
2010

DOGC
Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya

Adreça Internet
http://www.gencat.cat/dogc

Anuncis
Telèfon 93 292 54 14. Fax 93 292 54 33
anuncis@gencat.cat
Calàbria,147 / Rocafort, 122
08015 Barcelona

Any 34 / 2a època Dijous, 11 de novembre de 2010 DOGC número 5753

Sumari

Direcció
Calàbria,147
Tel. 93 292 54 00
Fax 93 292 54 35
08015 Barcelona

DL B-38014-2007
ISSN 1988-298X

Generalitat  
de Catalunya

DISPOSICIONS

DEPARTAMENT 
DE LA VICEPRESIDÈNCIA

INSTITUT NACIONAL D’EDUCACIÓ FÍSICA 
DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ VCP/3570/2010, de 29 d’octubre, per la qual 
s’obre convocatòria per a la concessió i renovació de 
beques i ajuts per a la formació i contractació de personal 
investigador novell dins l’àmbit de l’educació física i 
l’esport i les ciències aplicades a l’esport, destinades a 
l’INEFC, al Centre d’Alt Rendiment i al Consell Català 
de l’Esport, per a l’any 2011. ................................................................. 82749

DEPARTAMENT 
D’INTERIOR, RELACIONS 
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

DECRET 150/2010, de 2 de novembre, pel qual s’esta-
bleix el règim de llicències, permisos i vacances de les 
persones membres del cos de mossos d’esquadra. ........... 82752

ORDRE IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el pro-
cediment d’acreditació del personal tècnic competent 
per a l’elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit 
de la protecció civil. ........................................................................................ 82765

DEPARTAMENT 
D’ECONOMIA I FINANCES

DECRET 151/2010, de 2 de novembre, pel qual es mo-
difica el Decret 100/2005, de 31 de maig, de creació del 
Consell Consultiu de l’Assegurança Privada. ....................... 82775



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.201082744

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

RESOLUCIÓ ECF/3576/2010, de 2 de novembre, per 
la qual es defineix l’abast del concepte de socis o sò-
cies i de socis o sòcies col·laboradors/ores a l’Ordre 
ECF/413/2010, de 23 de juliol, per la qual es dicten 
instruccions sobre informació econòmica i financera 
de les seccions de crèdit de les cooperatives. ......................... 82778

RESOLUCIÓ ECF/3604/2010, de 8 de novembre, per la 
qual es modifica la Resolució ECF/3303/2010, de 19 
d’octubre, per tal d’augmentar l’import de l’emissió de 
deute públic de la Generalitat de Catalunya destinada 
a inversors detallistes fins a 3.000 milions d’euros i se 
li dóna publicitat. ................................................................................................ 82780

DEPARTAMENT 
DE POLÍTICA TERRITORIAL 
I OBRES PÚBLIQUES

DECRET 152/2010, de 2 de novembre, de desplegament 
de la Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per 
cable. ............................................................................................................................... 82781

DECRET 153/2010, de 2 de novembre, pel qual es mo-
difica el Decret 651/2006, de 27 de desembre, pel qual 
s’aprova el sistema de descomptes per als usuaris ha-
bituals del túnel del Cadí, residents a qualsevol dels 
municipis de les comarques del Berguedà, de la Cerdanya 
i de l’Alt Urgell.................................................................................................... 82803

DECRET 154/2010, de 2 de novembre, pel qual s’aprova 
amb caràcter temporal el sistema de reduccions aplica-
bles en el peatge per a determinats usuaris i recorreguts 
a l’autopista C-32 Montgat – Mataró – Palafolls fins a 
la seva connexió amb la carretera GI-600. ............................... 82806

RESOLUCIÓ PTO/3582/2010, de 4 de novembre, relativa 
a les proves que es faran l’any 2011 per obtenir el certi-
ficat d’aptitud professional per a l’exercici de l’activitat 
de conductor i conductora professional de determinats 
vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers 
per carretera. ........................................................................................................... 82811

EDICTE de 22 d’octubre de 2010, sobre un acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent 
al municipi de Vallromanes. .................................................................... 82813

EDICTE de 28 d’octubre de 2010, sobre un acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent 
al municipi de Valls. ........................................................................................ 82823

EDICTE de 28 d’octubre de 2010, sobre un acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent 
al municipi de Valls. ........................................................................................ 82825

EDICTE de 29 d’octubre de 2010, sobre un acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida referent al 
municipi de Tàrrega. ....................................................................................... 82828

EDICTE de 3 de novembre de 2010, sobre una resolució 
adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi 
de Fornells de la Selva.................................................................................. 82832

EDICTE de 5 de novembre de 2010, sobre un acord de la 
Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de Barcelona 
referent al municipi de Barcelona. .................................................... 82833

DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ

DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció 
dels centres educatius públics i del personal directiu 
professional docent. ......................................................................................... 82840

RESOLUCIÓ EDU/3571/2010, de 2 de novembre, per la 
qual es fa pública la relació de cicles formatius de la Llei 
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general 
del sistema educatiu, que s’extingeixen. ..................................... 82864

RESOLUCIÓ EDU/3573/2010, de 8 d’octubre, per la qual 
s’autoritza el canvi de titular del centre d’educació in-
fantil privat de primer cicle Verdaguer, de Reus. ............... 82865

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

DECRET 157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració 
de la Secretaria d’Habitatge, creació de l’Observatori 
de l’Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels 
Estatuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. ........ 82866

RESOLUCIÓ MAH/3581/2010, de 14 d’octubre, sobre 
la subjecció a avaluació ambiental de la Modificació 
puntual del Pla general metropolità (PGM) de l’àmbit 
discontinu de diverses finques situades al carrer d’Antoni 
Mampel, al carrer del Comerç, al passatge del Comerç, 
al carrer Mare de Déu de Montserrat, a la cantonada 
dels carrers Santander, Claverol i Torrelles, als carrers 
B, C i E, al carrer Sant Domènech i al carrer Ciudad 
Real, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts (exp. 
181/10). ........................................................................................................................ 82895

CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT 
D’INTERIOR, RELACIONS 
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ IRP/3584/2010, de 2 de novembre, per la 
qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals 
de la convocatòria de promoció interna, mitjançant con-
curs oposició, per cobrir 105 places de sergent/a del cos 
de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya 
(núm. de registre de la convocatòria 47/10). .......................... 82897



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.2010 82745

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

RESOLUCIÓ IRP/3585/2010, de 2 de novembre, per la 
qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals 
de la convocatòria de promoció interna, mitjançant con-
curs oposició, per cobrir 35 places de sotsinspector/a del 
cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya 
(núm. de registre de la convocatòria 48/10). .......................... 82899

RESOLUCIÓ IRP/3586/2010, de 4 de novembre, per la 
qual es resol el procés selectiu de nou accés per proveir 
14 llocs de treball de personal laboral fix de la categoria 
C1 tècnic/a especialista en telecomunicacions del Depar-
tament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
(núm. de registre de la convocatòria L003/09). ................... 82901

RESOLUCIÓ IRP/3587/2010, de 4 de novembre, per la 
qual es resol el concurs de canvi de destinació per a la 
provisió de llocs de treball de personal laboral fix de 
la categoria d’oficial/a de 1a, manteniment (núm. de 
registre de la convocatòria LIRP/002/10). ................................ 82903

DEPARTAMENT 
D’ECONOMIA I FINANCES

RESOLUCIÓ ECF/3577/2010, de 19 d’octubre, de cessa-
ment del senyor Carlos Méndez Bota com a responsable 
de planificació en matèria de recursos humans de la 
Direcció de Serveis. ......................................................................................... 82905

RESOLUCIÓ ECF/3578/2010, de 25 d’octubre, de ces-
sament de la senyora Araceli Cuenda Macias com a 
analista d’organtizació de la Direcció de Serveis del 
Departament d’Economia i Finances. ............................................ 82906

RESOLUCIÓ ECF/3579/2010, de 21 d’octubre, per la qual 
es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits 
i capacitats per a la provisió de vuit llocs singulars de 
la Intervenció General del Departament d’Economia i 
Finances (convocatòria de provisió núm. EC/011/10). 82907

RESOLUCIÓ ECF/3580/2010, de 19 d’octubre, de con-
vocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats 
per a la provisió de dos llocs de comandament de la 
Direcció General d’Energia i Mines (convocatòria de 
provisió núm. EC/020/10). ....................................................................... 82909

DEPARTAMENT 
DE GOVERNACIÓ 
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

RESOLUCIÓ GAP/3575/2010, de 4 de novembre, de no-
menament de funcionaris i funcionàries del cos de titula-
ció superior (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, 
arxivística (núm. de registre de la convocatòria 178). .. 82919

DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ

DECRET 156/2010, de 2 de novembre, de cessament 
i nomenament de membres del Consell Escolar de 
Catalunya. .................................................................................................................. 82922

RESOLUCIÓ EDU/3572/2010, de 29 d’octubre, de mo-
dificació de la Resolució EDU/3201/2010, de 29 de 
setembre, per la qual s’adjudiquen amb caràcter definitiu 
llocs de treball docents de caràcter singular per l’aplica-
ció del Pla estratègic per a la promoció de l’autonomia 
del centre educatiu. ........................................................................................... 82923

RESOLUCIÓ EDU/3574/2010, de 8 de novembre, de 
citació a termini d’interessats en el recurs contenciós 
administratiu núm. 364/2010, interposat per Xavier So-
laní Tirado. ................................................................................................................ 82926

EDICTE de 28 d’octubre de 2010, pel qual es notifica la 
resolució de l’expedient contradictori no disciplinari a 
la senyora Judith Casanovas Tomás. ............................................... 82927

EDICTE de 29 d’octubre de 2010, pel qual es notifica el 
plec de càrrecs que es formula en la instrucció de l’expe-
dient disciplinari incoat al senyor Carlos Insa Gracia. . 82928

DEPARTAMENT 
DE SALUT

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ SLT/3588/2010, de 27 d’octubre, d’adjudica-
ció d’una plaça vacant de la categoria professional d’au-
xiliar administratiu a la senyora Montserrat del Pulgar 
Rosés amb destinació a la Gerència d’Atenció Primària 
Barcelona, amb efectes de l’1 d’abril de 2006. .................... 82929

DEPARTAMENT 
D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

RESOLUCIÓ ASC/3569/2010, de 4 de novembre, de 
cessament de personal eventual. ......................................................... 82930

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

DECRET 158/2010, de 2 de novembre, de cessament de 
la senyora Núria Buenaventura i Puig com a directo-
ra general del Medi Natural del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. ....................................................................................... 82931

ACORD GOV/197/2010, de 2 de novembre, de nome-
nament de membres del Consell d’Administració de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. ....................................... 82932

RESOLUCIÓ MAH/3590/2010, de 4 de novembre, de 
suplència de la persona titular de la Direcció General 
del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. ................................................................................................................... 82933

UNIVERSITATS 
CATALANES

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2010, per la qual s’integra 
al cos de titulars d’universitat la senyora Maria Dolores 
Puigjaner Riba. ..................................................................................................... 82934



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.201082746

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2010, per la qual la 
senyora Ana Pallarès Serrano professora col·laboradora 
permanent accedeix directament a la categoria de pro-
fessorat agregat. ................................................................................................... 82935

CONCURSOS I ANUNCIS

DEPARTAMENT 
D’INTERIOR, RELACIONS 
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

EDICTE de 13 d’octubre de 2010, de notificació de la 
resolució de recursos d’alçada. ............................................................. 82936

EDICTE de 13 d’octubre de 2010, de requeriment d’iden-
tificació de conductor/a en expedients sancionadors. .... 82939

EDICTE de 20 d’octubre de 2010, de notificació d’acords 
d’incoació d’ofici d’expedients sancionadors. ...................... 82962

EDICTE de 20 d’octubre de 2010, de notificació de les 
resolucions d’inadmissió a tràmit de recursos de repo-
sició. ................................................................................................................................ 83002

DEPARTAMENT 
D’ECONOMIA I FINANCES

ANUNCI de licitació d’un contracte de serveis. .................... 83003

DEPARTAMENT 
DE POLÍTICA TERRITORIAL 
I OBRES PÚBLIQUES

RESOLUCIÓ PTO/3583/2010, de 20 d’octubre, per la 
qual se sotmet a informació pública la relació dels béns 
i els drets afectats per l’execució de les obres del Pro-
jecte XB-08168, dels termes municipals de Calldetenes 
i Folgueroles. .......................................................................................................... 83006

EDICTE de 28 d’octubre de 2010, pel qual es dóna publi-
citat a la resolució que assenyala dies per a la redacció 
d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades 
d’expropiació per l’execució del Projecte NB-05091.1, 
dels termes municipals d’Argentona, Cabrera de Mar i 
Mataró. .......................................................................................................................... 83010

PORTS DE LA GENERALITAT

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte 
de gestió de serveis. ......................................................................................... 83011

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte. 83013

DEPARTAMENT 
DE JUSTÍCIA

ANUNCI pel qual es fan públiques diverses adjudicaci-
ons. .................................................................................................................................... 83015

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I MITJANS 
DE COMUNICACIÓ

ANUNCI pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva 
de diversos contractes. .................................................................................. 83017

ANUNCI de procediment obert per a la licitació d’un 
contracte de servei (exp. G935 N11/004). ................................. 83020

DEPARTAMENT 
DE SALUT

AGèNCIA D’INFORMACIÓ, AVALUACIÓ  
I QUALITAT EN SALUT

CORRECCIÓ D’ERRADA en la publicació de l’Anunci de 
l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, 
sobre licitació d’un contracte de serveis (DOGC núm. 
5727, pàg. 72476, de 4.10.2010). ....................................................... 83022

DEPARTAMENT 
D’AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL

RESOLUCIÓ AAR/3591/2010, de 3 de novembre, per 
la qual se sotmet a informació pública la relació dels 
béns i els drets afectats per l’execució del projecte amb 
clau ER-01910.6A, als termes municipals de Juncosa, 
Bellaguarda i Ulldemolins. ....................................................................... 83023

RESOLUCIÓ AAR/3592/2010, de 3 de novembre, per 
la qual se sotmet a informació pública la relació dels 
béns i els drets afectats per l’execució de les obres del 
projecte amb clau ER-04905.C1, als termes municipals 
de Corbera d’Ebre, la Fatarella i Vilalba dels Arcs. ......... 83025

RESOLUCIÓ AAR/3593/2010, de 3 de novembre, per la 
qual se sotmet a informació pública la relació dels béns 
i els drets afectats per l’execució del projecte amb clau 
VR-03921.1 als termes municipals de Talarn i Tremp. 83029

DEPARTAMENT 
DE TREBALL

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

EDICTE de 29 d’octubre de 2010, de notificació de reso-
lució relativa a la sol·licitud dels incentius que estableix 
el Reial decret 1451/1983, d’11 de maig, per a la con-
tractació indefinida de treballadors amb discapacitat. ... 83032

ANUNCI de licitació d’un contracte de serveis mitjançant 
procediment obert (exp. 89/10). .......................................................... 83033

ANUNCI de licitació d’un contracte de serveis mitjançant 
procediment obert (exp. 82/10). .......................................................... 83035



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.2010 82747

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

EDICTE de 25 d’octubre de 2010, de notificació de la 
Resolució d’un recurs d’alçada interposat contra l’Acord 
de 6 d’octubre de 2009, del tribunal qualificador de la 
convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema 
de lliure accés, per a l’ingrés a l’escala auxiliar, categoria 
d’agent auxiliar, del Cos d’Agents Rurals de la Gene-
ralitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 
01/08). ........................................................................................................................... 83037

EDICTE de 26 d’octubre de 2010, de notificació d’acords 
d’expedients sancionadors. ...................................................................... 83038

EDICTE de 28 d’octubre de 2010, de notificació d’acord 
d’inici i de la proposta de resolució de l’expedient d’anul-
lació de l’àrea privada de caça T-10316. ..................................... 83039

EDICTE de 28 d’octubre de 2010, de notificació de la 
resolució de l’expedient sancionador PC-G-6/2010. ...... 83040

EDICTE de 28 d’octubre de 2010, de notificació d’acords 
d’expedients sancionadors. ...................................................................... 83041

ANUNCI d’informació pública sobre una sol·licitud de 
revisió d’autorització ambiental mitjançant control pe-
riòdic d’una activitat ramadera al terme municipal de 
Gimenells i el Pla de la Font (exp. LA-2010/0153). ....... 83042

ANUNCI d’informació pública sobre una sol·licitud de 
revisió d’autorització ambiental mitjançant control pe-
riòdic d’una activitat ramadera al terme municipal de 
Balaguer (exp. LA-2010/0131). .......................................................... 83043

ANUNCI d’informació pública sobre una sol·licitud de 
revisió d’autorització ambiental mitjançant control pe-
riòdic d’una activitat ramadera al terme municipal de 
Juneda (exp. LA-2010/0149). ................................................................ 83044

ANUNCI per a l’adjudicació d’un contracte de serveis 
per procediment obert. .................................................................................. 83045

AGèNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI d’informació pública (ref. CC2010000020). .. 83047

