primer dia hàbil següent a
aquell en què s’acabi el termini assenyalat per
a la presentació de proposicions, excepte en el
cas que sigui dissabte, que es farà el dia hàbil
següent.
Olius, 24 de novembre de 1995
JOSEP FARRÉ I BARRERA
Alcalde
PG-45631 (95.338.041)

Data prevista per al seu inici: 1 de gener de 1996.
Plec de clàusules: poden examinar-se a la secretaria de la corporació, durant el termini de presentació de proposicions, en hores d’oficina.
Garantia provisional: els qui desitgin participar
en el concurs hauran de constituir prèviament,

AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA
ANUNCI
relatiu a la redacció de l’avantprojecte tècnic
d’una xarxa de telecomunicacions per cable.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

El Ple de la corporació, en la sessió de data
4.12.1995, va adoptar, entre d’altres, els següents
acords:
Primer: aprovar el plec de condicions del concurs públic relatiu a la redacció de l’avantprojecte tècnic per a la instal·lació i posterior explotació d’una xarxa de telecomunicacions per
cable.
Segon: disposar l’exposició al públic del plec de
condicions durant el termini de 15 dies, al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial
de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes d’examen i possibles presentació de reclamacions.
Tercer: convocar el concurs i publicar simultàniament l’anunci de licitació al Butlletí Oficial
de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en la forma prevista en l’article 274 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, i procedir a la tramitació corresponent fins a l’adjudicació.
Objecte del contracte: redacció de l’avantprojecte
adient i execució de les obres necessàries per a
la instal·lació d’una xarxa de telecomunicacions
per cable al municipi de Palau-saverdera, per tal
de distribuir serveis als possibles usuaris i explotar posteriorment l’esmentada xarxa.
Termini i horari de presentació de proposicions:
les proposicions per prendre part en el concurs
es presentaran a la Secretaria Municipal durant
les hores d’oficina, durant el termini de 26 dies
naturals posteriors al de la darrera publicació del
corresponent anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la
província.
Lloc i dia del concurs: l’endemà de finalitzat el
període de presentació de les proposicions o, si
aquest és festiu, el primer dia hàbil següent la
mesa de contractació procedirà a l’obertura dels
sobres presentats. L’adjudicació de la concessió
serà efectuada pel Ple municipal.
Proposicions: les proposicions s’hauran de portar tancades i es farà constar la inscripció “Proposició per tal d’optar al concurs per a la instal·lació i explotació d’una xarxa de telecomunicacions per cable a Palau-saverdera”. Les
propostes hauran de contenir la documentació
següent, respectant rigorosament l’estructura
proposada i l’ordre exposats a continuació:
Bloc núm. 1. Condicions econòmico-administratives.
1.1 Presentació de l’oferent.
1.2 Resguard d’haver constituït la garantia
provisional, la qual es fixa en 100.000 ptes.
1.3 Declaració de l’oferent de no trobar-se
sotmès a cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes a la legislació.
1.4 Poder notarial acreditatiu de la representació de l’oferent, segons el qual actua en
nom propi o és persona jurídica.
1.5 Declaració de l’oferent que eximeixi
l’Ajuntament de qualsevol responsabilitat que
es pugui derivar de la manca d’autoritzacions
prevista a la Llei 31/1987, d’ordenació de les
telecomunicacions (modificada per la Llei
32/1992) i per la qual renuncia expressament a
la reclamació de danys i perjudicis a l’Ajuntament per aquest concepte.
1.6 Termini proposat per a la concessió.
1.7 Estudi proposta de la campanya comer-
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cial, mitjans, publicitat i actuacions que efectuarà
el licitant per tal de captar els possibles abonats
a la xarxa.
1.8 Planificació econòmica i pla de viabilitat.
1.9 Altres possibilitats o propostes del concessionari.
Bloc núm. 2. Usuaris.
2.1 Reglament de servei amb els usuaris i
quotes.
2.2 Fórmules de revisió anual de les quotes.
2.3 Model de pòlissa d’abonament.
2.4 Atenció als usuaris. Avaries.
2.5 Estudi sobre la forma de manteniment
i conservació de la xarxa que expliqui els mitjans tècnics, materials i humans disponibles.
Bloc núm. 3. Avantprojecte tècnic.
L’avantprojecte haurà de ser dissenyat per a
una xarxa, com a mínim, d’un ample de banda
fins a 1.000 mgHz amb via de retorn i serveis
interactius.
3.1 Zona de cobertura de la xarxa. Previsió
de futures ampliacions a tot el municipi.
3.2 Explicació de la tecnologia, topologia i
gamma de freqüències.
3.3 Descripció detallada de la instal·lació,
material i equips professionals que es faran servir (catàlegs), condicions de qualitat mínimes a
acomplir, especificant les mesures de senyals, a
més a més dels paràmetres que cada oferent
consideri oportú especificar en els següents
punts:
3.3.1 Antenes receptores, terrestres i satèl·lit.
3.3.2 Estació de capçalera. Tractament de
senyals i estructura.
3.3.3 Xarxa troncal.
3.3.4 Amplificació.
3.3.5 Xarxa de distribució.
3.3.6 Presa d’usuari.
3.3.7 Sistema de protecció a inducció d’aparell elèctric, pertorbacions atmosfèriques, etc.
3.3.8 Pressupost dels materials i d’instal·lacions segons les partides anteriors.
3.4 Relació i descripció dels serveis que oferirà la xarxa des del seu primer moment de funcionament (serveis actuals) i dels que és possible d’oferir, que s’hi inclouran quan la demanda
sigui suficient (serveis possibles). Els serveis de
distribució lliure de canals de ràdio i TV no
codificats i que hauran de ser de 40 o més canals, incloent-hi 1 canal de TV local, 1 de videografia (notícies locals escrites) i 1 de ràdio municipal.
Palau-saverdera, 5 de desembre de 1995
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Contra aquesta resolució, que esgota la via
administrativa, es pot interposar el recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos, comptadors des de l’endemà de la
data de notificació, si l’acord resolutori és exprés;
i si no ho fos, en el termini d’un any des de la data
de resolució presumpta. Tot això de conformitat amb el que preceptuen els articles 52 i 58 de
la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en relació amb el que preveuen
els articles 107 i següents de la Llei 30/92, de 26
de novembre, reguladora del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, significant que també es
podrà fer ús, de qualsevol altre recurs que es
consideri convenient, inclòs el recurs extraordinari de revisió si hi concorren els pressupòsits
establerts a l’article 118 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, esmentada.
Pineda de Mar, 15 de novembre de 1995
SALVADOR LLORENS I LLINÀS
Alcalde
PG-45582 (95.334.008)