ANUNCI d’informació pública (ref. AA2010001112). .. 83048

UNIVERSITATS 
CATALANES

UNIVERSITAT DE BARCELONA

RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2010, per la qual s’anun-
cia la licitació per l’adjudicació d’un contracte de sub-
ministrament. .......................................................................................................... 83049

DIVERSOS

Consorci d’Educació de Barcelona ....................................................... 83051
Consorci de l’Habitatge de Barcelona ................................................ 83052
Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals 
de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat 
i la Terra Alta ................................................................................................................. 83054
Consorci Port de Mataró ................................................................................... 83055
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès ........................................................ 83056
Corporació Sanitària Parc Taulí ................................................................ 83057
Fundació Privada Òmnium ............................................................................ 83058
Museu Nacional d’Art de Catalunya ................................................... 83059

ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

Alpens .................................................................................................................................. 83060
Banyoles ............................................................................................................................ 83062
Barcelona .......................................................................................................................... 83063
Benavent de Segrià ................................................................................................. 83065
Calonge ............................................................................................................................... 83066
Capellades ........................................................................................................................ 83073
Carme ................................................................................................................................... 83075
Castellbisbal .................................................................................................................. 83076
Castellgalí......................................................................................................................... 83077
Cornellà de Llobregat .......................................................................................... 83078
Deltebre .............................................................................................................................. 83079
Esparreguera .................................................................................................................. 83082
Fígols..................................................................................................................................... 83083
Flix ........................................................................................................................................... 83084
Font-rubí ............................................................................................................................ 83085
Granollers ......................................................................................................................... 83086
Lloret de Mar ................................................................................................................ 83089
Martorelles ...................................................................................................................... 83091
Monistrol de Montserrat ................................................................................... 83093
Montclar............................................................................................................................. 83095
Olot ......................................................................................................................................... 83096
Òrrius .................................................................................................................................... 83097
Pallejà ................................................................................................................................... 83099
Pals .......................................................................................................................................... 83100
Sabadell .............................................................................................................................. 83101
Salou ...................................................................................................................................... 83105
Salt ........................................................................................................................................... 83106
Sant Cebrià de Vallalta ........................................................................................ 83108
Santa Perpètua de Mogoda ............................................................................. 83109
Talamanca ........................................................................................................................ 83110
Tossa de Mar ................................................................................................................. 83111
Vacarisses ......................................................................................................................... 83113
Vic ............................................................................................................................................ 83114
Vilablareix ....................................................................................................................... 83117
Vilallonga del Camp.............................................................................................. 83118

CONSELLS 
COMARCALS

Alt Penedès ..................................................................................................................... 83119
Gironès ................................................................................................................................ 83120
Pallars Jussà ................................................................................................................... 83124



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.201082748

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

DIPUTACIONS

Barcelona .......................................................................................................................... 83125
Tarragona .......................................................................................................................... 83177

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

EDICTE de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu 
(exp. 319/2010). .................................................................................................. 83178

AUDIèNCIES PROVINCIALS

EDICTE de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial 
de Tarragona, sobre actuacions d’execució de títols ju-
dicials (rotlle 257/2009). ............................................................................. 83179

EDICTE de la Secció Primera de l’Audiència Provincial 
de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari 
(rotlle 1007/2009). ............................................................................................ 83180

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA 
I INSTRUCCIÓ

EDICTE del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de 
Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions de procediment 
ordinari (exp. 280/2009). ............................................................................ 83181

EDICTE del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de 
Tarragona, sobre actuacions de procediment ordinari 
(exp. 1897/2009). ............................................................................................... 83183

EDICTE del Jutjat de Primera Instància núm. 31 de 
Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 
273/2009). ................................................................................................................. 83184

EDICTE del Jutjat de Primera Instància núm. 31 de 
Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 
1254/2009). .............................................................................................................. 83185

EDICTE del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de 
Rubí, sobre procediment de divorci contenciós (exp. 
150/2010). ................................................................................................................. 83186

JUTJATS MERCANTILS

EDICTE del Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona, sobre 
actuacions de procediment ordinari (exp. 1003/2008). 83187

ADMINISTRACIÓ ELECTORAL

EDICTE de 5 de novembre de 2010, de la Junta Electoral 
Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i 
debats que amb motiu de les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2010 Televisió de Catalunya, SA, té intenció 
d’emetre. ..................................................................................................................... 83188

EDICTE de 8 de novembre de 2010, de la Junta Electoral 
Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes 
i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament 
de Catalunya 2010 Televisión Española, SA, té intenció 
d’emetre. ..................................................................................................................... 83189

EDICTE de 8 de novembre de 2010, de la Junta Electoral 
Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i 
debats que amb motiu de les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2010 Televisión Española (Tinc una Pregunta 
per a Vostè) té intenció d’emetre. ....................................................... 83190

EDICTE de 8 de novembre de 2010, de la Junta Electoral 
Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i 
debats que amb motiu de les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2010 Radio Nacional de España té intenció 
d’emetre. ..................................................................................................................... 83191

EDICTE de 8 de novembre de 2010, de la Junta Electoral 
Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes 
i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2010 El Prat Ràdio té intenció d’emetre. ........... 83192

EDICTE de 8 de novembre de 2010, de la Junta Electoral 
Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes i 
debats que amb motiu de les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2010 Informatiu Comarcal del Baix Llobregat 
té intenció d’emetre. ........................................................................................ 83193

EDICTE de 8 de novembre de 2010, de la Junta Electoral 
Provincial de Barcelona, en relació amb les entrevistes 
i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament 
de Catalunya 2010 Ona Malgrat té intenció d’emetre. . 83194

*



DOGC 5753 – 11.11.2010  82749

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

DEPARTAMENT
DE LA VICEPRESIDÈNCIA

INSTITUT NACIONAL D’EDUCACIÓ FÍSICA
DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
VCP/3570/2010, de 29 d’octubre, per la qual s’obre convocatòria per a la concessió 
i renovació de beques i ajuts per a la formació i contractació de personal investi-
gador novell dins l’àmbit de l’educació física i l’esport i les ciències aplicades a 
l’esport, destinades a l’INEFC, al Centre d’Alt Rendiment i al Consell Català de 
l’Esport, per a l’any 2011.

Atès el que disposa el Reial decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s’aprova 
l’Estatut del personal investigador en formació;

Ateses les competències que en matèria d’investigació preveu la Llei 11/1984, de 
5 de març, de creació de l’organisme autònom Institut Nacional d’Educació Física 
de Catalunya;

Atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Vista l’Ordre VCP/565/2008, de 18 de desembre, per la qual s’aproven les ba-
ses generals i les bases específiques per a la concessió de beques i ajuts per a la 
formació i contractació de personal investigador novell i beques de col·laboració 
per a personal investigador, dins l’àmbit de l’educació física i l’esport i les ciències 
aplicades a l’esport, destinades a l’INEFC, al Centre d’Alt Rendiment (CAR) i al 
Consell Català de l’Esport (CCE);

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

RESOLC:

—1 Objecte
1.1 Obrir la convocatòria per a la renovació de deu beques per a personal 

investigador novell mitjançant la incorporació en programes de doctorat per a la 
realització de tesis doctorals, dins l’àmbit de l’educació física i l’esport i les ciències 
aplicades a l’esport, destinades a l’INEFC, al Centre d’Alt Rendiment (CAR) i al 
Consell Català de l’Esport (CCE), de les quals, set corresponen al segon any de la 
segona etapa i tres corresponen al tercer any de la segona etapa. Les beques de segon 
i tercer any de la segona etapa es formalitzaran mitjançant un contracte de caràcter 
laboral a l’empara de les bases específiques de l’annex 2 de l’Ordre VCP/565/2008, 
de 18 de desembre.

1.2 Obrir la convocatòria per la concessió de tres beques per a la formació de 
personal investigador novell, mitjançant els programes de doctorat o els màsters 
universitaris, corresponents al primer any de la segona etapa del programa, les 
quals es formalitzaran mitjançant beques, dins l’àmbit de l’educació física i l’esport 
i les ciències aplicades a l’esport, destinats a l’INEFC, al Centre d’Alt Rendiment 
(CAR) i al Consell Català de l’Esport (CCE) per a l’any 2011, a l’empara de la base 
específica 2 de l’annex 2 de l’Ordre VCP/565/2008, de 18 de desembre.

1.3 Obrir la convocatòria per a la renovació excepcional de dues beques pre-
doctorals per a personal investigador, dins l’àmbit de l’educació física i l’esport i 
les ciències aplicades a l’esport, atorgades per Resolució del director de l’INEFC, 
de 29 de gener de 2007 i renovades per les resolucions de 28 de desembre de 2007, 
30 de gener de 2009 i 2 de gener de 2010.

—2 Aplicació pressupostària i quantia màxima
L’atorgament de les subvencions corresponents a aquesta convocatòria es realitzarà 

amb càrrec a la partida D/480000100/4440 del centre gestor 609001 del pressupost 
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de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya per a l’any 2011 i serà d’un 
import màxim de 195.860,00 euros.

—3 Sol·licituds i documentació
Podran ser beneficiàries les persones físiques que compleixin els requisits que 

preveu la base 3 de l’annex 1 de l’Ordre VCP/565/2008, de 18 de desembre, i els 
requisits següents:

3.1 Per al primer any de la 2a etapa:
La nota mitjana mínima de l’expedient acadèmic dels estudis de primer i segon 

cicle o dels 240 crèdits de la persona candidata ha de ser igual o superior a 1,5 
(escala 1-4).

Per accedir als doctorats regulat pel Reial decret 778/1998, de 30 d’abril, tenir 
superats els 20 crèdits de docència d’un programa de doctorat i estar admès en un 
programa de doctorat d’una universitat del sistema universitari català.

Per accedir als doctorats regulats pel Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre:
a) Haver superat 60 ECTS d’un màster universitari que condueixi al doctorat i 

estar admesos en un programa de doctorat del sistema universitari català.
b) Haver superat 300 ECTS entre els estudis universitaris de grau i de postgrau, 

i estar admesos en un programa de doctorat d’una universitat del sistema univer-
sitari català.

c) Tenir el títol de màster universitari que condueixi a un doctorat, i estar admesos 
en un programa de doctorat d’una universitat del sistema universitari català.

3.2 Renovacions.
Per a la renovació de la beca o ajut cal acreditar-ho davant els òrgans competents 

per raó de la matèria:
a) Justificar el compliment de l’objecte de la beca o ajut en els termes que pre-

veuen les bases generals.
b) El certificat del responsable del projecte o del centre receptor en què es duu a 

terme l’activitat becada, que acrediti que el beneficiari hi és inscrit i està realitzant 
l’activitat adequadament.

c) La memòria justificativa de tot el treball realitzat en el període d’execució de 
la beca, on consti l’assoliment efectiu dels objectius de la beca.

d) Una memòria de totes les publicacions, els articles i els treballs que puguin 
derivar de la tasca realitzada i els resultats obtinguts.

e) En el cas de beques per a la realització d’estudis, l’acreditació que s’ha for-
malitzat la matrícula.

El termini màxim de presentació de la justificació documental referida finalitzarà 
un cop s’iniciïn els tràmits per a la renovació.

3.3 S’acceptaran les sol·licituds dels possibles beneficiaris que abans de 
l’acceptació de la beca puguin acreditar el compliment de l’apartat a), b) o c) del 
punt 3.1.

3.4 Les sol·licituds hauran de presentar-se en els impresos normalitzats i 
disponibles en l’adreça d’Internet http://www.gencat.cat/agaur, d’acord amb les 
instruccions que hi figuren. Els formularis de la sol·licitud amb les signatures ori-
ginals i la resta de documentació, si escau, s’ha de trametre als registres generals 
dels centres de Barcelona i de Lleida de l’INEFC (centre de Barcelona: avinguda 
de l’Estadi, s/n, 08038 Barcelona; centre de Lleida: Partida Caparrella, s/n, 25192 
Lleida), i a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Via 
Laietana, 28, 2a planta, 08003 Barcelona, o bé per qualsevol dels mitjans que preveu 
l’article 38 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. Aquesta mateixa sol·licitud, amb el vistiplau 
del vicerector de recerca o equivalent, tindrà els efectes de proposta de contractació 
del centre adreçada a l’INEFC o a l’AGAUR.

—4 Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar de 

l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria.
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—5 Òrgan instructor
La persona que exerceix la gerència de l’INEFC actuarà com a òrgan instructor 

i l’AGAUR participarà en la gestió i tramitació de les beques i contractes, com a 
entitat col·laboradora, en els termes acordats amb l’òrgan concedent.

—6 Òrgan resolutori
L’òrgan competent per a la resolució dels procediments per a la concessió de les 

beques i ajuts és el director de l’INEFC.

—7 Període d’execució de les beques
Amb caràcter general, el període d’execució de les activitats objecte de les beques 

que es convoquen abastarà de l’1 de gener de 2011 al 31 de desembre de 2011. El 
període d’execució de les activitats objecte de les 2 beques de renovació excepcional 
contemplades en l’apartat 1.3. d’aquesta resolució serà d’un mes, fins a completar 
els dos anys de contractació total.

—8 Import de les beques
L’import de les beques i ajuts per a la formació i contractació de personal inves-

tigador novell dins l’àmbit de l’educació física i l’esport i les ciències aplicades a 
l’esport, destinades a l’INEFC, al Centre d’Alt Rendiment (CAR) i al Consell Català 
de l’Esport (CCE) per a l’any 2011, objecte d’aquesta convocatòria, es diferencia 
en funció de l’etapa en què es trobin els beneficiaris. De manera que les beques de 
personal investigador novell del primer any de la segona etapa seran retribuïdes 
amb 12.420 euros bruts anuals i 15.600 euros bruts anuals la resta de les beques 
convocades. Aquests imports es liquidaran per mensualitats.

—9 Termini de resolució
El termini màxim de resolució de les sol·licituds de beques serà de tres mesos a 

comptar de la data de la publicació d’aquesta convocatòria. Transcorregut aquest 
termini sense resolució expressa, s’entendrà desestimada la beca sol·licitada, per 
silenci administratiu.

La notificació de la resolució de concessió o de denegació de la beca, degudament 
motivada, es farà individualment per correu certificat a la persona o institució 
interessada.

Per tal de fer-ne una difusió més gran, i amb efectes informatius, es comunicarà 
el resultat de la resolució mitjançant les respectives pàgines web de l’AGAUR, del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, i de l’INEFC: http://www.gencat.
cat/agaur, http://www.gencat.cat/diue, http://www.inefc.net.

Contra aquesta Resolució de convocatòria que posa fi a la via administrativa 
es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictada, d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de 
la data de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 29 d’octubre de 2010

ANDREU CAmpS I pOvILL

Director

(10.301.132)

*
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DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

DECRET
150/2010, de 2 de novembre, pel qual s’estableix el règim de llicències, permisos i 
vacances de les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

L’article 136 de l’Estatut determina les competències de la Generalitat en matèria 
de funció pública. Així mateix, d’acord amb l’article 164.c) correspon a la Genera-
litat, en matèria de seguretat pública, la competència en la creació i l’organització 
de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

L’article 48.2 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-
mossos d’esquadra, disposa textualment que “el règim de llicències, permisos i 
vacances, a què es refereix l’apartat 1, s’ha d’establir reglamentàriament, atenent 
les necessitats del servei.”.

A l’empara d’aquesta habilitació, es va aprovar el Decret 15/1997, de 21 de gener, 
pel qual es regula el règim de llicències, permisos i vacances dels membres del cos 
de mossos d’esquadra.

L’article 3 de la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovada pel Decret legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre, disposa que en aplicació d’aquesta Llei l’òrgan competent 
pot dictar normes específiques per adequar-la a les peculiaritats dels mossos d’es-
quadra, entre d’altres. En el mateix sentit, la disposició addicional tercera de la Llei 
8/2006, en el seu punt primer, preveu que en el termini de tres mesos, a comptar de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern n’ha de fer el desplegament reglamentari 
i adaptar-ne les mesures a les peculiaritats dels mossos d’esquadra, entre d’altres. 
Així mateix, la disposició final de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la 
Generalitat-mossos d’esquadra, faculta el Govern de la Generalitat i, si escau, la 
persona titular del departament competent en matèria de seguretat pública per fer 
el desplegament reglamentari d’aquesta Llei.

En especial, s’ha de destacar la necessitat d’incorporar a l’estatut del personal del 
cos de mossos d’esquadra les mesures recollides a la Llei 8/2006, de 5 de juliol, en 
tant que suposen importants avenços en àmbits com la conciliació de la vida per-
sonal, familiar i laboral –en especial mitjançant la regulació de permisos vinculats 
a la filiació, la convivència i la família-, l’equiparació entre la filiació biològica i 
les adopcions i acolliments, l’equiparació de les unions estables de parella amb els 
matrimonis, i la incorporació de mesures per fer més efectiva la protecció de les 
dones en situació de violència masclista.

Tenint en compte aquesta normativa, el present Decret té per objecte la 
regulació del règim de llicències i permisos, així com les corresponents re-
duccions de jornada i les vacances de les persones membres del cos de mossos 
d’esquadra. En aquesta regulació, fent ús dels referits preceptes habilitadors, 
s’han incorporat les adaptacions necessàries per tal de garantir l’efectivitat dels 
drets recollits tot tenint en compte les particularitats organitzatives del cos de 
mossos d’esquadra.

En concret, el Decret regula en els capítols 2, 3, 4 i 5 les diferents modalitats de 
llicències, permisos, reduccions de jornada i vacances. El capítol 6 preveu el pro-
cediment de concessió i estableix el sentit del silenci en els casos en què no hi hagi 
resolució expressa de la direcció general competent en matèria de policia.

Vist l’informe del Consell de la Policia-mossos d’esquadra,

Per tot això, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a 
proposta del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, i d’acord 
amb el Govern,
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DECRETO:

CApíTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Objecte

1.1 L’objecte d’aquest Decret és establir el règim de llicències, permisos i 
reduccions de jornada, així com les vacances de les persones membres del cos de 
mossos d’esquadra.

1.2 L’autorització de les llicències, permisos, reduccions de jornada i vacances 
és competència de la direcció general competent en matèria de policia i podrà ser 
objecte de delegació.

CApíTOL 2
Llicències

Article 2
Modalitats

Es poden concedir llicències a les persones membres del cos de mossos d’es-
quadra:

a) Per a estudis.
b) Per a assumptes propis.
c) Per malaltia.
d) Per a l’exercici de funcions sindicals.

Article 3
Llicència per a estudis

3.1 Es poden concedir llicències per fer estudis sobre matèries directament 
relacionades amb el lloc de treball, sempre que hi hagi un informe favorable del cap 
de la unitat en què el/la funcionari/ària presta els seus serveis. Només si aquesta 
llicència es concedeix per interès propi de l’Administració, la persona que l’ha sol-
licitat té dret a percebre totes les seves retribucions. L’apreciació d’ aquest interès de 
l’Administració correspon a la direcció general competent en matèria de policia.

3.2 Als efectes de l’acompliment de la jornada de treball anual, quan es tracti 
d’estudis i cursos de formació inclosos dins les activitats programades per l’Insti-
tut de Seguretat Pública de Catalunya i d’aquells altres que determini la direcció 
general competent en matèria de policia, es podran computar les hores de treball 
que corresponguin tenint en compte la planificació de la jornada de la persona inte-
ressada i d’acord amb els criteris sobre formació del funcionariat del cos de mossos 
d’esquadra que estableixi la direcció general competent en matèria de policia.

Article 4
Llicència per a assumptes propis

4.1 Es poden concedir llicències per a assumptes propis, sense cap retribució, 
la duració acumulada de les quals no podrà excedir en cap cas els sis mesos cada 
dos anys.

4.2 La durada mínima d’aquesta llicència és de deu dies naturals i la seva 
concessió resta subordinada a les necessitats del servei. L’òrgan competent per 
concedir-la valorarà conjuntament els motius al·legats per la persona sol·licitant i, 
també, la possible pertorbació dels serveis amb la seva concessió.

Article 5
Llicència per malaltia

5.1 Les persones membres del cos de mossos d’esquadra, en els supòsits de 
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malaltia i accident que els incapaciti temporalment per al desenvolupament de les 
funcions policials, tindran dret a llicència, d’acord amb el règim de previsió social 
al qual la persona funcionària estigui acollida.

5.2 La direcció general competent en matèria de policia, mitjançant els serveis 
mèdics corresponents, pot fer el seguiment i la verificació de l’estat de la malaltia 
del funcionari amb l’objectiu de tenir coneixement d’aquesta, prestar l’ajut necessari 
i aconseguir la seva total i prompta recuperació.

Article 6
Llicència per a l’exercici de funcions sindicals

Les llicències per exercir funcions sindicals a temps total es gaudiran de conformitat 
amb el que s’estableixi per acord amb les organitzacions sindicals representatives 
del cos de mossos d’esquadra.

CApíTOL 3
Permisos

Article 7
Condicions d’exercici

Si dues persones sol·liciten un mateix permís pel mateix fet causant s’haurà de 
gaudir de forma alternativa i sense superar el termini global màxim establert per 
a cada modalitat de permís, a excepció del que disposen els articles 9.2, 9.3, 9.9, 
9.11 i 10.2.

En atenció a les especials característiques del cos de mossos d’esquadra, les 
necessitats del servei s’hauran de tenir en compte quan es resolguin les peticions 
de les persones interessades.

Article 8
Modalitats

Les persones membres del cos de mossos d’esquadra poden gaudir dels permisos 
següents:

8.1 Retribuïts, no recuperables i amb justificació:
a) Per matrimoni.
b) Per matrimoni de familiar.
c) Per maternitat.
d) Per adopció o acolliment internacional.
e) Per naixement, adopció o acolliment.
f) Per paternitat.
g) Per lactància.
h) Per atendre fills/filles discapacitats/ades.
i) Prenatal.
j) Per mort, accident, hospitalització o malaltia greu de familiar fins al segon 

grau.
k) Per situacions de violència masclista.
l) Per traslladar-se de domicili.
m) Per a exàmens finals en centres oficials i per a altres proves definitives d’ava-

luació i alliberadores en els esmentats centres.
n) Per a deures inexcusables de caràcter públic o personal.
o) Per a assistència a judicis.
p) Per hores acumulades.
8.2 Retribuïts, recuperables i amb justificació:
a) Flexibilitat horària recuperable.
b) Flexibilitat per atendre fills/es discapacitats/es.
c) Flexibilitat per a situacions de violència masclista.
8.3 Retribuïts, no recuperables i sense justificació:
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a) Per assumptes personals.
b) Per crèdit horari sindical.
8.4 No retribuïts, amb justificació:
Sense retribució per atendre un familiar.

Article 9
Permisos retribuïts, no recuperables i amb justificació

9.1 Permís per matrimoni.
El permís per raó de matrimoni o per inici de convivència, en el cas de les unions 

estables de parella, té una durada de quinze dies naturals consecutius. Els cònjuges 
o convivents en poden gaudir dins el termini d’un any a comptar de la data del 
casament o de l’inici de la convivència.

A efectes d’aquest permís es considera inici de la convivència el moment en què 
la unió estable de parella queda acreditada mitjançant el procediment legalment 
establert a l’efecte.

9.2 Permís per matrimoni de familiar.
El matrimoni de familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat dóna dret 

a un permís d’un dia d’absència del lloc de treball sempre que l’acte del matrimoni 
coincideixi amb una jornada planificada de treball.

Aquest permís, si el matrimoni té lloc fora de Catalunya, és ampliable a un mà-
xim de dos dies consecutius d’absència, el dia de l’acte del matrimoni i l’anterior o 
posterior, sempre que coincideixin amb jornades planificades de treball.

9.3 Permís per maternitat.
9.3.1 El permís per maternitat, en cas de filiació biològica, té una durada de setze 

setmanes ininterrompudes. Aquest permís s’ampliarà en dues setmanes més, en el 
supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon, en els 
supòsits de part múltiple. El permís es distribuirà a opció de la funcionària sempre 
que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part. L’altre progenitor o pro-
genitora, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís 
de maternitat, o de la part que en resti, en el cas de mort o malaltia incapacitant de 
la mare o en el cas de guarda legal exclusiva.

No obstant això, i sens perjudici de les sis setmanes immediatament posteriors 
al part de descans obligatori per a la mare, en cas que els progenitors treballin, la 
mare, en iniciar-se el període de descans per maternitat, pot optar perquè l’altre 
progenitor gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del període de descans 
posterior al part, de forma simultània o bé successiva amb el de la mare. L’altre 
progenitor pot seguir gaudint del permís de maternitat inicialment cedit, encara que 
en el moment previst per a la reincorporació de la mare a la feina aquesta estigui 
en situació d’incapacitat temporal.

En els casos de gaudiment simultani de períodes de descans, la suma d’aquests no 
pot excedir de les setze setmanes o de les que correspongui en cas de discapacitat 
del fill o filla o de part múltiple.

En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el 
nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s’am-
pliarà en tants dies com el nounat es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze 
setmanes addicionals.

9.3.2 El permís per maternitat en cas d’adopció o acolliment, tant preadoptiu 
com permanent o simple, de durada no inferior a un any, té una durada de setze 
setmanes ininterrompudes. Aquest permís s’amplia dues setmanes més en el supòsit 
de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill o filla, a partir del segon, 
en els supòsits d’adopció o acolliment múltiple.

El còmput del termini es comptarà a elecció del/de la funcionari/ària, a partir de 
la decisió administrativa o judicial d’acolliment o a partir de la resolució judicial 
per la qual es constitueix l’adopció sense que en cap cas un mateix menor pugui 
donar dret a més d’un permís per maternitat.

En el cas que els dos progenitors treballin, el permís s’ha de distribuir a opció de 
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les persones interessades, que en poden gaudir de forma simultània o successiva, 
sempre en períodes ininterromputs.

En els casos de gaudiment simultani de períodes de descans, la seva suma no pot 
passar de les setze setmanes o de les que corresponguin en cas d’adopció o acolliment 
múltiple i de discapacitat del menor o la menor adoptat/ada o acollit/ida.

El permís per adopció o acolliment internacional, tant preadoptiu com permanent 
o simple, podrà iniciar-se fins a sis setmanes abans de la resolució judicial per la 
qual es constitueix l’adopció o la decisió administrativa o judicial d’acolliment.

9.3.3 La persona que gaudeix del permís per maternitat pot gaudir d’aquest 
permís a temps parcial, d’una manera ininterrompuda, sempre que les necessitats 
del servei ho permetin. En el cas de filiació biològica, la mare pot gaudir del permís 
a temps parcial només a patir de la sisena setmana posterior al part. La manera 
en què es distribueix el temps del permís requereix l’acord previ entre la persona 
afectada i l’òrgan competent per a la concessió del permís. El permís per maternitat 
a temps parcial és incompatible amb els permisos per lactància i amb la reducció 
de jornada per guarda legal.

9.4 Permís especial per adopció o acolliment internacional.
Si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de l’adop-

tat/ada, en els casos d’adopció o acolliment internacional, es té dret, a més del 
previst per a la maternitat, a un permís de fins a dos mesos de durada, que es podrà 
gaudir de manera fraccionada, percebent durant aquest període exclusivament les 
retribucions bàsiques.

9.5 Permís per naixement, adopció o acolliment.
El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a 

un permís de cinc jornades planificades de treball consecutives dins els deu dies 
següents a la data de naixement, o a l’arribada del menor o la menor adoptat/ada o 
acollit/ida a la llar familiar en el cas d’adopció o acolliment.

En el cas de part, adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, 
si es tracta de dos fills o filles, la durada del permís s’amplia a deu jornades planifi-
cades de treball dins els quinze dies següents a la data del naixement o a l’arribada 
del menor o la menor adoptat/ada o acollit/ida a la llar familiar.

Si són tres o més fills o filles, la durada del permís s’amplia a quinze jornades 
planificades de treball dins els vint dies següents a la data del naixement o a l’arri-
bada del menor o la menor adoptat/ada o acollit/ida a la llar familiar.

9.6 Permís de paternitat.
9.6.1 El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís de maternitat té 

dret a un permís de paternitat de quatre setmanes consecutives. Si el gaudiment 
del permís de maternitat és compartit, serà a opció dels/de les progenitors/ores sol-
licitar-ne el gaudiment per un o altre.

Aquest permís es pot gaudir durant el període comprès des del finiment del permís 
per naixement del fill o filla, des de la resolució judicial per la qual es constitueix 
l’adopció, o a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, i fins que 
fineixi el permís per maternitat, o també immediatament després del finiment 
d’aquest permís.

9.6.2 El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda 
legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del 
de maternitat.

9.6.3 En cas que coincideixi en la mateixa persona el gaudi del permís de pater-
nitat i el del permís de lactància, no varia la data d’inici del còmput de la lactància 
que és manté en tot cas a partir del finiment del permís de maternitat.

9.7 Disposicions comunes als permisos de maternitat i paternitat.
9.7.1 Si el període del permís de maternitat o del permís de paternitat coincideix 

totalment o parcialment amb algun dels cicles de vacances concedits, la persona 
afectada haurà de sol·licitar un nou cicle de vacances per gaudir-lo un cop finit el 
permís. Si les necessitats del servei ho permeten, el còmput de les vacances s’iniciarà 
l’endemà de la data de finiment del permís. En els casos en què les necessitats del 
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servei no permetin el gaudiment de les vacances l’endemà de la data del finiment 
del permís, la persona funcionària pot sol·licitar un nou cicle de vacances dels que 
restin disponibles en la seva destinació.

9.7.2 Durant el gaudiment del permís per maternitat o per paternitat es podrà 
participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.

9.8 Permís per lactància.
9.8.1 El permís de lactància és d’una hora diària d’absència del lloc de treball, 

la qual es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts a l’inici i al final de la 
jornada.

En els casos de part, adopció o acolliment permanent o preadoptiu múltiple, el 
permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d’una 
hora a l’inici i al final de la jornada.

El període del permís s’inicia un cop finit el permís de maternitat i té una durada 
màxima de vint setmanes.

9.8.2 A petició de l’interessat o interessada, les hores del permís de lactància 
es poden compactar per gaudir-les en jornades senceres planificades de treball, 
consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el moment d’inici del període 
de permís i tenint en compte sempre les necessitats del servei.

Aquest permís és compatible amb la reducció de jornada per guarda legal.
9.9 Permisos per atendre fills/filles discapacitats/ades.
Els progenitors amb fills/filles discapacitats/ades tenen dret conjuntament a 

permisos d’absència del lloc de treball per poder assistir a reunions o visites en els 
centres educatius especials o sanitaris on rebin suport.

9.10 Permís prenatal.
9.10.1 Les funcionàries embarassades del cos de mossos d’esquadra tenen dret 

a absentar-se del lloc de treball per assistir a exàmens prenatals i a tècniques de 
preparació per al part, durant el temps necessari per dur a terme aquestes pràctiques, 
amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho dins la jornada de treball.

9.10.2 Les parelles que opten per l’adopció o l’acolliment, tant preadoptiu com 
permanent o simple, tenen dret a absentar-se del lloc de treball per dur a terme els 
tràmits administratius requerits per l’administració competent fets a Catalunya, 
durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s’han de fer dins la jornada 
de treball.

9.11 Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu de familiar fins 
al segon grau.

El permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu de familiar fins al 
segon grau de consanguinitat o afinitat té una durada de dues jornades planifica-
des de treball consecutives dins els cinc dies naturals següents a la data en què es 
produeix el fet causant si aquest succeeix en el mateix municipi de la destinació del 
funcionari. Aquest permís és ampliable a quatre jornades planificades de treball 
consecutives dins els deu dies naturals següents a la data en què es produeix el fet 
causant si aquest succeeix en un municipi diferent del municipi on està destinat el 
funcionari.

Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís 
fins a sis jornades planificades de treball consecutives.

Els dies de permís s’han de gaudir a partir de la primera jornada planificada 
de treball posterior al dia en què s’hagi produït el fet causant de la concessió del 
permís.

9.12 Permís per raó de violència masclista.
Les funcionàries en situació de violència masclista que, per aquest motiu, s’hagin 

d’absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d’assistència es consi-
derin justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de 
salut corresponents.

9.13 Permís per a trasllat de domicili.
El funcionari o la funcionària podrà gaudir de dos dies planificats de treball 

consecutius per tal de dur a terme el trasllat.
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9.14 Permís per a exàmens finals en centres oficials i per a altres proves defi-
nitives d’avaluació i alliberadores en els esmentats centres.

El funcionari o la funcionària podrà gaudir d’una jornada planificada de treball 
per a examen final en centres oficials, i per a altres proves definitives d’avaluació i 
alliberadores en els esmentats centres, el temps indispensable per fer-les.

Les persones membres del cos de mossos d’esquadra que el dia dels exàmens 
finals en centres oficials treballin en torn de nit podran optar, quan ho sol·licitin, 
entre gaudir de descans el torn de nit immediatament anterior o del mateix dia a la 
data que tinguin l’examen.

9.15 Permís per a deures inexcusables de caràcter públic o personal.
Les persones funcionaries del cos de mossos d’esquadra gaudeixen d’aquest permís 

durant el temps indispensable per complir-los, sempre que no puguin efectuar-se 
fora de la jornada de treball.

9.16 Assistència a judicis.
9.16.1 Quan l’assistència a judicis, citacions per prestar declaracions i similars, 

per raó del servei policial, és en dies lliures de servei, es computen tres hores de 
treball efectiu quan es produeix dins la comarca de destinació, i cinc hores de tre-
ball efectiu quan es produeix fora de la comarca de destinació, sens perjudici que 
puguin ser més hores si aquestes són degudament justificades.

Quan l’assistència comporti l’estada fora de la comarca de destinació del funcio-
nari per una durada superior a vint-i-quatre hores, es computaran set hores i mitja 
de treball efectiu per cada dia.