AJUNTAMENT DE REUS
EDICTE
relatiu a l’aprovació definitiva de diversos projectes d’obres.
A l’empara del que disposa l’article 38.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret núm. 179/1995, de 13
de juny, l’Ajuntament de Reus ha aprovat definitivament, per l’òrgan municipal competent,
durant el tercer trimestre de l’any en curs, els
projectes d’obres que a continuació es relacionen:
Obres d’ordenació de la cruïlla del Mercat del
Carrilet.
Obres d’ampliació del Cementiri General.
Obres de pavimentació d’un tram dels carrers
Avellaners i Euskadi.
Obres d’arranjament del carrer Escultor
Rocamora.
Obres d’ampliació i renovació de l’enllumenat
públic a l’av. Prat de la Riba.
Es fa públic per a general coneixement.

NARCÍS DEUSEDAS I BERTA
Alcalde president

Reus, 23 d’octubre de 1995

PG-3606 G (95.346.045)

JAUME RENYER I ALIMBAU
Secretari general
PG-44971 (95.335.068)

AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR
EDICTE
relatiu al Pla director de millores de l’abastament
d’aigua potable.
Mitjançant la Resolució de l’alcaldia presidència de 13 de novembre de 1995 i en execució de
l’acord plenari de 27 de juliol de 1995, ha restat aprovat definitivament el Pla director de millores a realitzar a l’abastament d’aigua potable
de Pineda de Mar, BOP núm. 191, d’11.8.1995.

AJUNTAMENT DE RIPOLLET
EDICTE
relatiu a l’Estudi de detall d’ordenació volumètrica del sector Baricentro, zona 4.
Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament,
en la sessió ordinària de 8 de novembre de 1995,
l’Estudi de detall d’ordenació volumètrica del
sector Baricentro, zona 4, de conformitat amb
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el que preveu l’article 64 del Decret legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, queda exposat al públic
durant el termini de quinze dies, comptats a
partir de la última publicació d’aquest Edicte en
qualsevol butlletí oficial en què es publiqui, al
Negociat d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, a
efectes d’examen i reclamacions.
Transcorregut el termini d’informació pública
sense haver-se presentat reclamacions, al·legacions o suggerirments, s’entendrà aprovat definitivament l’esmentat Estudi sense necessitat
d’adoptar nou acord.
Ripollet, 22 de novembre de 1995
CARLES FERRÉ I CUSCÓ
Alcalde
PG-45644 (95.335.073)