Si l’assistència és assenyalada per al matí següent a un torn de nit en què el 
funcionari hagi de treballar, aquest podrà demanar permís aquell torn de nit, i es 
computaran a efectes de jornada de treball anual cinc hores de treball efectiu, les 
quals poden ser objecte d’increment si es requereix de més hores, si aquestes són 
degudament justificades.

9.16.2 Quan l’assistència de la persona funcionària es produeix en dies de treball 
efectiu, es concedeix el temps indispensable per al seu compliment.

9.17 Permís per hores acumulades.
Les persones membres del cos de mossos d’esquadra poden sol·licitar permisos 

per hores acumulades, d’acord amb els criteris de còmput i gaudiment que determini 
la direcció general competent en matèria de policia.

Article 10
Permisos retribuïts, recuperables i amb justificació

10.1 Permisos de flexibilitat horària recuperable
Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una 

hora i un màxim de set per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents 
fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els 
docents responsables dels/de les fills/filles. El temps d’absència l’ha de recuperar 
la persona afectada durant la mateixa setmana o, si no és possible, en les quatre 
setmanes posteriors al fet causant, en què gaudeix del permís, tenint en compte les 
necessitats del servei. Aquests permisos poden ser puntuals o periòdics.

10.2 Permisos de flexibilitat per atendre fills discapacitats.
Els progenitors amb fills discapacitats tenen dret a dues hores de flexibilitat 

horària diària per poder conciliar els horaris dels centres d’educació especial o dels 
altres centres on el fill o filla discapacitat/ada rep atenció.

10.3 Permisos de flexibilitat per situacions de violència masclista.
Les dones en situació de violència masclista tenen dret a les hores de flexibilitat 

horària que, d’acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur pro-
tecció o assistència social.

Article 11
Permisos retribuïts, no recuperables i sense justificació

11.1 Permís per a assumptes personals.
11.1.1 Es pot disposar d’un màxim de 68 hores de permís per assumptes personals 
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per cada any complet de servei, o la part proporcional que correspongui quan el temps 
realment treballat sigui inferior a l’any o en els casos de reducció de jornada.

11.1.2. El temps de gaudiment del permís per assumptes personals ha d’abastar 
la totalitat de la jornada de treball, sempre que l’interessat tingui hores suficients. 
Si no es disposa d’hores d’assumptes personals suficients, s’hi poden afegir hores 
acumulades, per tal de completar la jornada festiva. Es pot acumular el gaudiment 
d’hores de vacances i d’assumptes personals.

11.1.3 La concessió d’aquest permís resta subordinada a les necessitats del servei 
i en tots els casos caldrà garantir que la mateixa unitat on es presten els serveis as-
sumirà sense dany per a terceres persones o per a la pròpia organització les tasques 
del funcionari al qual es concedeix el permís.

11.1.4 El període de gaudiment del permís per a assumptes personals és el com-
près en l’any policial.

11.2 Permís per a crèdit horari sindical.
Els permisos per a l’exercici de funcions sindicals, de formació sindical o de re-

presentació de personal es gaudiran de conformitat amb el que s’estableixi per acord 
amb les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra.

Article 12
Permís no retribuït, no recuperable i amb justificació per atendre un familiar

Es poden concedir permisos sense retribució per atendre un familiar fins al segon 
grau de consanguinitat o afinitat per un període mínim de deu dies i màxim de tres 
mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més.

CApíTOL 4
Reduccions de jornada

Article 13
Condicions d’exercici

13.1 Les persones membres del cos de mossos d’esquadra quan sol·licitin les 
reduccions de jornada hauran d’optar per una de les formes de gaudiment previstes, 
d’acord amb les seves preferències i tenint en compte les necessitats del servei. En 
les sol·licituds s’haurà de concretar la franja horària de gaudiment de la reducció 
de jornada diària i la concreció de les altres formes de gaudiment, l’autorització de 
les quals restarà condicionada sempre a les necessitats del servei.

13.2 No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet 
causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sense que el termini 
global superi l’establert com a màxim.

13.3 Els/les funcionaris/àries que tinguin autoritzada una reducció de jornada i 
canviïn d’unitat hauran de presentar una nova sol·licitud d’autorització de reducció 
de jornada a la seva nova destinació per tal de concretar si la forma i franja de gau-
diment de la reducció s’ajusta a les necessitats del servei de la nova unitat operativa 
i si s’escau establir una nova forma o franja de gaudiment.

No caldrà que presentin una nova sol·licitud de reducció de jornada els/les 
funcionaris/àries que canviïn d’unitat com a conseqüència d’un trasllat forçós. En 
aquest cas, es mantindran les condicions de gaudiment autoritzades per la unitat 
operativa d’origen.

Article 14
Modalitats de reducció de jornada

Es poden concedir les següents reduccions de jornada a les persones membres 
del cos de mossos d’esquadra:

a) Reducció de jornada amb la totalitat de les retribucions.
b) Reducció per discapacitat legalment reconeguda.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.201082760

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

c) Reducció de jornada d’un terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les 
retribucions.

Article 15
Reducció de jornada amb la totalitat de les retribucions

15.1 Les persones membres del cos de mossos d’esquadra poden gaudir d’una 
reducció de jornada diària de com a màxim un terç de la jornada de treball amb la 
percepció del cent per cent de les retribucions per tenir cura d’un fill o filla, sempre 
que no estiguin privats de la guarda legal d’aquest/a per resolució judicial i que 
l’altre/a progenitor/a treballi.

15.2 Aquesta reducció de jornada amb el cent per cent de les retribucions té 
una durada màxima d’un any a partir del finiment del permís per maternitat o de la 
setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment. Si la persona beneficiària, 
en els supòsits previstos expressament per la llei, ha gaudit del permís de maternitat 
i de la paternitat, la durada de la reducció computa de manera consecutiva a partir 
del finiment d’aquest darrer permís.

El percentatge de la reducció no és ampliable en el cas de part, adopció o acolli-
ment múltiple ni per cap altre supòsit.

La persona beneficiària, sempre que sigui possible segons les necessitats del 
servei, podrà optar per compactar les hores que corresponguin de reducció de 
jornada en jornades senceres planificades de treball i consecutives. Les hores de 
compactació han de ser les corresponents a un terç de la jornada anual de treball 
quan la compactació sigui per la totalitat de l’any o la part proporcional si la com-
pactació és per un període inferior a l’any de reducció.

Ateses les especials característiques del cos de mossos d’esquadra es preveuen 
dues formes més de gaudiment de la reducció de jornada a les quals la persona 
beneficiària podrà optar, sempre d’acord amb les necessitats del servei:

a) En jornades senceres planificades de treball, concretes i fixes, repartides per 
setmanes, que sempre hauran de ser les mateixes jornades de la setmana, mentre 
duri la reducció.

b) En totes les jornades senceres planificades de treball d’un torn concret s’haurà 
de mantenir el mateix torn mentre duri la reducció.

Aquesta reducció de jornada en qualsevol de les seves modalitats d’exercici és 
acumulable amb el permís de lactància.

Article 16
Reducció per discapacitat legalment reconeguda

Les persones amb una discapacitat legalment reconeguda que, per aquest motiu, 
han de rebre tractament en centres públics o privats tenen dret a una reducció de 
jornada de treball equivalent al temps que hi han de dedicar, sense pèrdua de llurs 
retribucions íntegres.

Per gaudir d’aquesta reducció de jornada, cal un informe del servei mèdic corres-
ponent que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada 
i la necessitat que es dugui a terme en l’horari laboral.

Article 17
Reducció de jornada d’un terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les 
retribucions

17.1 És possible gaudir de la reducció d’un terç de la jornada o de la meitat de 
la jornada de treball, amb la percepció del 80% o del 60% de la retribució, respec-
tivament, en els supòsits següents:

a) Per tenir cura d’un fill o filla menor de sis anys, sempre que se’n tingui la 
guarda legal.

b) Per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que 
no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal.

c) Perquè tenen a càrrec un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afi-
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nitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb 
un grau de dependència que li impedeix ser autònom, o que requereix dedicació 
o atenció especial.

d) Les dones en situació de violència masclista, per fer efectiva llur protecció o 
llur dret a l’assistència social íntegra.

17.2 Aquesta reducció de jornada és diària. Ateses les especials característiques 
del cos de mossos d’esquadra es preveuen dues formes més de gaudiment de la 
reducció de jornada a les quals la persona beneficiària podrà optar, sempre d’acord 
amb les necessitats del servei:

a) En jornades senceres planificades de treball, concretes i fixes, repartides per 
setmanes, que sempre hauran de ser les mateixes jornades de la setmana, mentre 
duri la reducció.

b) En totes les jornades senceres planificades de treball d’un torn concret s’haurà 
de mantenir el mateix torn mentre duri la reducció.

Aquest tipus de reducció requereix sempre una regularització anual, com a mà-
xim, i cada vegada que tingui lloc un canvi de destinació de la persona beneficiària. 
A més, quan hi ha canvi de destinació, el funcionari o funcionària ha de tornar a 
sol·licitar la reducció de jornada i s’ha d’establir novament la forma de gaudiment. 
No caldrà que presentin una nova sol·licitud de reducció de jornada els/les funcio-
naris/àries que canviïn d’unitat com a conseqüència d’un trasllat forçós. En aquest 
cas, es mantindran les condicions de gaudiment autoritzades per la unitat operativa 
d’origen.

CApíTOL 5
Vacances

Article 18
Temps

18.1 Les persones membres del cos de mossos d’esquadra tenen dret a gaudir 
de les vacances a què fan referència els apartats següents a aquest article per cada 
any complert de servei prestat, o la part proporcional que correspongui quan el 
temps realment treballat sigui inferior a l’any.

18.2 Per a les persones membres del cos subjectes al règim de torns que desenvo-
lupin la jornada de treball en els cicles previstos en els quadrants de cinc setmanes, 
el gaudiment del període vacacional serà de 218 hores.

18.3 Per a les persones membres del cos subjectes al règim de torns que desen-
volupin la jornada de treball en els cicles previstos en els quadrants de tres setmanes, 
el gaudiment del període vacacional serà de 208 hores.

18.4 Per a les persones membres del cos subjectes al règim d’horari especial, la 
planificació o el desenvolupament de la jornada de treball anual dels quals inclogui 
un 25% de treball en caps de setmana i/o nits, el gaudiment del període vacacional 
serà de 180 hores.

18.5 Per a la resta de les persones membres del cos, subjectes a qualsevol dels 
règims horaris, la planificació de treball dels quals no s’ajusti a cap dels supòsits 
anteriors, el gaudiment del període vacacional serà de 165 hores.

Article 19
Períodes de gaudiment

A l’efecte de gaudir de les vacances, es determinen els períodes següents:
a) Primer període: comprès entre l’últim dilluns de maig i el primer diumenge 

d’octubre.
b) Segon període: la resta de l’any excepte els mesos de desembre i gener. Ca-

dascun d’aquests períodes se subdividiran en cicles. Cada unitat, àrea o divisió 
repartirà proporcionalment els seus efectius entre els cicles de cada període garan-
tint en el primer període 20 dies naturals consecutius. Per instrucció del director 
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o directora general, s’especificaran els cicles que formen cada un dels períodes, la 
seva distribució i el seu gaudiment.

La persona funcionària ha de demanar, per ordre preferencial, els cicles de gau-
diment de cadascun dels períodes.

Article 20
Vacances del personal subjecte als horaris especials

Les vacances del personal subjecte als horaris especials es distribueixen, amb 
el límit d’hores previst als articles 18.4 i 18.5. Per instrucció de la direcció general 
competent en matèria de policia, s’especificaran els cicles que formen cada un dels 
períodes i el seu gaudiment.

Article 21
Presència mínima

La distribució de les vacances planificades ha de permetre que en els serveis de 
cada divisió, àrea o unitat es garanteixi la presència en cada cicle del 80% del per-
sonal que hi està adscrit. No obstant això, el percentatge esmentat podrà ser inferior 
en funció de la proporció entre el nombre d’efectius de cada unitat i el nombre de 
cicles de cada període. Els efectius es distribuiran proporcionalment entre tots els 
cicles de cada període.

Article 22
Garantia

La setmana i/o dies lliures de serveis immediatament anteriors, intermedis i 
immediatament posteriors als assenyalats com a vacances, el personal no podrà 
ser cridat al servei.

Article 23
Modificacions de la distribució de les vacances

El gaudiment de les vacances, una vegada concedides, resta sotmès a les modi-
ficacions que s’escaiguin com a conseqüència del canvi de destinació de la persona 
funcionària.

No obstant això, les vacances concedides es respectaran quan el canvi de desti-
nació sigui obligatori. Als efectes anteriors no es consideraran canvis de destinació 
obligatoris els que resultin dels processos selectius de promoció interna per a l’accés 
a escales i categories del cos de mossos d’esquadra i de les convocatòries de provisió 
de llocs de treball.

CApíTOL 6
Procediment de tramitació de les llicències, permisos, reduccions de jornada i 
vacances

Article 24
Tramitació de llicències

Les sol·licituds s’han de tramitar mitjançant el corresponent document normalit-
zat. Transcorreguts tres mesos a comptar de la data en què la sol·licitud hagi tingut 
entrada en el registre de la direcció general competent en matèria de policia sense 
resolució expressa, la llicència s’entendrà estimada.

S’exceptua d’aquest procediment la llicència per malaltia, prevista a l’article 5 i 
que té un règim jurídic propi previst a la normativa específica. També s’exceptua 
d’aquest procediment la llicència per activitat sindical i que es regeix per les normes 
previstes a l’article 6.
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Article 25
Tramitació de permisos

25.1 Les peticions de concessió de permisos s’han de sol·licitar també mitjançant 
els corresponents documents normalitzats i quan es tracti de permisos a justificar 
s’hauran d’acompanyar els justificants del fet causant.

25.2 Els permisos per naixement, adopció o acolliment, dels permisos per mort 
de familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i dels permisos per violència 
masclista, s’entendran concedits a partir de la comunicació de la persona interessada, 
sens perjudici de la justificació posterior del fet, dins el termini de cinc dies hàbils.

La petició de permís per hospitalització, malaltia greu o accident de familiar fins 
el segon grau de consanguinitat o afinitat, els permisos per atendre fills discapaci-
tats i el permís de flexibilitat horària recuperable s’han de resoldre en el termini de 
tres dies hàbils, llevat el supòsit d’ampliació excepcional del permís a sis jornades 
planificades de treball consecutives, en què la persona interessada haurà de pre-
sentar, prèviament, la documentació justificativa, i el termini per emetre resolució 
serà de sis dies hàbils.

Les peticions de permís prenatal, per trasllat de domicili, per a exàmens finals 
en centres oficials i també per a altres proves definitives d’avaluació i alliberadores 
en centres oficials, per a deures inexcusables de caràcter públic o personal, per raó 
de matrimoni de familiar, per assistència a judicis i per crèdit horari sindical, s’han 
de resoldre en el termini de cinc dies hàbils.

Transcorreguts aquests terminis sense dictar resolució expressa, les sol·licituds 
s’entendran estimades.

25.3 Les peticions de permís per a assumptes personals i per hores acumulades 
s’han de resoldre en el termini de set dies hàbils; transcorregut aquest termini sense 
resolució expressa, la petició s’entendrà estimada.

25.4 Les peticions de permís per maternitat, les peticions per adopció o acolli-
ment internacional, les peticions de permís per paternitat, les peticions de permís 
per lactància, les peticions per atendre un familiar i les peticions per matrimoni o 
inici de la convivència s’han de resoldre en el termini de quinze dies. Transcorregut 
aquest sense resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà estimada.

Article 26
Tramitació de reduccions de jornada

26.1 Les peticions de reducció de jornada s’han de presentar mitjançant els 
corresponents documents normalitzats. Transcorregut el termini d’un mes a comp-
tar de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de la direcció 
general competent en matèria de policia sense resolució expressa, les peticions 
s’entendran estimades.

26.2 En les sol·licituds de reducció de jornada amb la totalitat de les retribucions 
cal justificar que l’altre/a progenitor/a treballa. En les sol·licituds de reducció de 
jornada per discapacitat legalment reconeguda cal justificar aquesta discapacitat.

Article 27
Autorització de vacances

L’autorització de les vacances està condicionada a les necessitats del servei, 
ateses les característiques del cos de mossos d’esquadra. Per tant, les peticions de 
vacances s’entendran estimades si transcorregut un mes des de la finalització del 
termini que s’estableixi per a la presentació de la sol·licitud de la direcció general 
competent en matèria de policia no ha dictat resolució expressa.

Article 28
Resolucions motivades

Les resolucions que deneguin o condicionin el gaudiment de llicències, permisos, 
reduccions de jornada i vacances per necessitats del servei s’hauran de motivar 
expressament.
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DISpOSICIÓ ADDICIONAL

Mesures per a situacions de violència masclista
A les dones víctimes de violència masclista que hagin d’abandonar la localitat 

on treballen se’ls ha d’oferir, en la localitat que sol·licitin, un lloc de treball de ca-
racterístiques similars al que ocupaven, d’acord amb la normativa de provisió de 
llocs de treball del cos de mossos d’esquadra.

DISpOSICIÓ DEROgATòRIA

Queda derogat el Decret 15/1997, de 21 de gener, pel qual es regula el règim 
de llicències, permisos i vacances de les persones membres del cos de mossos 
d’esquadra.

DISpOSICIÓ fINAL

Aquest Decret entrarà en vigor en el termini d’un mes a partir de la seva publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2 de novembre de 2010

JOSé mONTILLA I AgUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

JOAN SAURA I LApORTA

Conseller d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació

(10.300.045)
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ORDRE
IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d’acreditació del personal 
tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit de la 
protecció civil.

L’obligació dels poders públics de garantir el dret a la vida i a la integritat físi-
ca, com el més important de tots els drets fonamentals, inclòs a l’article 15 de la 
Constitució espanyola, s’ha de plantejar no solament de manera que la ciutadania 
assoleixi la protecció a través de les administracions públiques, sinó que s’ha de 
procurar també l’adopció de mesures destinades a la prevenció i control de riscos 
en el seu origen, així com a l’actuació inicial en les situacions d’emergència que 
poguessin presentar-se.

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, preveu els as-
pectes relatius a l’autoprotecció, i determina en el seu article 7.2 que “El Govern 
ha de determinar per reglament el Catàleg d’activitats i els tipus de centres a què 
es refereix l’apartat 1, i també les mesures mínimes a adoptar en cada cas, d’acord 
amb les directrius bàsiques d’autoprotecció establertes per la legislació vigent. 
En el procediment d’elaboració d’aquest Catàleg s’han d’escoltar les persones, 
les entitats i els centres afectats, directament o per mitjà de llurs organitzacions 
associatives.”

L’Estatut d’autonomia de Catalunya de l’any 2006, concretament l’article 132, 
atribueix a la Generalitat de Catalunya competència exclusiva en la matèria de pro-
tecció civil, que inclou en tot cas la regulació, la planificació i l’execució de mesures 
relatives a les emergències i la seguretat civil, que inclouen el servei de prevenció 
i extinció d’incendis, sens perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta 
matèria, respectant el que estableixi l’Estat en l’exercici de les seves competències 
en matèria de seguretat pública.

El Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, 
desenvolupa els preceptes relatius a l’autoprotecció recollits a la Llei 4/1997, de 20 
de maig, de protecció civil de Catalunya, i té per objecte regular les actuacions 
destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció en les empreses i, en 
general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions 
de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també els centres i les 
instal·lacions i les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats 
de manera especialment greu.

El referit Decret, en el seu article 4, preveu que una de les obligacions generals 
de les persones titulars de les activitats i centres inclosos dins l’àmbit de la seva 
aplicació és la d’elaborar el pla d’autoprotecció corresponent a l’activitat, d’acord 
amb el contingut que s’estableix a l’annex 2. El pla d’autoprotecció, segons l’apartat 
1.b) de l’article 5 del mateix Decret, ha de ser elaborat i signat per personal tècnic 
competent per dictaminar sobre aquells aspectes relacionats amb l’autoprotecció 
davant els riscos a què estigui subjecta l’activitat.

L’article 17 del Decret 82/2010, de 29 de juny, estableix diferents alternatives per 
acreditar el personal tècnic competent per elaborar plans d’autoprotecció i, especí-
ficament, l’apartat 7 preveu que el procediment administratiu per a l’acreditació de 
personal tècnic competent es desplegarà mitjançant una ordre de la persona titular 
del departament competent en matèria de protecció civil.

Es fa necessari, doncs, establir els requisits i el procediment d’acreditació del 
personal tècnic competent per elaborar els plans d’autoprotecció en aplicació del 
que disposa el Decret 82/2010, de 29 de juny, abans citat.
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En conseqüència, vist l’informe de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, 
de conformitat amb el que disposen l’article 17.7 i la disposició final primera del 
Decret 82/2010, de 29 de juny, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

ORDENO:

Article 1
Àmbit d’aplicació

Aquesta Ordre regula el procediment d’acreditació del personal tècnic competent 
per a l’elaboració dels plans d’autoprotecció als que fa referència el Decret 82/2010, 
de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

La Comissió de Protecció Civil de Catalunya i les comissions de protecció civil 
locals han de verificar que els plans d’autoprotecció han estat elaborats per perso-
nal tècnic degudament acreditat de conformitat amb aquesta Ordre, als efectes de 
l’homologació del pla, d’acord amb el que estableixen els articles 15 i 16 del Decret 
82/2010, de 29 de juny.

Article 2
Personal tècnic que pot obtenir l’acreditació per elaborar plans d’autoprotecció

2.1 Poden obtenir l’acreditació per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats 
i centres d’interès per a la protecció civil local:

a) Personal amb titulació universitària que pugui justificar una experiència sufi-
cient en l’elaboració de plans d’autoprotecció d’activitats i centres d’interès per a la 
protecció civil local. S’entén com experiència suficient l’elaboració, amb anterioritat 
a l’entrada en vigor del Decret 82/2010, de 29 de juny, d’un mínim de tres plans 
d’autoprotecció d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil local.

Aquesta experiència s’ha de justificar mitjançant certificats emesos pels corres-
ponents ajuntaments o, si escau, col·legis professionals, en els quals es faci constar 
que l’interessat o interessada ha elaborat, per compte propi o aliè, plans de protecció 
civil d’àmbit local o plans d’autoprotecció d’activitats i centres d’interès per a la 
protecció civil local.

b) Personal amb titulació universitària que superi un curs de formació bàsica per 
elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció 
civil local, o alternativament, realitzi i superi un examen en el qual es demostrin 
els seus coneixements en aquesta matèria.

Tant el curs de formació bàsica com l’examen alternatiu seran impartits per l’Ins-
titut de Seguretat Pública de Catalunya i/o per institucions i entitats reconegudes 
per aquell, seguint les directrius de la direcció general competent en matèria de 
protecció civil.

Amb la realització del curs de formació bàsica s’han d’assolir competències, com 
a mínim, en els àmbits que es detallen a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

c) Personal que hagi prestat serveis com a tècnic o tècnica a la direcció ge-
neral competent en matèria de protecció civil durant un període mínim de tres 
anys i que, transcorregut aquest termini, deixi de prestar-ne. S’ha de justificar 
mitjançant certificat emès per la direcció general competent en matèria de 
protecció civil.

d) Els tècnics o tècniques de protecció civil dels municipis, dels consells co-
marcals o d’altres ens supramunicipals recollits al Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, que justifiquin les seves funcions mitjançant un 
contracte o nomenament de durada total o acumulada no inferior a tres anys, i 
en el qual consti expressament o mitjançant certificat expedit per l’ajuntament, 
el consell comarcal o l’ens supramunicipal on hagi prestat els seus serveis, que el 
tècnic o tècnica ha desenvolupat tasques de protecció civil amb caràcter exclusiu 
com a mínim durant tres anys.
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2.2 Poden obtenir l’acreditació per elaborar plans d’autoprotecció de les acti-
vitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya d’acord amb l’annex 
1, epígrafs A i B, del Decret 82/2010, de 29 de juny:

a) Personal amb titulació universitària que pugui justificar una experiència 
suficient en l’elaboració de plans d’autoprotecció d’activitats i centres d’interès per 
a la protecció civil de Catalunya. S’entén com experiència suficient l’elaboració, 
amb anterioritat a l’entrada en vigor del Decret 82/2010, de 29 de juny, d’un mínim 
de tres plans d’autoprotecció per a la protecció civil de Catalunya.

Aquesta experiència s’ha de justificar mitjançant certificat emès pel col·legi 
professional corresponent, per les persones titulars de les activitats per a les quals 
han estat elaborats els plans d’autoprotecció o per la persona titular de l’activitat, 
organisme o administració per a la qual els han elaborat.

b) Personal amb titulació universitària que ha estat acreditat per a l’elaboració de 
plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local 
i que realitzi un curs de formació superior per elaborar plans d’autoprotecció de les 
activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya d’acord amb l’annex 
1, epígrafs A i B, del Decret 82/2010, de 29 de juny, o alternativament realitzi i superi 
un examen en el qual es demostrin els seus coneixements en aquesta matèria.

Tant el curs de formació superior com l’examen alternatiu són impartits per l’Ins-
titut de Seguretat Pública de Catalunya i/o per institucions i entitats reconegudes 
per aquell, seguint les directrius de la direcció general competent en matèria de 
protecció civil.

Amb la realització del curs de formació superior s’han d’assolir competències, 
com a mínim, en els àmbits que es detallen a l’annex 2 d’aquesta Ordre.

c) Personal que hagi prestat serveis com a tècnic o tècnica a la direcció general 
competent en matèria de protecció civil durant un període mínim de tres anys i 
que, transcorregut aquest termini, deixi de prestar-ne. S’ha de justificar mitjançant 
certificat emès per la direcció general competent en matèria de protecció civil.

Article 3
Procediment d’acreditació

3.1 Les persones interessades en acreditar-se com a personal tècnic competent 
per a elaborar plans d’autoprotecció han de presentar sol·licitud dirigida a la direc-
ció general competent en matèria de protecció civil per mitjans telemàtics, sens 
perjudici que es puguin presentar per qualsevol de les formes que preveu l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

3.2 Les sol·licituds han d’anar acompanyades de les còpies compulsades dels 
títols que justifiquin la formació requerida i dels certificats acreditatius dels requisits 
exigits i que s’especifiquen a l’article 2, així com la justificació de titulació, formació 
i/o experiència curricular respecte dels diferents sectors d’activitat especificats a 
l’annex 3 d’aquesta Ordre.

En la sol·licitud, cal formular-hi una declaració responsable de la veracitat de les 
dades al·legades i de tota la documentació aportada per la persona sol·licitant, que 
s’hi ha de detallar. Així, també s’hi ha de fer constar que la manca de veracitat de 
la informació o documentació necessària per a l’emissió de l’acreditació comporta 
la seva invalidesa a tots els efectes.

3.3 Les sol·licituds d’acreditació com a personal tècnic competent per a 
elaborar plans d’autoprotecció han de ser objecte de valoració per la Comissió 
avaluadora. La Direcció de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha de 
nomenar les persones membres de la Comissió, de la que han de formar part per-
sonal del mateix Institut i personal de la direcció general competent en matèria de 
protecció civil; aquest darrer personal de la direcció general ha ser proposat per 
la persona titular de la direcció general competent en matèria de protecció civil. 
Després de verificar les dades presentades, en el cas que es detectin incidències, 
l’esmentada Comissió avaluadora les ha de comunicar a la persona sol·licitant. 
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La persona interessada disposa d’un termini de deu dies hàbils per aportar la 
documentació requerida o esmenar-la. Un cop transcorregut aquest termini sense 
aportar la documentació requerida, s’entén que l’interessat o interessada desisteix 
de la seva sol·licitud.

Un cop la Comissió avaluadora rebi tota la documentació, l’ha d’estudiar i elevar 
proposta d’acreditació en la qual s’ha d’especificar l’àmbit i el sector d’activitat dels 
plans d’autoprotecció per a la redacció dels quals el/la sol·licitant pot ser acreditat/
ada, a la vista de l’experiència i de la formació acreditades en els diferents sectors 
d’activitat que es detallen a l’annex 3 d’aquesta Ordre.

3.4 El/la president/a de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha d’emetre 
la resolució d’acreditació com a personal tècnic competent per a elaborar plans 
d’autoprotecció en el sector o sectors d’activitat corresponents a proposta de la 
Comissió avaluadora.

3.5 El termini màxim per resoldre de manera motivada i notificar les resolu-
cions relatives a les sol·licituds d’acreditació com a personal tècnic competent per 
a elaborar plans d’autoprotecció és de sis mesos, comptats a partir de la data de 
presentació de la sol·licitud amb tota la documentació corresponent. Aquest termini 
màxim queda suspès, en el cas de que s’hagi requerit a l’interessat o interessada 
perquè aporti documentació o esmeni la documentació aportada, pel temps que 
transcorri entre la notificació del requeriment i el seu efectiu compliment per la 
persona destinatària o, en el seu defecte, el transcurs del termini concedit.

Transcorregut el termini màxim per resoldre sense que s’hagi dictat resolució 
expressa, les sol·licituds s’entenen estimades per silenci administratiu, sense perju-
dici del que estableix l’article 62.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en 
relació amb els actes presumptes.

3.6 Contra la resolució dictada pel/per la president/a de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar potestativament, d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, 
en el termini d’un mes com preveu l’article 117 de la Llei esmentada, o bé recurs 
contenciós administratiu, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de ju-
liol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos 
mesos, davant el jutjat contenciós administratiu que correspongui, d’acord amb el 
que estableixen els articles 8.2 i 14 de l’esmentada Llei. Igualment, les persones 
interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos.

3.7 Les dades del personal tècnic que s’acrediti com a competent per a elaborar 
plans d’autoprotecció han de passar a formar part d’un fitxer gestionat per la direcció 
general competent en matèria de protecció civil.

Article 4
Formació contínua del personal tècnic acreditat

Per tal de facilitar l’actualització dels coneixements del personal tècnic 
acreditat per a elaborar plans d’autoprotecció, a proposta de la direcció gene-
ral competent en matèria de protecció civil, l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya ha d’organitzar cursos de formació contínua sobre la matèria. La 
formació contínua que el personal tècnic superi s’ha de fer constar en el registre 
de personal tècnic acreditat a petició de l’interessat o interessada, d’acord amb 
el corresponent fitxer.

Barcelona, 8 de novembre de 2010

JOAN SAURA I LApORTA

Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.2010 82769

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

ANNEx 1

Àmbits en els que s’han d’assolir unes competències mínimes amb els curs de for-
mació bàsica per elaborar plans d’autoprotecció (PAU) de les activitats i centres 
d’interès per a la protecció civil local d’acord amb l’annex 1, epígraf C, del Decret 
82/2010, de 29 de juny

1. Introducció bàsica a la protecció civil:
Introducció bàsica a la protecció civil.
La Prevenció i planificació de riscos greus a Catalunya.
La gestió de les emergències.
Tecnologies de suport a la protecció civil.

2. Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d’Autopro-
tecció:

Normes bàsiques.
Normes tècniques.

3. Els PAU: pautes bàsiques per a la seva elaboraciWó i implantació:
Introducció bàsica a la redacció d’un PAU.
Anàlisi del risc d’un PAU.
Descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció d’un PAU.
Estructura organitzativa d’un PAU.
Implantació, manteniment i actualització d’un PAU.

ANNEx 2

Àmbits en els quals s’han d’assolir unes competències mínimes amb el curs de 
formació superior per a elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i centres 
d’interès per a la protecció civil de Catalunya d’acord amb l’annex 1, epígrafs A 
i B, del Decret 82/2010, de 29 de juny.

1. Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d’Autopro-
tecció

Normativa relativa a activitats amb mercaderies perilloses (en endavant 
MMPP):

a) Instal·lacions amb MMPP (Seveso).
b) Instal·lacions amb explosius.
c) Instal·lacions amb substàncies radioactives.
d) Instal·lacions amb matèries biològiques perilloses.
e) Conduccions de MMPP, fitxes de seguretat i altres.

Normativa relativa a activitats en instal·lacions, infraestructures i altres:
a) Normativa de prevenció i seguretat contra incendis en activitats, establiments, 

infraestructures i edificis. Reglament de seguretat contra incendis en establiments 
industrials.

b) Mineria.
c) Preses i embassaments.
d) Transport de persones i de material (carreteres/túnels, ports, aeroports, entre 

d’altres).
e) EGAs (Edificis de Gran Alçada).
f) Serveis bàsics.

2. Els PAU: pautes bàsiques per a la seva elaboració
Introducció bàsica a la redacció d’un PAU
Activitats.
Continguts mínims d’un PAU.
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Descripció d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció en Protecció 
Civil.

Quines són les activitats i els centres amb obligació d’autoprotecció en protecció 
civil.

Implicacions pel fet de ser una activitat amb obligació d’autoprotecció en pro-
tecció civil.

Escenaris d’un PAU (accidents que poden activar un PAU).
Classificació de tipus d’instal·lacions que han de tenir un PAU.
Identificació i classificació de les emergències.
Guies del Consell de Seguretat Nuclear per a l’elaboració de plans d’emergència 

interior per a instal·lacions nuclears i radioactives
Anàlisi del risc d’un PAU.
Tipus de risc associat a activitats del Decret PAU.
a) Transport de MMPP.
b) Instal·lacions de MMPP.
c) Substàncies radioactives.
d) Instal·lacions i infraestructures: carreteres, túnels, ports, aeroports, serveis 

bàsics, entre d’altres.
e) Instal·lacions i infraestructures: preses i embassaments.