EDICTE
relatiu al Projecte d’urbanització del Pla parcial Pinetons.
Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament,
en la sessió ordinària de 8 de novembre de 1995,
el Projecte d’urbanització del Pla parcial Pinetons, redactat per l’arquitecte senyor Joan Güell
i Roca, s’exposa al públic pel termini de 15 dies
a comptar de la publicació del present Edicte al
Butlletí Oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes
d’examen i reclamacions.
Ripollet, 22 de novembre de 1995
CARLES FERRÉ I CUSCÓ
Alcalde
PG-45645 (95.335.074)

EDICTE
relatiu al Projecte de reparació dels carrers del
Molí d’en Rata.
Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 8 de novembre de 1995,
el Projecte de reparació dels carrers del Molí
d’en Rata, Magallanes i Sant Salvador, amb un
pressupost de 87.790.647 ptes., s’exposa al
públic pel termini de trenta dies, a partir de la
publicació del present Edicte al Butlletí Oficial
de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a efectes d’examen i reclamacions. En el supòsit que no se’n presenti cap
dins el termini indicat, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou
acord.
Ripollet, 22 de novembre de 1995
CARLES FERRÉ I CUSCÓ
Alcalde
PG-45646 (95.335.075)

EDICTE
relatiu al Projecte de tanques a l’autopista A-18.
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Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament,
en la sessió de 8 de novembre de 1995, el Projecte de tanques a l’autopista A-18, amb un
pressupost de 11.475.396 ptes., s’exposa al públic pel termini de quinze dies, a partir de la
publicació del present Edicte al BOP i al
DOGC, a efectes d’examen i reclamacions. En
el supòsit que no se’n presenti cap dins el termini
indicat, s’entendrà aprovat definitivament sense
necessitat d’adoptar un nou acord.
Ripollet, 22 de novembre de 1995
CARLES FERRÉ I CUSCÓ
Alcalde
PG-45647 (95.335.076)

AJUNTAMENT DE RUBÍ
ANUNCI
relatiu als plecs de clàusules administratives aplicables a diversos tipus de contractes.
El Ple de l’Ajuntament de Rubí, en la sessió
del dia 27 d’octubre, ha adoptat, entre altres, els
següents acords:
—1 Aprovar inicialment els plecs de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de
Rubí, aplicables als tipus de contractes que s’indicaran.
—2 El text d’aquest plecs és el mateix que
apareix publicat en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm. 162, de 8.7.1995, en
referència als següents tipus de contractes:
D’obres i instal·lacions.
De consultoria i assistència, de serveis, de
treballs específics i concrets, no habituals, i de
subministraments.
—3 Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles interessats, per un període de trenta dies, als efectes de
presentació de reclamacions i suggeriments.
—4 En cas que no hi hagi cap reclamació o
suggeriment l’acord inicial esdevindrà definitiu.
L’expedient podrà consultar-se a la Secretaria
de l’Ajuntament durant el termini de trenta dies
hàbils, a comptar des de l’endemà de la data en
què es verifiqui la darrera publicació oficial
d’aquest anunci de les dues previstes al Butlletí
Oficial de la província de Barcelona i al DOGC.
Rubí, 30 d’octubre de 1995
EDUARD PALLEJÀ I SEDÓ
Alcalde
PG-44898 (95.345.004)

AJUNTAMENT
DE SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS
ANUNCI
relatiu a l’aprovació dels plecs de clàusules administratives generals aplicables a diversos tipus
de contractes.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, en la sessió de 2 de novembre de 1995, ha
adoptat, entre altres, els acords següents:

—1 Aprovar inicialment els plecs de clàusules administratives generals de l’Ajuntament
d’Alpens, aplicables als tipus de contractes que
s’indicaran.
—2 El text d’aquests plecs és el mateix que publica el Butlletí Oficial de la província de
Barcelona núm. 162, annex I, de 8.7.1995, en
referència als següents tipus de contractes:
D’obres i instal·lacions (annex 1), pàg. 2 a 8, amb
les modificacions següents:
S’inclou en el primer paràgraf de la clàusula 40, Abonaments al Contractista, “llevat que
prevegi el contrari el plec de clàusules particulars”, seguidament s’“expedirà una relació valorada mensual...”
De consultoria i assistència, de serveis, de treballs específics i concrets, no habituals, i de subministraments (annex 2), pàg. 9 a 15.
—3 Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles interessats, per un període de trenta dies, als efectes de
presentació de reclamacions i suggeriments.
—4 En cas que no hi hagi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà definitiu.
L’expedient es podrà consultar a la Secretaria de l’Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar del següent a la data en
què es verifiqui la darrera publicació oficial
d’aquest Anunci de les dues previstes: al Butlletí
Oficial de la província de Barcelona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Sant Agustí de Lluçanès, 14 de novembre de 1995
JOSEP PUJOL I BOLADERAS
Alcalde
PG-45663 (95.338.053)