ANNEx 3

Formació i/o experiència a acreditar a l’àmbit de les activitats i centres d’interès 
per a la protecció civil de Catalunya per sectors d’activitat

1. Indústries químiques, de matèries perilloses, explosives i en general:

Activitats industrials i d’emmagatzematge amb reglamentació sectorial especí-
fica:

1.1 ITC EPQ-1 (emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles), de 
capacitat major a 200 m³.

1.2 ITC EPQ-2 (emmagatzematge d’òxid d’etilè), de capacitat major a 1 t.
1.3 ITC EPQ-3 (emmagatzematge de clor), de capacitat major a 4 t.
1.4 ITC EPQ-4 (emmagatzematge d’amoníac anhidre), de capacitat major a 

3 t.
1.5 ITC EPQ-5 (emmagatzematge d’ampolles i botellons de gasos comprimits 

liquats i dissolts a pressió), de categoria 4 o 5.
1.6 ITC EPQ-6 (emmagatzematge de líquids corrosius), de capacitat major a 

500 m³.
1.7 ITC EPQ-7 (emmagatzematge de líquids tòxics), de capacitat major a 200 

m³.
1.8 ITC-EPQ-8 (emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat amònic, amb 

alt contingut de nitrogen), de capacitat major a 200 t.
1.9 Establiments afectats per la normativa per la qual s’aproven mesures de 

control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervenen substàncies 
perilloses.

1.10 Establiments en què intervenen explosius: aquells regulats en l’Ordre 
ministerial PRE/252/2006, de 6 de febrer, per la que s’actualitza la Instrucció Tèc-
nica Complementària número 10 sobre prevenció d’accidents greus del Reglament 
d’explosius, aprovat pel Reial decret 230/1998, de 16 de febrer.

1.11 Activitats de Gestió de Residus Perillosos: aquelles activitats de recollida, 
emmagatzematge, valorització o eliminació de residus perillosos, d’acord amb l’es-
tablert en la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, modificada per la Llei 62/2003, 
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

1.12 Explotacions i indústries relacionades amb la mineria sempre que s’hi 
desenvolupi activitat subterrània o bé disposin de més de 20 treballadors: aquelles 
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regulades pel Reial decret 863/1985, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament 
General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera i per les seves Instruccions 
Tècniques Complementàries, modificat pel Reial decret 150/1996, de 2 de febrer, 
pel qual es modifica l’article 109 del Reglament General de Normes Bàsiques de 
Seguretat Minera.

1.13 Aquelles altres activitats desenvolupades en centres, establiments, espais, 
instal·lacions o dependències o mitjans anàlegs sobre els quals una normativa sectorial 
específica estableixi obligacions d’autoprotecció en els termes de l’acreditació.

Activitats industrials i d’emmagatzematge sense reglamentació específica:
1.14 Activitats industrials i d’emmagatzematge amb una càrrega de foc ponderada 

i corregida igual o superior a 3.200 Mcal/m² o 13.600 MJ/m² (risc intrínsec alt 8, 
segons la taula 1.3 de l’annex 1 del Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials).

1.15 Les instal·lacions industrials en les quals intervenen substàncies tòxiques o 
molt tòxiques: en quantitats iguals o superiors al 10 % de les que figuren a la columna 
3 de la part 2 de l’annex 1 del Reial decret 948/2005 de 29 de juliol, que modifica el 
Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels 
riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses.

1.16 Les instal·lacions industrials en les quals intervenen determinades subs-
tàncies tòxiques, en quantitats iguals o superiors al 10% de les que figuren a la 
columna 3 de la part 1 de l’annex 1 del Reial decret 948/2005 de 29 de juliol, que 
modifica el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de 
control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies 
perilloses. A aquests efectes, tenen la consideració de tòxiques les substàncies 
següents: clor, etilenimina, fluor, isocianat de metil, diclorur de carbonil, diclorur 
de sofre i policlorbenzofurans/policlordibenzodioxines.

1.17 Les instal·lacions industrials en les quals intervenen substàncies perilloses 
no tòxiques: aquelles en les que estan presents altres substàncies perilloses dife-
rents de les citades als apartats anteriors, en quantitats iguals o superiors al 60% 
de les que figuren a la columna 2 de les parts 1 i 2 de l’annex 1 del Reial decret 
948/2005 de 29 de juliol, que modifica el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, 
pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en 
què intervenen substàncies perilloses.

1.18 Les instal·lacions industrials o magatzems ubicats a menys de 100 metres 
d’edificacions urbanes amb elements vulnerables o molt vulnerables, quan inter-
vinguin substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors al 5% de les que 
figuren a la columna 3 de les parts 1 i 2 de l’annex 1 del Reial decret 948/2005 de 
29 de juliol, que modifica el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’apro-
ven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen 
substàncies perilloses.

1.19 Complexes i activitats industrials i d’emmagatzematge amb una ocupació 
igual o superior a 2.000 persones.

1.20 Instal·lacions frigorífiques amb líquids refrigerants del segon i tercer grup 
quan superin les quantitats totals emprades en 3 t.

1.21 Establiments amb instal·lacions acollides a les ITC IP02, IP03 i IP04 amb 
més de 500 m³.

2. Matèries biològiques:

Activitats d’investigació:
2.1 Instal·lacions d’Utilització Confinada d’Organismes Modificats Genètica-

ment: les classificades com a activitats de risc alt (tipus 4) al Reial decret 178/2004, 
de 30 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general per al desenvolupament i 
execució de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de 
la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d’organismes 
modificats genèticament.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.201082772

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

2.2 Instal·lacions per a l’obtenció, transformació, tractament, emmagatzematge 
i distribució de substàncies o matèries biològiques perilloses: les instal·lacions que 
continguin agents biològics del grup 4, determinats al Reial decret 664/1997, de 
12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició a agents biològics durant la feina.

2.3 Aquelles altres activitats desenvolupades en centres, establiments, espais, 
instal·lacions o dependències o mitjans anàlegs sobre els quals una normativa sectorial 
específica estableixi obligacions d’autoprotecció en els termes de l’acreditació.

3. Transport de persones i mercaderies:

Activitats d’infraestructures de transports amb reglamentació sectorial especí-
fica:

3.1 Túnels de carretera amb més de 1000 metres de longitud.
3.2 Túnels entre 500 i 1.000 metres de longitud amb un IMD (índex de mobilitat 

diària) major de 2.000 vehicles/dia.
3.3 Conjunt de túnels, amb longitud total superior a 1.000 m, que formin part de 

la mateixa via i que estiguin separats entre si per una distància inferior a 500 m.
3.4 Ports comercials: els ports d’interès general amb ús comercial i els seus 

usos complementaris o auxiliars definits en la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de 
règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d’interès general.

3.5 Ports industrials definits a la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de 
Catalunya.

3.6 Les terminals de persones passatgeres dels ports d’interès general.
3.7 Aquells aeroports regulats per la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat 

aeroportuària, i per la normativa internacional (normes i recomanacions de l’Orga-
nització de l’Aviació Civil Internacional-OACI) i nacional de la Direcció General 
d’Aviació Civil aplicable.

3.8 Aquells aeroports regulats per la Llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, 
heliports i altres infraestructures aeroportuàries, llevat dels hidroports.

3.9 Conductes que transporten substàncies perilloses: etilenoductes, gasoductes 
i oleoductes. En el cas dels gasoductes, s’inclouen les conduccions que transporten 
gas natural per sobre de 16 bars (pressió de transport secundari).

3.10 Aquelles altres activitats desenvolupades en centres, establiments, espais, 
instal·lacions o dependències o mitjans anàlegs sobre els quals una normativa sectorial 
específica estableixi obligacions d’autoprotecció en els termes de l’acreditació.

Activitats i infraestructura de transports sense reglamentació sectorial específica:
3.11 Estacions i intercanviadors de transport terrestre: aquells amb una ocupació 

igual o superior a 1.500 persones.
3.12 Línies ferroviàries metropolitanes.
3.13 Túnels ferroviaris de longitud igual o superior a 1.000 m.
3.14 Conjunt de túnels ferroviaris, amb longitud total superior a 1.000 m, que 

formen part de la mateixa via i que estan separats entre si per una distància inferior 
a 500 m.

3.15 Autopistes de peatge.
3.16 Àrees d’Estacionament per al Transport de Mercaderies Perilloses per 

Carretera i Ferrocarril.
3.17 Ports comercials, industrials, pesquers i esportius que no siguin d’interès 

general.

4. Activitats nuclears, radioactives i d’energia:

Activitats i infraestructures energètiques amb reglamentació sectorial específica:
4.1 Instal·lacions nuclears i radioactives: les regulades pel Reial decret 35/2008, 

de 18 de gener, pel qual es modifica el Reglament sobre instal·lacions nuclears i 
radioactives, aprovat pel Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre.
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4.2 Aquelles altres activitats desenvolupades en centres, establiments, espais, 
instal·lacions o dependències o mitjans anàlegs sobre els quals una normativa sectorial 
específica estableixi obligacions d’autoprotecció en els termes de l’acreditació.

Activitats i infraestructures energètiques sense reglamentació sectorial especí-
fica:

4.3 Centres o instal·lacions destinats a la producció d’energia elèctrica: els de 
potència nominal igual o superior a 50 MW.

4.4 Instal·lacions de generació i transformació d’energia elèctrica en alta ten-
sió.

5. Preses i embassaments:
5.1 Infraestructures hidràuliques (preses i embassaments): Les classificades 

en l’Ordre de 12 de març de 1996, per la qual s’aprova el Reglament Tècnic sobre 
Seguretat de Preses i Embassaments, així com en la Resolució, de 31 de gener de 
1995, per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell de Ministres per 
qual s’aprova la Directriu Bàsica de Planificació de Protecció Civil davant del risc 
d’inundacions.

5.2 Aquelles altres activitats desenvolupades en centres, establiments, espais, 
instal·lacions o dependències o mitjans anàlegs sobre els quals una normativa sectorial 
específica estableixi obligacions d’autoprotecció en els termes de l’acreditació.

6. Pública concurrència, us administratiu, sanitari, educatiu i altres:

Activitats amb reglamentació sectorial específica:

Activitats d’espectacles públics i recreatives, i activitats esportives
6.1 Edificis tancats: amb capacitat o aforament igual o superior a 2.000 persones, 

o amb una altura d’evacuació igual o superior a 28 m.
6.2 Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada: amb capacitat o 

aforament igual o superior a 2.500 persones.
6.3 A l’aire lliure en espais tancats: en general, aquelles amb una capacitat o 

aforament igual o superior a 5.000 persones.
6.4 A l’aire lliure en espais oberts: en general aquelles amb una capacitat o 

aforament igual o superior a 15.000 persones.
6.5 Aquelles altres activitats desenvolupades en centres, establiments, espais, 

instal·lacions o dependències o mitjans anàlegs sobre els quals una normativa sectorial 
específica estableixi obligacions d’autoprotecció en els termes de l’acreditació.

6.6 Castells de foc amb més de 50 kg de matèria reglamentada d’acord amb 
el Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles 
pirotècnics i cartutxeria.

Activitats sense reglamentació sectorial específica:
6.7 Instal·lacions de prestació de serveis bàsics per la comunitat, als efectes 

d’assegurar la protecció d’infraestructures crítiques.
6.8 Edificis d’importància estratègica per a la gestió d’emergències que afectin 

un gran volum de població, com ara el CECAT (Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya) i el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

6.9 Establiments d’usos sanitaris en els quals es presten cures mèdiques en 
règim d’hospitalització i/o tractament intensiu o quirúrgic, amb una disponibilitat 
igual o superior a 200 llits.

6.10 Qualsevol altre establiment d’ús sanitari que disposi d’una altura d’evacuació 
igual o superior a 15 m, o d’una ocupació igual o superior a 2.000 persones.

6.11 Establiments docents especialment destinats a persones discapacitades 
físiques o psíquiques o a altres persones que no puguin realitzar una evacuació 
pels seus propis mitjans.

6.12 Qualsevol altre establiment docent sempre que disposi una altura d’evacuació 
igual o superior a 15 m, o d’una ocupació igual o superior a 2.000 persones.
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6.13 Establiments d’ús residencial públic: aquells en els quals es desenvolupen 
activitats de residència o centres de dia destinats a persones ancianes, amb disca-
pacitat física o psíquica, o aquells en els quals habitualment hi hagi ocupants que 
no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans i que afecti a 100 o més 
persones.

6.14 Qualsevol altre establiment d’ús residencial públic sempre que disposi 
una altura d’evacuació igual o superior a 28 m, o d’una ocupació igual o superior 
a 2.000 persones.

6.15 Tots aquells edificis que acullin activitats comercials, administratives, de 
prestació de serveis, o de qualsevol altre tipus, sempre que l’altura d’evacuació de 
l’edifici sigui igual o superior a 28 m, o bé disposin d’una ocupació igual o superior 
a 2.000 persones.

6.16 Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb capacitat igual 
o superior a 2.500 persones o que treballen amb animals perillosos.

6.17 Instal·lacions de càmping amb capacitat igual o superior a 2.000 perso-
nes.

6.18 Totes aquelles activitats desenvolupades a l’aire lliure amb un nombre 
d’assistents previst igual o superior a 5.000 persones.

6.19 Estacions d’esquí.
6.20 Urbanitzacions que no tenen una continuïtat immediata amb la trama 

urbana i que estan situades a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals.

(10.308.109)

*
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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES

DECRET
151/2010, de 2 de novembre, pel qual es modifica el Decret 100/2005, de 31 de maig, 
de creació del Consell Consultiu de l’Assegurança Privada.

El Decret 101/2003, d’1 d’abril, va crear els consells consultius de l’assegurança i 
el mutualisme i de la mediació en assegurances privades. Tal com recull el preàmbul, 
els consells esmentats es van crear amb un objectiu concret, emmarcat en l’exercici 
de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de mutualisme no 
integrat en la Seguretat Social obligatòria i d’ordenació en l’assegurança privada: 
establir canals adequats per recollir el punt de vista dels sectors afectats.

L’experiència acumulada des que es van posar en funcionament aquests consells 
consultius aconsellava agrupar-los en un de sol. Conscients que tota qüestió en 
matèria asseguradora podia repercutir en qualsevol de les persones o de les enti-
tats que actuen en el mercat assegurador, es va considerar oportú crear un òrgan 
consultiu únic i aglutinador. Així, el Decret 100/2005, de 31 de maig, va crear el 
Consell Consultiu de l’Assegurança Privada.

Des que es va crear mitjançant la promulgació del Decret 100/2005, de 31 de 
maig, el Consell Consultiu de l’Assegurança Privada havia de celebrar, almenys, 
una sessió cada trimestre natural. En els darrers anys s’ha aconseguit que les rela-
cions entre els i les membres que componen el Consell Consultiu de l’Assegurança 
Privada siguin fluides. Actualment, el fet de dedicar tant de temps a la preparació i 
celebració de les reunions del Consell Consultiu es considera innecessari. Aquesta 
constatació aconsella reduir el nombre de sessions, de manera que n’hi hauria prou 
que el Consell Consultiu de l’Assegurança Privada es reunís, almenys, una cop l’any. 
Per tant, es procedeix a redactar de nou l’article 4.1.a del Decret esmentat.

Així mateix, atès que mitjançant el Decret 566/2006, de 19 de desembre, de 
reestructuració del Departament d’Economia i Finances, es va crear la Secretaria 
de Política Financera, Competència i Consum, amb les funcions i l’estructura que 
es preveuen en l’article 21 de l’esmentat Decret, es considera necessari modificar 
l’article 3.1.b del Decret 100/2005, de 31 de maig, a l’efecte de substituir com a 
membre del Consell Consultiu de l’Assegurança Privada la persona titular de la 
secretaria competent en matèria de assegurances i, en cas de no existir, el secretari 
general del Departament d’Economia i Finances.

Finalment, els altres canvis introduïts en el text són conseqüència de la voluntat 
d’introduir la perspectiva d’impacte de gènere en aquesta disposició.

Per tant, a proposta del conseller d’Economia i Finances, i d’acord amb el Go-
vern,

DECRETO:

Article 1
Es redacta de nou l’article 3 del Decret 100/2005, de 31 de maig, de creació del 

Consell Consultiu de l’Assegurança Privada:
“Article 3
”Composició
”1. El Consell Consultiu de l’Assegurança Privada consta dels i de les membres 

següents:
”a) La persona titular del Departament d’Economia i Finances, en qualitat de 

president/a.
”b) La persona titular de la secretaria competent en matèria d’assegurances i, en 

cas de no existir, el/la secretari/ària general del Departament d’Economia i Finances, 
en qualitat de vicepresident/a.
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”c) La persona titular de la Direcció General competent en matèria d’assegu-
rances.

”d) La persona titular de la Subdirecció General d’Entitats Asseguradores i 
Mediadors, en qualitat de secretari/ària.

”e) Dues persones representants de les mutualitats de previsió social.
”f) Tres persones representants de les entitats asseguradores amb forma de so-

cietats anònimes asseguradores i de mútues d’assegurances.
”g) Dues persones representants del Consell de Col·legis de Mediadors d’Asse-

gurances Titulats de Catalunya.
”h) Dues persones representants d’altres organitzacions o associacions professi-

onals de la mediació en assegurances privades.
”i) Una persona representant dels actuaris i de les actuàries d’assegurances.
”j) Una persona representant de les institucions d’inversió col·lectiva i fons de 

pensions.
”k) Una persona representant dels perits i perites d’assegurances i comissaris i 

comissàries d’avaries.
”2. Les persones esmentades en les lletres e, f, g, h, i, j i k han de ser designades 

a proposta de la persona titular de la direcció general competent en matèria d’asse-
gurances, després d’haver fet les consultes prèvies oportunes a les organitzacions 
més representatives en cada cas. S’ha de vetllar perquè el nombre d’homes i de 
dones que el componen estigui equilibrat.