AJUNTAMENT
DE SANT BOI DE LLOBREGAT
RESOLUCIÓ
per la qual s’anuncia el concurs per a la contractació dels serveis de manteniment de les zones enjardinades i arbrades per a l’any 1996.
La Comissió de Govern va aprovar, en la sessió de 20 de novembre de 1995, el plec de clàusules tècniques i econòmiques particulars que
regeix l’adjudicació per als serveis de manteniment de les zones enjardinades i arbrades per
a l’any 1996, i la convocatòria de la licitació que
ara s’anuncia:
—1 Objecte: manteniment de les zones enjardinades i arbrades per a l’any 1996 a Sant Boi
de Llobregat.
—2 Modalitat d’adjudicació: concurs públic,
amb tràmit d’admissió prèvia.
—3 Tipus de licitació: 12.000.000 de ptes. (IVA
16% inclòs).
—4 Garanties a constituir: fiança provisional:
2% (240.000 ptes.).
Fiança definitiva: 4% (480.000 ptes.).
—5 Documentació a presentar pels licitadors:
la que assenyala la clàusula 4 del plec de clàusules econòmico-administratives particulars.
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—6 Lloc per a l’exposició de la documentació:
la documentació administrativa es podrà consultar al departament d’Administració de l’Àrea
Territorial (pl. de l’Ajuntament), de 9 a 13.30 h,
i dins el termini per a la presentació de proposicions.

8.7.1995, en referència als tipus de contractes
següents:
D’obres i instal·lacions (annex 1), pàg. 2 a 8;
De consultoria i assistència, de serveis, de treballs específics i concrets, no habituals, i de subministraments (annex 2), pàg. 9 a 15.

—7 Termini per a la presentació de les proposicions: dintre dels 26 dies naturals següents a
l’última de les publicacions d’aquest anunci al
BOP i al DOGC.

—3 Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles interessats, per un període de trenta dies, als efectes de
presentació de reclamacions i suggeriments.

—8 Lloc per a la presentació de les proposicions: al Registre general d’aquest Ajuntament,
dins l’horari abans assenyalat, i fins a les 13.30
hores del darrer dia del termini establert.

—4 En cas que no hi hagi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà definitiu.

—9 Obertura de pliques: a les 12 hores del dijous següent al dia que finalitzi el termini de presentació de proposicions.
Sant Boi de Llobregat, 24 de novembre de 1995
TOMÁS MARTÍN BALAGUER
Tinent d’alcalde ponent de
Seguretat Ciutadana/Serveis Generals
PG-45629 (95.335.072)

L’expedient podrà consultar-se a la Secretaria
de l’Ajuntament durant el termini de trenta dies
hàbils, a comptar des del següent a la data en què
es verifiqui la darrera publicació oficial d’aquest
anunci de les dues previstes: al Butlletí Oficial
de la província de Barcelona i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Sant Julià de Cerdanyola, 29 d’octubre de 1995
FRANCESC ROSELL I RUSIÑOL
Alcalde
PG-45066 (95.338.040)

AJUNTAMENT
DE SANT ESTEVE SESROVIRES
EDICTE
relatiu a una modificació del Pla especial d’afectacions del primer polígon de Vallserrat.
Havent-se aprovat de forma inicial, pel Ple de
la corporació municipal, en la sessió extraordinària i urgent de 27 d’octubre de 1995, per la
majoria que requereix la Llei, la modificació del
Pla especial d’afectacions del primer polígon de
Vallserrat, 2a fase, unitats d’actuació núm. 5 i 6,
s’exposa al públic durant un termini de trenta
dies, a la Secretaria de l’Ajuntament, per a qualsevol consulta.
Sant Esteve Sesrovires, 31 d’octubre de 1995
FRANCESC REBÈS I NOBALES
Tinent d’alcalde delegat
PG-44939 (95.335.067)

AJUNTAMENT
DE SANT JULIÀ DE CERDANYOLA
ANUNCI
sobre l’aprovació de plecs de clàusules administratives generals.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de
Cerdanyola, en la sessió del dia 2 d’octubre de
1995, ha adoptat, entre altres, els acords següents:
—1 Aprovar inicialment els plecs de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de
Sant Julià de Cerdanyola, aplicables als tipus de
contractes que s’indicaran.
—2 El text d’aquests plecs és el mateix que
apareix publicat en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, núm. 162, annex 1, de
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al Butlletí Oficial de la província de Barcelona,
i notificar-ho personalment als propietaris de
terrenys compresos a la modificació; durant l’esmentat termini l’expedient romandrà a la Secretaria de la corporació, per tal que sigui examinat i, si s’escau, es realitzin les al·legacions i reclamacions que s’estimin pertinents.
—3 Se suspèn l’atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys, d’edificació i enderrocaments en l’àmbit comprès pel Sector afectat
descrit als plànols de situació realitzats a l’efecte,
ja que les noves determinacions comporten la
modificació del règim urbanístic vigent, la suspensió tindrà una durada màxima de dos anys
i s’extingirà, en tot cas, amb l’aprovació definitiva de la modificació.
—4 En cas que no es formuli cap al·legació
durant el termini d’informació pública, l’expedient esdevindrà automàticament aprovat amb
caràcter provisional i serà elevat a la Comissió
Provincial d’Urbanisme de Barcelona, per a la
seva aprovació definitiva.
Aquest anunci es publica d’acord amb la resolució presa per la corporació i als efectes que
es marquen.
Santa Margarida i els Monjos, 20 de novembre
de 1995

AJUNTAMENT
DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

JORDI GIRONA I ALAIZA
Alcalde president

ANUNCI
sobre la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana.

PG-45680 (95.338.060)

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària del dia 8 de novembre de 1995, va acordar, entre d’altres, i amb l’assistència dels onze
membres presents de la corporació i per majoria
absoluta, els acords següents:

AJUNTAMENT
DE SAVALLÀ DEL COMTAT

—1 Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Santa
Margarida i els Monjos, Barri de la Rovira, amb
els següents condicionants:
La proposta consisteix a adaptar la xarxa viària als actuals camins, procedint a l’eixamplament quan sigui possible, però sense les edificacions existents i els espais lliures de davant
les masies, que tradicionalment han tingut ús
privat.
Es modifiquen els límits de sòl urbà, disminuint l’edificabilitat a la zona Nord-oest del nucli
i es preveuen els carrers indispensables a la zona
d’eixample.
Es mantenen les mateixes dotacions d’espais
lliures, adaptant la seva superfície a la topografia
actual.
Les previsions de creixement se situen en
indrets on les noves construccions no puguin
afectar les construccions actuals.
Es manté el caràcter dels espais lliures d’ús
particulars davant les masies, classificant-los com
a Jardí Privat (Clau 4/5).
La zonificació proposada per al sòl residencial és la Zona d’Agregats Rurals (Clau 10),
mantenint les mateixes condicions d’ordenació,
d’edificació i d’ús de les que preveu el Pla general per a aquesta zona.
—2 Obrir el tràmit d’informació al públic pel
termini de trenta dies hàbils, mitjançant edicte

EDICTE
relatiu a l’aprovació de l’escut heràldic municipal.
El Ple de l’Ajuntament de Savallà del Comtat ha aprovat el seu escut heràldic municipal,
d’acord amb el que estableixen els articles 30,
35, 36 i 37 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local, i el Decret 263/1991, de 25 de novembre, Reglament dels símbols dels ens locals de
Catalunya, i que queda organitzat de la manera següent:
Escut caironat: d’argent, un cérvol de gules
passant. Per timbre, una corona de comte.
Savallà del Comtat, 24 de novembre de 1995
JOAN ALTIMÍS I SANTACANA
Alcalde
PG-918 T (95.334.009)