”3. La persona titular del Departament d’Economia i Finances ha de nomenar 
vocals les persones esmentades al punt 2 anterior.”

Article 2
Es redacten de nou els apartats 1.a, 2, 3, 4 i 5 de l’article 4 del Decret 100/2005, 

de 31 de maig, de creació del Consell Consultiu de l’Assegurança Privada:
“Article 4
”Funcionament
”1. Són funcions de la persona que exerceix la Presidència del Consell Consultiu 

de l’Assegurança Privada:
”a) Acordar-ne la convocatòria, almenys, un cop l’any.
”b) Fixar l’ordre del dia i moderar el desenvolupament de les sessions.
”c) Visar les actes.
”d) Sol·licitar la participació de les persones o les entitats que consideri convenient 

d’acord amb els assumptes a tractar.
”e) Assenyalar els terminis per a la presentació d’observacions i vots particulars 

dels/de les vocals.
”f) Designar grups de treball per a assumptes concrets.
”2. La persona titular de la vicepresidència del Consell Consultiu de l’Assegu-

rança Privada substitueix la persona titular de la presidència del Consell en cas de 
vacant, absència o malaltia.

”3. La persona titular de la secretaria del Consell Consultiu de l’Assegurança 
Privada ha d’aixecar acta de cada sessió, en la qual ha de fer constar les persones 
assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc i l’hora de celebració, els punts prin-
cipals dels assumptes tractats i els acords adoptats. Les actes s’han d’aprovar a la 
mateixa sessió o a la següent del Consell Consultiu.

”4. Per poder celebrar una sessió és necessària l’assistència, en primera convoca-
tòria, de les tres quartes parts de les persones membres del Consell Consultiu, i de 
la meitat més una de les persones membres en segona convocatòria, la qual tindrà 
lloc mitja hora més tard de l’hora fixada per a la primera. Les persones membres 
del Consell Consultiu nomenades poden delegar la seva representació en una altra 
persona membre, llevat de la persona titular de la presidència, de la persona titular 
de la vicepresidència, de la persona titular de la direcció general competent en 
matèria d’assegurances i de la persona titular de la secretaria.

”5. Els acords s’han de prendre per majoria de vots de les persones membres. La 
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persona que exerceix la presidència, la persona que exerceix la vicepresidència, la 
persona titular de la direcció general competent en la matèria d’assegurances i la 
persona que exerceix la secretaria tenen veu però no vot.

”6. El funcionament del Consell Consultiu de l’Assegurança Privada no comporta 
cap increment de la despesa pública.”

Article 3
Se suprimeix la disposició addicional, s’afegeix la disposició final primera amb la 

redacció següent i la disposició final actual passa a ser la disposició final segona:
“Disposició final primera
”Es faculta la persona titular del Departament d’Economia i Finances per dictar 

les normes que permetin desenvolupar i executar amb eficàcia aquest Decret.
”Disposició final segona
”Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.”

Barcelona, 2 de novembre de 2010

JOSé mONTILLA I AgUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI CASTELLS

Conseller d’Economia i Finances

(10.300.034)
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RESOLUCIÓ
ECF/3576/2010, de 2 de novembre, per la qual es defineix l’abast del concepte de 
socis o sòcies i de socis o sòcies col·laboradors/ores a l’Ordre ECF/413/2010, de 23 
de juliol, per la qual es dicten instruccions sobre informació econòmica i financera 
de les seccions de crèdit de les cooperatives.

La Llei 6/1998, de 13 de maig, va suposar una desregulació de l’activitat de les 
seccions de crèdit de cooperatives acollides a aquest marc legal en comparació 
amb la regulació que es preveia en la Llei 1/1985, de 14 de gener, i va concretar les 
funcions d’aquest òrgan com les pròpies d’un departament tresorer en el si d’un 
col·lectiu amb activitat cooperativa, que no té caràcter financer ni creditici davant 
de tercers.

El desenvolupament efectuat pel Decret 280/2003, de 4 de novembre, modificat 
pel Decret 83/2010, de 29 de juny, cerca evitar d’una banda errors de percepció de 
la funcionalitat d’aquests òrgans, i de l’altra evitar l’exposició del col·lectiu de socis 
cooperativistes a riscos excessius en l’àmbit de la seva activitat tresorera.

L’Ordre ECF/413/2010, de 23 de juliol, va revisar les instruccions sobre la in-
formació econòmica i financera que les cooperatives amb secció de crèdit han 
d’aplicar per tal de reforçar el compliment de la normativa vigent per part d’aquestes 
cooperatives en l’àmbit de les seccions de crèdit.

L’aplicació concreta d’aquesta Ordre ha posat de manifest la necessitat d’aclarir i 
delimitar l’abast de la figura dels socis o sòcies davant de la dels socis o sòcies col-
laboradores, ambdues definides a la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, 
pel que fa a com s’han d’interpretar dins de l’esmentada Ordre ECF/413/2010, de 
23 de juliol, i les seves implicacions en la resta de normativa vigent sobre coope-
ratives amb secció de crèdit, tant des del punt de vista de la seva definició com des 
de la classificació de la titularitat de les operacions d’actiu i de passiu de la secció 
de crèdit.

Pel que fa a la competència per dictar aquesta Resolució, la disposició final primera 
de l’Ordre ECF/413/2010, de 23 de juliol, per la qual es dicten instruccions sobre 
informació econòmica i financera de les seccions de crèdit de les cooperatives, 
autoritza el director general de Política Financera i Assegurances per dictar-ne les 
resolucions necessàries per al seu desplegament.

Per tot això,

RESOLC:

—1 Precisar que la referència a la figura de soci o sòcia, als efectes de l’Ordre 
ECF/413/2010, de 23 de juliol, inclou addicionalment les persones sòcies exce-
dents i les persones sòcies de treball previstes a l’article 27 de la Llei 18/2002, de 
5 de juliol, de cooperatives, i els membres de la comunitat familiar que tinguin 
una relació d’afinitat o de consanguinitat en primer grau amb el soci o sòcia, 
l’activitat econòmica dels quals depengui o estigui afecta a l’activitat econòmica 
del soci o sòcia.

—2 Precisar que la titularitat d’una operació d’actiu o de passiu correspon a les 
persones sòcies col·laboradores quan únicament tenen com a titulars socis o sòcies 
col·laboradores. Quan una operació d’actiu o de passiu disposa d’un titular que 
sigui soci o sòcia, la titularitat d’aquesta operació se li assigna en la seva totalitat, 
amb independència de l’existència d’altres titulars que siguin persones sòcies col-
laboradores. Això sempre que no hi hagi una declaració en contrari per part dels 
titulars de les operacions.
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Barcelona, 2 de novembre de 2010

fERRAN SICART I ORTí

Director general de Política Financera
i Assegurances

(10.302.019)
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RESOLUCIÓ
ECF/3604/2010, de 8 de novembre, per la qual es modifica la Resolució ECF/3303/2010, 
de 19 d’octubre, per tal d’augmentar l’import de l’emissió de deute públic de la 
Generalitat de Catalunya destinada a inversors detallistes fins a 3.000 milions 
d’euros i se li dóna publicitat.

Atès el que preveu l’Acord de Govern aprovat en data 19 de gener de 2010, que 
autoritza la formalització d’operacions d’endeutament de la Generalitat de Catalunya 
en qualsevol modalitat fins als límits que estableix l’article 36 de la Llei 25/2009, 
de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per al 2010;

Atès que la Resolució ECF/3303/2010, de 19 d’octubre, per la qual es disposa la 
posada en circulació d’una emissió de deute públic de la Generalitat de Catalunya 
destinada a inversors detallistes i se li dóna publicitat, va establir l’import de l’emissió 
en 1.890 milions d’euros, ampliables fins a 2.500 milions d’euros;

Vist que durant el transcurs del període de subscripció de l’emissió de deute públic 
de la Generalitat de Catalunya cupó 4,7760274%, TAE 4,75%, venciment 11/2011, 
les peticions dels inversors estan superant amb escreix l’oferta realitzada,

RESOLC:

—1 Modificar l’import de l’ampliació de l’emissió de deute públic de la Genera-
litat de Catalunya cupó 4,7760274%, TAE 4,75%, venciment 11/2011, la qual serà 
ampliable fins a 3.000 milions d’euros.

—2 Mantenir la resta de característiques de l’emissió fixades a la Resolució 
ECF/3303/2010, de 19 d’octubre, per la qual es disposa la posada en circulació 
d’una emissió de deute públic de la Generalitat de Catalunya destinada a inversors 
detallistes i se li dóna publicitat.

—3 Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Barcelona, 8 de novembre de 2010

fERRAN SICART I ORTí

Director general de Política Financera i Assegurances

(10.313.022)

*
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

DECRET
152/2010, de 2 de novembre, de desplegament de la Llei 12/2002, de 14 de juny, del 
transport per cable.

L’article 169 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de 
Catalunya la competència exclusiva en matèria de transport per cable. En exercici 
d’aquesta competència, reconeguda també per l’Estatut de 1979, es va aprovar la 
Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable, que regula la construcció, la 
posada en servei i l’explotació de les instal·lacions de transport de persones per 
cable a Catalunya.

Com s’assenyala en el preàmbul de la Llei esmentada, les instal·lacions de transport 
per cable existents a Catalunya serveixen per a satisfer necessitats de transport de 
naturalesa diversa: d’una banda, s’adrecen a cobrir les necessitats de desplaçament 
de les persones, però també al desenvolupament d’activitats de lleure o a la pràctica 
d’esports d’hivern. Això no obstant, no es pot obviar que la part més significativa, 
tant en nombre com en volum de persones transportades, correspon a les instal-
lacions que estan situades en estacions d’esquí.

Des d’aquesta perspectiva, el Decret regula de manera específica les instal·lacions 
de transport públic per cable considerades de servei públic i les que no tenen aquesta 
consideració, i alhora estableix un seguit de normes que s’apliquen de forma indis-
tinta a ambdues categories.

Concretament el capítol I, dedicat a les disposicions generals, determina l’objecte 
i l’àmbit d’aplicació de la norma, en els termes que ho fa la Llei 12/2002, de 14 de 
juny, del transport per cable. Una novetat significativa del text és la incorporació 
d’un article que conté les definicions d’una sèrie de termes que resulten fonamentals 
per comprendre el contingut de la norma.

El capítol II regula de forma exhaustiva les instal·lacions de transport públic per 
cable considerades de servei públic, de forma que, des de la iniciativa per al seu 
establiment i passant per la redacció i la tramitació de l’estudi informatiu o projecte, 
s’ordena i sistematitza tot el procés, que culmina amb l’aprovació del projecte i la 
contractació de la construcció i explotació corresponent.

Les instal·lacions de transport públic per cable no considerades de servei públic 
tenen un tractament específic en el capítol III. Aquest aborda la seva ordenació sobre 
la base de tres fases diferenciades molt clarament: la fase de projecció, la d’execució 
de les obres, sotmesa a les inspeccions i comprovacions corresponents, i la posada 
en explotació, que també ha de ser autoritzada per l’Administració.

Aquest procediment s’aplica també, d’acord amb el que preveu el capítol IV, a 
les instal·lacions de transport privat per cable.

Un altre dels aspectes fonamentals del desplegament reglamentari de la Llei 
12/2002 és el relatiu a l’explotació de les instal·lacions, que s’aborda en el capítol 
V del Decret. En concret, es preveu la necessitat d’aprovació d’un Reglament d’ex-
plotació específic per a cada instal·lació, amb el contingut mínim que s’estableix, 
sense perjudici que el Departament competent en matèria de transport per cable 
pugui aprovar models tipus de reglament d’explotació per a cada tipologia d’instal-
lacions. A més, aquest capítol també aborda, en relació amb les persones usuàries, la 
forma d’accedir a les instal·lacions, mitjançant els corresponents títols de transport, 
ja siguin bitllets o abonaments segons el tipus d’instal·lació, la forma com han de 
ser informats els usuaris sobre els seus drets i les normes d’ús i el procediment que 
faciliti formular les reclamacions corresponents.

El capítol VI del Decret, tot recollint el mandat que conté la disposició final primera 
de la Llei 12/2002, estableix les normes sobre la seguretat tant de les instal·lacions 
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com de les persones usuàries, i recull els principis i els continguts de la normativa 
comunitària fixats per la Directiva 2000/9/CE, de 20 de març, incorporada a l’orde-
nament jurídic intern pel Reial decret 596/2002, de 28 de juny, pel qual es regulen 
els requisits que s’han de complir per a la projecció, construcció, posada en servei 
i explotació de les instal·lacions de transport de persones per cable.

Molt vinculat amb aquesta qüestió de la seguretat està tot allò que fa referència 
als recursos humans que han de tenir les empreses gestores de les instal·lacions, 
especialment quan es tracta de les que son pròpies de les estacions d’esquí, i en aquest 
sentit es defineixen i regulen figures com les del cap d’explotació, el personal de 
conducció i els agents d’explotació i les funcions que en cada cas tenen atribuïdes i 
han d’exercir per a un correcte i, sobretot segur, funcionament de la instal·lació.

El capítol VII del Decret es dedica a enunciar els drets de què gaudeixen les 
persones usuàries de les instal·lacions de transport per cable i els deures correlatius 
que deriven de les normes d’ús d’aquestes instal·lacions.

En l’ordre estrictament administratiu, el Decret preveu l’existència d’un registre 
de les instal·lacions de transport per cable i enumera, en el capítol VIII, les dades que 
hi han de figurar, amb especial menció a la protecció que en cada cas correspongui 
d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

En matèria de règim sancionador, el capítol IX es remet al que estableix la Llei 
12/2002 i finalment, pel que fa la Comissió Consultiva de Transport per Cable, 
òrgan assessor i d’interlocució amb el sector creat per la Llei esmentada, el capítol 
X del Decret detalla les funcions, la composició i el règim de funcionament, amb 
la finalitat que pugui desenvolupar la seva activitat de forma adequada.

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

CApíTOL I
Disposicions generals

Article 1
Objecte

Aquest Decret té per objecte el desplegament reglamentari de la Llei 12/2002, de 
14 de juny, de transport per cable, en relació amb la construcció, la posada en servei 
i l’explotació de les instal·lacions de transport de persones per cable que discorren 
íntegrament pel territori de Catalunya.

Article 2
Àmbit d’aplicació

2.1 Es regeixen per aquest Decret, d’acord amb el que estableix l’article 2.1 de 
la Llei 12/2002, de 14 de juny, de transport per cable, les instal·lacions següents:

a) Els funiculars i altres instal·lacions els vehicles de les quals es desplacen sobre 
rodes o altres dispositius de sustentació i mitjançant la tracció d’un cable o més.

b) Els telefèrics, els vehicles dels quals són desplaçats o moguts en suspensió per 
un cable o més. Aquesta categoria inclou els telecabines i els telecadires.

c) Els teleesquís, que, per mitjà d’un cable, arrosseguen els usuaris.
2.2 Les instal·lacions que de manera exclusiva es destinen al transport de 

mercaderies per cable es regeixen per la seva normativa específica, sens perjudici 
que els sigui aplicable aquest Decret amb caràcter supletori.

2.3 Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret, d’acord amb l’article 
2.3 de la Llei 12/2002, de 14 de juny, de transport per cable:
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a) Els ascensors, tal com els defineix la Directiva 95/16/CE.
b) Els tramvies de tipus convencional amb tracció per cable.
c) Les instal·lacions utilitzades amb finalitats agrícoles.
d) Els materials específics per a fires, fixos o mòbils, i les instal·lacions dels 

parcs d’atraccions destinades a l’esbarjo que no s’utilitzin com a mitjans de trans-
port de persones.

e) Les instal·lacions mineres i les instal·lacions implantades i utilitzades amb 
fins industrials.

f) Les embarcacions amb tracció per cable.
g) Els ferrocarrils de cremallera.
h) Les instal·lacions accionades per mitjà de cadenes.

Article 3
Classificació

3.1 De conformitat amb el que disposa l’article 8 de la Llei 12/2002, de 14 de 
juny, de transport per cable, les instal·lacions de transport per cable poden tenir un 
règim d’ús públic o privat:

a) Són instal·lacions de transport públic per cable les destinades a l’activitat de 
transport per compte d’altri mitjançant retribució econòmica.

b) Són instal·lacions de transport privat per cable les destinades al transport 
per compte propi d’ús gratuït, o bé sigui per satisfer necessitats d’ús particular, 
o bé com a complement d’altres activitats principals efectuades per les persones 
propietàries de la instal·lació.