AJUNTAMENT DE VIC
ANUNCI
relatiu a la contractació de les obres incloses en
el projecte d’urbanització de l’avinguda dels
Països Catalans.
El Ple municipal, en la sessió celebrada el dia
27 de novembre de 1995, va aprovar l’expedient per a la contractació, pel procediment obert
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mitjançant la forma de subhasta, de les obres
compreses en el projecte d’obra municipal ordinària relatiu a la urbanització de l’avinguda
dels Països Catalans (tram entre el carrer Sentfores i el pont del Blanqueig).
Mitjançant el present Anunci es fa pública la
convocatòria d’aquesta licitació amb el detall següent:
Objecte del contracte: l’execució de les obres
compreses en el projecte d’obra municipal ordinària, relatiu a la urbanització de l’avinguda
dels Països Catalans (tram entre el carrer Sentfores i el pont del Blanqueig), que va quedar
aprovat definitivament en data 3 de març de
1993.
Tipus de licitació: és el pressupost del contracte fixat en la quantia de cinquanta-set milions
cent vint-i-tres mil quatre-centes setze pessetes
(57.123.416 pessetes) inclòs l’IVA i a la baixa.
Classificació exigida: grup G, subgrup 6, categoria d).
Garantia provisional: es fixa en 1.142.468 pessetes, que equival al 2% del pressupost del contracte.
Garantia definitiva: es fixa en 2.284.936 pessetes, que equival al 2% del pressupost del contracte.
Proposicions: aquestes es presentaran al Registre general de l’Ajuntament de Vic, en la forma
i contingut que s’assenyala en el plec de condicions economicoadministratives particulars regulador d’aquest contracte.
Termini de presentació de proposicions: el termini per a la presentació de proposicions serà
de vint-i-sis dies naturals a comptar a partir de
l’endemà de la data de l’última publicació de
l’Anunci al Butlletí Oficial de la província o al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En
el cas que aquest dia fos festiu o dissabte, es farà
a la mateixa hora del primer dia hàbil següent.
Obertura de proposicions: tindrà lloc a les dotze hores del següent dia hàbil a la data en què
finalitzi el termini per a la presentació de proposicions i a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Vic. En el cas que aquest dia fos festiu o dissabte,
es farà a la mateixa hora del primer dia hàbil
següent.
En el cas que es rebi alguna proposició per
correu, l’obertura de proposicions tindrà lloc a
l’hora abans indicada del dia hàbil següent al dia
en què acabi el termini de deu dies naturals següents a la data última de presentació de proposicions. En aquest cas s’avisarà als licitadors.
Oficines per rebre informació: per a l’examen i
consulta del projecte i plecs de condicions generals i particulars reguladors d’aquest contracte, cal adreçar-se a les oficines municipals del Departament d’Urbanisme i Obres Públiques de
l’Ajuntament de Vic, a la plaça de Don Miguel
de Clariana, núm. 5, 1a planta, en dies i hores
hàbils. Telèfon 889.12.44. A aquests efectes els
dissabtes es consideren inhàbils.
Vic, 29 de novembre de 1995
L’alcalde, signatura il·legible
PG-45783 (95.345.003)

Núm. 2141 – 13.12.1995

ENTITAT MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA
DE VALLDOREIX
ANUNCI
relatiu a la contractació de l’obra d’urbanització
dels carrers Eivissa, la Plana i altres.
Acordada per la Junta de Veïns d’aquesta
EMD de Valldoreix, en sessió plenària celebrada
el 30 de novembre de 1995, la contractació de
l’obra titulada Urbanització dels carrers Eivissa,
la Plana i altres, de Valldoreix, s’anuncia la contractació per subhasta pública, en procediment
obert, que es regularà pel plec de clàusules administratives particulars a l’efecte aprovat en la
mateixa sessió i el plec de clàusules administratives generals per a la contractació administrativa d’obres d’aquesta Administració —aprovat
pel Ple de la Junta de Veïns en sessió del 28 de
setembre de 1995, i publicat al BOP, núm. 255,
de 25 d’octubre de 1995, i DOGC, núm. 2122, de
30 d’octubre de 1995—.
El termini d’exposició al públic del plec esmentat serà el dels 26 últims dies naturals del
termini assenyalat per a la presentació d’ofertes, a la Secretaria General de l’EMD, tots els
dies laborables, d’11 a 14 hores, excepte els dissabtes. Simultàniament s’anuncia la subhasta
pública, si be la licitació s’ajornarà el que calgui,
en els supòsit que es formulin reclamacions
contra el plec de condicions.
Tipus de licitació: subhasta a la baixa, en procediment obert, sobre pressupost de contracte de
55.771.587 pessetes.
Termini d’execució: quatre mesos, a comptar a
partir de l’endemà de la signatura de l’acte de
replanteig.
Classificació registre oficial contractistes: la classificació, que s’ha de presentar autenticada juntament amb declaració jurada de la seva vigència, serà com a mínim la de grup G, subgrup 4,
categoria C; grup I, subgrup 1, categoria A; grup
A, subgrup 2, categoria C.
Fiança provisional i definitiva: la fiança provisional s’estableix en el 2%, i la definitiva en el
10% del preu de licitació.
Presentació de proposicions: es realitzaran a la
Secretaria de l’Entitat Municipal Descentralitzada, en les hores d’oficina referides anteriorment i fins al dia 31 de gener de 1996 a les 14.00
hores. La presentació de propostes s’ajustarà en
forma a allò que determina el Plec de Condicions aprovat per aquesta Junta Veïnal a què s’ha
fet referència.
Obertura de proposicions: l’acte d’obertura de
les pliques corresponents a les ofertes econòmiques serà públic i tindrà lloc a la seu de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix,
a les dotze hores del dia que fa sis o, si aquest
fos festiu, el primer dia hàbil següent, comptat
a partir del dia següent de l’acabament de presentació de propostes.
Models de proposició i documentació a presentar:
Sobre núm. 1. Portarà la menció “Documentació administrativa” per la subhasta de les
obres: “Urbanització dels carrers Eivissa, la
Plana i altres de Valldoreix”, presentada per
(nom i cognoms), amb la signatura del licitador
o persona que el representi, i haurà de contenir
la següent documentació:

1. Aquella que acrediti la personalitat de l’empresari, mitjançant DNI o document que el substitueixi. Quan el licitador no actua en nom propi
o es tracti de societat o persona jurídica, poder
notarial per representar la persona o entitat, i
si s’escau, l’escriptura de constitució de la societat. El poder haurà d’estar inscrit al Registre
Mercantil i validat per la Secretaria de la Corporació.
2. Certificat de la classificació del contractista
licitant en la de grup G, subgrup 4 i categoria C;
grup I subgrup 1, i categoria A; grup A, subgrup
2 i categoria C; i el certificat de qualificació expedit per la Conselleria d’Indústria de la Generalitat, si fos procedent, o en el seu cas, justificants de la solvència econòmica, financera i
tècnica o professional de l’empresa.
3. Document acreditatiu de la garantia provisional.
4. Certificat de la Delegació d’Hisenda en què
consti que ha presentat les declaracions tributàries exigides pel Reial decret 2528/1986, de 18
de novembre.
5. Certificat del Ministeri de Treball i Seguretat Social, acreditatiu d’estar al corrent de les
obligacions envers la Seguretat Social.
6. Per a les empreses estrangeres, la declaració
de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de manera directa o indirecta
puguin derivar-se del contracte, amb renúncia,
en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que
correspongui al licitador.
Sobre núm. 2. El qual portarà la menció “Proposició econòmica per la subhasta de les obres:
‘Urbanització dels carrers Eivissa, La Plana i
altre de Valldoreix’, presentada per nom i cognoms”, amb la signatura del licitador o persona que el representi, que contindrà l’oferta econòmica, de conformitat amb el següent model:
“En (nom i cognoms) domiciliat a (localitat),
carrer (adreça), amb DNI núm. (núm.), major
d’edat, en nom propi (o en representació de
l’empresa (nom i domicili de l’empresa), una
vegada assabentat de les condicions exigides per
optar a l’adjudicació de les obres de (nom de les
obres), es compromet a realitzar-les amb subjecció al Projecte i al plec de clàusules administratives particulars, per la quantitat de (import)
pessetes, (en lletres i xifres). (En la dita quantitat s’inclou l’impost sobre el valor afegit).
”Així mateix, el licitador declara sota la seva
responsabilitat que reuneix totes i cada una de
les condicions exigides per contractar amb l’administració, i no està inclòs en cap prohibició per
contractar, conforme als articles 15 a 20 de la Llei
de contractes de les administracions públiques.
”Lloc, data i signatura del licitador”.
Valldoreix, 4 de desembre de 1995
JAUME SANMARTÍ I ARGELICH
President de la Junta de Veïns
PG-45828 (95.345.002)

CONSELL COMARCAL
DE LA CONCA DE BARBERÀ
EDICTE
relatiu a l’obra Millora i condicionament d’accessos a diversos nuclis de població de la comarca.
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DIVERSOS
Aprovat inicialment el projecte de l’obra
Millora i condicionament d’accessos a diversos
nuclis de població de la comarca pel Ple del
Consell Comarcal de la Conca de Barberà, amb
un pressupost total de 20.554.474 ptes. s’exposa públicament i resta a disposició dels interessats en un termini d’un mes a fi de rebre les al·legacions que es considerin adients.
Montblanc, 27 de novembre de 1995
JOSEP M. RIBA I SATORRAS
President
PG-45641 (95.338.049)

l’apartat 5.2 de l’esmentada declaració d’impacte
ambiental, a fi que es doni compliment a llurs
prescripcions. Tot això, d’acord amb el contingut
de l’informe annex.

GABERNET, SA

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant la corresponent Sala del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest acord, i amb
compliment del requisit d’haver efectuat la comunicació prèvia a l’òrgan que ha dictat l’acte
impugnat (article 110.3 LRJ/PAC), això sense
perjudici de la interposició de qualsevol altre
recurs que estimeu adient.

A Barcelona, en data 13 de setembre de 1995,
en qualitat de secretari de l’Assemblea General
de l’entitat Gestión 2000, S. Coop. CL,

Barcelona, 27 d’octubre de 1995
CONSELL COMARCAL
DEL TARRAGONÈS
ANUNCI
relatiu a l’adjudicació de l’obra Condicionament
del camí del Catllar a Vespella, 1a fase.
En data 29 de juny de 1995, el Consell Comarcal del Tarragonès, un cop efectuats prèviament
els tràmits legals de licitació, ha adjudicat mitjançant la forma de contractació directa l’execució de l’obra núm. 95/357-PG, titulada Condicionament del camí del Catllar a Vespella, 1a
fase, a l’empresa Panasfalto, per un import de
9.526.915 pessetes.
Es fa públic per donar compliment al que
estableix la legislació vigent sobre contractació
pública.

JOSEP M. ALABERN I CARNÉ
Secretari general
PG-44805 (95.338.039)

*

ANUNCI
relatiu a la dissolució de la Cooperativa.

Certifico
Que, segons consta en el Llibre d’Actes de
l’Assemblea General de la Societat, a la ciutat
de Barcelona i en data 12 de setembre de 1995,
va tenir lloc l’Assemblea General Extraordinària amb l’assistència de la totalitat dels socis i que
es van prendre els següents acords per unanimitat dels socis.
—1 S’aprova la dissolució de la Cooperativa
per voluntat dels socis.
—2 S’aprova el balanç de situació a 12.9.1995.
Actiu
Immobilitzat: 19.943
Actiu circulant: 22.159
Total actiu: 42.102
Passiu
Capital social: 1.000.000
Pèrdues: (1.649.535)
Prov. devol. equip. inform.: 500.000
Creditors: 191.637
Total passiu: 42.102
—3 Nomenar liquidador el soci José M. Ruiz
Altisent, donant-li els poders suficients per representar la Cooperativa en les actuacions de
dissolució.
I perquè consti signa la present certificació.

Tarragona, 21 de novembre de 1995

Barcelona, 30 de novembre de 1995

PONÇ MASCARÓ I FORCADA
Secretari general

TOMÀS DE FELIPE SANTOS
Secretari

PG-922 T (95.335.062)

JOSÉ M. RUIZ ALTISENT
President
PG-45677 (95.338.059)

ENTITAT METROPOLITANA
DE SERVEIS HIDRÀULICS
I TRACTAMENT DE RESIDUS
ANUNCI
sobre l’aprovació del projecte dels col·lectors
generals de connexió al sistema 7 de les zones
urbanes de Sant Bartomeu de la Quadra, la Rierada i Vallpineda, en el terme municipal de Molins de Rei.
El Consell Metropolità de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i tractament de residus, en sessió de 26 d’octubre de 1995, acordà:
Aprovar definitivament el projecte dels col·lectors generals de connexió al sistema 7 de les
zones urbanes de Sant Bartomeu de la Quadra,
la Rierada i Vallpineda, en el terme municipal
de Molins de Rei, amb un pressupost per a coneixement de l’Administració de dos-centes
noranta-tres milions vuit-centres setanta-sis mil
cent vint-i-una (293.876.121) pessetes, tot incorporant com addenda a aquest, l’informe i declaració d’impacte ambiental emesos, respectivament, pel Patronat Metroplità Parc de Collserola
i la Comissió Central d’Indústries i Activitats
Classificades de la Generalitat de Catalunya, així
com els projectes redactats en concreció de

VITI-VINÍCOLA
DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
ANUNCI
relatiu a la transformació de la cooperativa en
societat de responsabilitat limitada.
Es fa públic que l’Assemblea general de la
cooperativa celebrada l’1 de desembre de 1995
ha adoptat, a l’empara de l’article 93 de la Llei
de societats de responsabilitat limitada, l’acord
de transformació en societat de responsabilitat
limitada, i a partir d’ara es denominarà Vitivinícola de Sant Cugat del Vallès, SL.
Els socis disconformes amb l’acord de transformació podran sol·licitar la baixa justificada
de la societat, en un termini de 40 dies des de la
publicació de l’últim anunci.
Sant Cugat del Vallès, 4 de desembre de 1995
JAUME GRAU I FELIU
President
PG-45800 (95.345.001)

*