3.2 Per la naturalesa del servei, les instal·lacions de transport públic per cable 
poden ser:

a) De servei públic. Són instal·lacions de servei públic les destinades a satisfer 
les necessitats de desplaçament de les persones, garantint-los el dret a la mobilitat, 
i que presten el servei de manera continuada, amb subjecció a un calendari i uns 
horaris aprovats per l’Administració.

b) No de servei públic. No són de servei públic les instal·lacions destinades de 
manera habitual a transportar persones per a practicar una activitat esportiva o de 
lleure situades a les estacions d’esquí o similars.

3.3 Les instal·lacions de transport públic per cable de servei públic es poden 
diferenciar entre:

a) Les d’àmbit urbà, que són les emplaçades íntegrament dins un mateix terme 
municipal.

b) Les d’àmbit interurbà, que són les emplaçades en més d’un terme munici-
pal.

Article 4
Definicions

Als efectes d’aquest Decret s’entén per:
a) Instal·lacions de transport de persones per cable: aquelles que, fixes en el seu 

emplaçament, es componen de diversos constituents i són concebudes, construïdes, 
muntades i posades en servei per al transport de persones en vehicles o remolcades 
per arrossegaments, suspeses de cables o estirades per cables, col·locats al llarg del 
recorregut.

b) Instal·lació: sistema implantat en el seu emplaçament compost per les infra-
estructures i els subsistemes enumerats a l’annex 1 de la Directiva 2000/9/CE, i 
s’entén per infraestructura, projectada especialment per a cada instal·lació concreta 
i construïda sobre el terreny, el traçat de la línia, les dades del sistema, els suports 
de línia i les estacions que son necessaris per a la construcció i el funcionament de 
la instal·lació, inclosa la cimentació.

c) Constituent de seguretat: tot component elemental, grup de components, sub-
conjunt o conjunt complet de material i tot dispositiu, incorporat a la instal·lació per 
garantir la seguretat i identificat per l’anàlisi de seguretat, la fallada o defecte del 
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qual comporti un risc per a la seguretat o la salut de les persones, ja siguin usuàries, 
personal de l’explotació o terceres persones.

d) Titular de la instal·lació: tota persona física o jurídica propietària de la instal-
lació.

e) Promotor/a de la instal·lació: tota persona física o jurídica per compte de qui 
es construeix la instal·lació.

f) Gestor/a de la instal·lació: persona física o jurídica responsable de l’explotació 
d’una instal·lació, que pot ser diferent de la persona titular d’aquesta.

g) Control en explotació: les operacions destinades a verificar el bon estat de 
funcionament de la instal·lació abans i durant l’explotació.

h) Modificació no substancial: qualsevol modificació que no posa en qüestió de 
manera significativa les característiques principals de la instal·lació, l’emplaçament, 
la naturalesa de l’obra civil o la capacitat de transport.

i) Manteniment: conjunt de les operacions necessàries per mantenir i restablir 
l’estat específic de la instal·lació, els seus constituents de seguretat i subsistemes.

j) Pla d’autoprotecció de la instal·lació: document que preveu els riscos i les 
emergències que es poden produir i les mesures que s’ha de prendre en aquestes 
situacions.

k) Pla d’evacuació de la instal·lació: document que conté totes les disposicions 
relatives als mitjans humans i materials i els procediments que s’han d’emprar per 
a l’evacuació de les persones viatgeres, per al cas d’aturada de la instal·lació.

CApíTOL II
Instal·lacions de transport públic per cable considerades de servei públic

Article 5
Iniciativa

La iniciativa per a l’establiment d’instal·lacions de servei públic pot correspondre a 
les administracions públiques o a una persona física o jurídica de naturalesa privada. 
En qualsevol cas, la titularitat d’aquestes instal·lacions ha de ser pública, tal com 
preveu l’article 13 de la Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable.

Article 6
Inici del procediment

6.1 En cas que la iniciativa correspongui a una administració pública, el pro-
cediment s’inicia amb la resolució corresponent, que ha d’identificar la instal·lació 
i encarregar la redacció de l’estudi informatiu o projecte segons correspongui. 
Prèviament, la direcció general competent en matèria de transport per cable ha de 
sotmetre a l’òrgan ambiental la documentació requerida per la legislació ambiental 
a l’efecte del seu pronunciament sobre la submissió del projecte al procediment 
d’avaluació ambiental i, si s’escau, per a l’emissió del document d’abast.

6.2 Les persones físiques o jurídiques privades han de presentar, a través de la 
xarxa d’oficines de gestió empresarial de la Generalitat de Catalunya (OGE) o de 
la direcció general competent en matèria de transport per cable, la sol·licitud per a 
l’establiment d’una instal·lació de transport per cable considerada de servei públic, 
acompanyada de l’estudi informatiu o projecte segons correspongui. Amb caràcter 
previ també han de presentar la documentació requerida per la legislació ambiental 
a l’efecte que l’òrgan ambiental es pronunciï sobre la submissió del projecte al pro-
cediment d’avaluació ambiental i, si s’escau, per a l’emissió del document d’abast.

Article 7
Estudi informatiu o projecte

7.1 L’establiment d’instal·lacions de transport públic per cable de servei públic 
requereix l’aprovació del projecte corresponent.
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7.2 No obstant el que disposa l’apartat anterior, és necessari redactar un estudi 
informatiu quan en l’obra concorrin les circumstancies especials que preveu l’ar-
ticle 10.2 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, per la seva magnitud, 
complexitat, termini d’execució o solucions tècniques possibles.

L’estudi informatiu ha de tenir el contingut documental i s’ha de tramitar d’acord 
amb el previst a l’article 10 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública.

7.3 El projecte, redactat per un facultatiu o facultativa competent ha d’incloure 
la documentació prescrita per la normativa aplicable en matèria d’obra pública i de 
contractació del sector públic i, en tot cas:

a) La memòria descriptiva, la qual ha de fer referència a les necessitats per satisfer 
i als factors de tota mena a tenir en compte.

b) L’adequació de les instal·lacions a les determinacions urbanístiques vigents en 
el municipi, acreditada mitjançant un informe urbanístic emès per l’ajuntament.

c) La descripció del treball i de les obres i les seves característiques bàsiques.
d) L’àmbit de la zona d’influència, reflectit en un plànol de situació amb la in-

dicació de les obres projectades i les parcel·les afectades.
e) La descripció dels perfils longitudinals i, si escau transversals, amb avaluació 

de la seva incidència respecte altres instal·lacions de transport, carreteres i línies 
elèctriques.

f) Plànols de situació de les estacions i de les pilones, amb indicació de les seves 
característiques constructives i de l’afectació en superfície, amb la indicació de 
l’emplaçament dels subsistemes, les escales i les plataformes.

g) Els perfils dels espais lliures amb indicació de les oscil·lacions longitudinals 
i transversals a les estacions i al llarg de la línia, amb les distàncies de seguretat 
que s’han de respectar.

h) Un informe tècnic de la instal·lació amb la descripció dels principals elements 
del sistema.

i) L’esquema general dels dispositius elèctrics de la instal·lació, especialment 
dels vinculats amb la seguretat.

j) Documentació relativa als cables amb expressió de les forces que suporten, 
el sistema de tensió, els valors d’arrossegament i les forces de recolzament sobre 
les pilones i les politges.

k) L’anàlisi de seguretat i l’informe de seguretat corresponent.
l) Les tarifes que es proposen.
m) La proposta del reglament d’explotació de la instal·lació, amb el contingut 

que estableix l’article 33.
n) Qualsevol altra documentació que l’òrgan competent per aprovar el projecte 

consideri necessària en atenció a les característiques específiques del projecte.
7.4 L’aprovació del projecte per a l’establiment d’una instal·lació de transport 

públic per cable de servei públic està subjecte al compliment de les especificacions 
tècniques i de seguretat establertes en les normes tècniques que en cada moment 
siguin aplicables. A aquest efecte, durant el procediment per a l’aprovació del projecte 
de la instal·lació s’hauran de dur a terme, si escau, els estudis tècnics necessaris per 
comprovar la idoneïtat del projecte.

Article 8
Estudi d’impacte ambiental

En els casos en què, segons la legislació ambiental aplicable, el projecte s’hagi de 
sotmetre a l’avaluació d’impacte ambiental, el projecte ha d’incorporar un estudi 
d’impacte ambiental.

L’estudi d’impacte ambiental ha de ser elaborat de conformitat amb el document 
d’abast emès.

Article 9
Informació pública i informes

El projecte s’ha d’aprovar tècnicament i, conjuntament amb l’estudi d’impac-
te ambiental, si s’escau, s’ha de sotmetre a tràmit d’informació pública per un 
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termini d’un mes, mitjançant un anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Durant el mateix període de la informació pública, el projecte s’ha de sotmetre 
a informe dels ens locals competents en l’àmbit territorial en el qual es projecta 
construir la instal·lació, de l’òrgan competent en matèria de protecció civil en relació 
amb el pla d’autoprotecció de la instal·lació i de la resta d’entitats o administracions 
públiques que puguin ser afectades per la instal·lació. La no-recepció dels informes 
sol·licitats, en el termini d’un mes, faculta l’òrgan competent per continuar amb la 
tramitació del procediment, tal com preveu l’article 15 de la Llei 12/2002, de 14 de 
juny, del transport per cable.

Article 10
Declaració d’impacte ambiental

10.1 Finalitzat el tràmit d’informació pública, la direcció general competent 
en matèria de transport per cable farà una valoració de les al·legacions presentades 
en aquest tràmit i les enviarà, juntament amb el projecte, a l’òrgan competent en 
matèria de medi ambient perquè formuli la declaració d’impacte ambiental, si escau, 
d’acord amb la normativa vigent, tal com disposa l’article 16 de la Llei 12/2002, de 
14 de juny, del transport per cable.

10.2 L’aprovació del projecte per a l’establiment d’una instal·lació de transport 
públic per cable de servei públic ha d’introduir les mesures correctores i preventi-
ves necessàries per a la preservació del medi afectat que, si s’escau, es fixin en la 
declaració d’impacte ambiental.

Article 11
Dictamen de la Comissió Consultiva del Transport per Cable

El projecte, un cop evacuats els tràmits fixats en aquest capítol, s’ha de sotmetre, 
abans de la seva aprovació, al dictamen de la Comissió Consultiva del Transport 
per Cable, que ha de tenir en compte el contingut dels informes emesos al llarg 
del procediment, tal com preveu l’article 17 de la Llei 12/2002, de 14 de juny, del 
transport per cable.

Article 12
Aprovació del projecte

El director o directora general competent en matèria de transport per cable ha 
de resoldre sobre l’aprovació del projecte en el termini de dos mesos, a comptar de 
l’emissió del dictamen de la Comissió Consultiva del Transport per Cable, tal com 
disposa l’article 18 de la Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable.

Article 13
Contractació

13.1 La construcció i explotació de les instal·lacions de transport públic per cable 
de servei públic pot adoptar, indistintament, qualsevol de les modalitats previstes a 
l’article 19 de la Llei 12/2002, de 14 de juliol, del transport per cable.

13.2 L’explotació de les instal·lacions de transport públic per cable considerades 
de servei públic a càrrec d’una persona física o jurídica privada s’ha de fer en règim 
de concessió administrativa. Excepcionalment, si hi ha raons que ho justifiquin, 
l’Administració pot acordar qualsevol de les altres modalitats de gestió del servei 
públic que estableix la normativa vigent.

13.3 La durada de les concessions d’explotació de les instal·lacions a què es 
refereix l’apartat 2 no pot excedir el termini màxim fixat per la legislació aplicable 
a la Generalitat en matèria de contractació del sector públic.

Article 14
Condicions dels contractes

14.1 Els contractes, tant si són de construcció i explotació com si són només 
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d’explotació de les instal·lacions de transport públic per cable considerades de ser-
vei públic han de fixar les condicions que regeixen la contractació i els drets i les 
obligacions de les parts, en els termes que estableix la legislació sobre contractació 
administrativa del sector públic, tal com preveu l’article 22 de la Llei 12/2002, de 
14 de juny, del transport per cable.

14.2 En l’execució dels contractes que se subscriguin es podran establir con-
dicions especials amb la finalitat de promoure la igualtat entre dones i homes en 
el mercat de treball.

Article 15
Transmissió

Els contractes relatius a la construcció i a l’explotació d’instal·lacions de transport 
públic per cable de servei públic es poden transmetre, amb l’autorització prèvia del 
conseller o consellera competent en matèria de transport per cable, d’acord amb la 
normativa en matèria de contractació del sector públic, tal com disposa l’article 22 
de la Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable.

Article 16
Causes d’extinció dels contractes

Són causes d’extinció dels contractes relatius a la construcció i a l’explotació 
d’instal·lacions de transport públic per cable considerades de servei públic el fini-
ment del termini contractual o la resolució del contracte, que es pot produir per un 
dels motius següents:

a) La mort o la incapacitat sobrevinguda de la persona física contractista indivi-
dual o l’extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista.

b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 
procediment.

c) El mutu acord entre l’Administració i els contractistes.
d) La manca de prestació per la part contractista de la garantia definitiva o de les 

garanties especials o complementàries o la manca de formalització del contracte 
en el termini establert.

e) L’ incompliment de les obligacions contractuals essencials, qualificades com 
a tals en els plecs o en el contracte.

f) Les que s’estableixen expressament en el contracte en funció del tipus o les 
característiques de la instal·lació.

g) Les altres causes que siguin fixades per la legislació sobre contractació del 
sector públic.

Article 17
Modificacions en les instal·lacions

17.1 Qualsevol modificació d’una instal·lació de transport públic per cable de 
servei públic s’ha de tramitar pel procediment que regula el seu establiment. Es 
requereix únicament comunicació prèvia a l’òrgan competent, a través de la xarxa 
d’oficines de gestió empresarial de la Generalitat de Catalunya (OGE) o de la direcció 
general competent en matèria de transport per cable, en els supòsits de modificació 
no substancial de la instal·lació en els termes establerts en aquest article.

17.2 El/La gestor/a ha de comunicar, a través de la xarxa d’oficines de gestió 
empresarial de la Generalitat de Catalunya (OGE) o de la direcció general competent 
en matèria de transport per cable, tota modificació no substancial de la instal·lació 
amb una antelació de dos mesos respecte a la data d’inici dels treballs, i aportar la 
documentació corresponent, l’anàlisi de seguretat, i l’informe de seguretat, destinats 
a determinar els constituents de seguretat de la part modificada de la instal·lació.

17.3 La direcció general competent en matèria de transport per cable pot qua-
lificar la modificació de substancial, sens perjudici que, en cas de dubte, es puguin 
requerir els informes tècnics que resultin necessaris emesos per un expert independent 
designat per la direcció general competent en matèria de transport per cable.
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17.4 Un cop finalitzats els treballs, el/la gestor/a ha de trametre a la xarxa d’ofi-
cines de gestió empresarial de la Generalitat de Catalunya (OGE) o a la direcció 
general competent en matèria de transport per cable, la documentació acreditativa 
de l’operació realitzada i l’anàlisi i l’informe de seguretat corresponent amb l’objecte 
de justificar que la instal·lació modificada resta conforme a les regles tècniques i 
de seguretat aplicables.

17.5 El departament competent en matèria de transport per cable ha de definir, 
mitjançant una ordre, les regles tècniques i de seguretat aplicables a les modifica-
cions i els procediments corresponents.

Article 18
Instal·lacions de titularitat municipal

18.1 L’establiment o la modificació d’instal·lacions de transport públic per cable 
considerades de servei públic, si són d’àmbit urbà i són de titularitat municipal, re-
quereix l’aprovació prèvia del projecte corresponent per part de la direcció general 
competent en matèria de transport per cable, en els termes que preveu l’article 29 
de la Llei 12/2002, de 14 de juny, de transport per cable. Amb caràcter previ s’ha 
de presentar, a través de la xarxa d’oficines de gestió empresarial de la Generalitat 
de Catalunya (OGE) o de la direcció general competent en matèria de transport per 
cable, la documentació requerida per la legislació ambiental a l’efecte que l’òrgan 
ambiental es pronunciï sobre la submissió del projecte al procediment d’avaluació 
ambiental i, si s’escau, per a l’emissió del document d’abast.

18.2 El projecte ha d’incloure la documentació prevista a l’apartat 3 de l’article 
7 i, en el seu cas, en l’article 8.

18.3 Abans de la posada en funcionament de la instal·lació, la direcció general 
competent en matèria de transport per cable n’ha de comprovar l’adequació al pro-
jecte aprovat i el funcionament correcte, tal com determina l’article 25 de la Llei 
12/2002, de 14 de juny, de transport per cable.

18.4 Sense perjudici de les competències municipals, les instal·lacions de trans-
port per cable d’àmbit urbà i de titularitat municipal s’han de regir pel que estableix 
aquest Decret, especialment pel que fa les normes de seguretat i d’explotació.

CApíTOL III
Instal·lacions de transport públic per cable no considerades de servei públic

Article 19
Construcció i explotació de les instal·lacions

La construcció i l’explotació d’instal·lacions de transport públic per cable no 
considerades de servei públic requereixen l’aprovació del projecte corresponent i 
l’atorgament de l’autorització administrativa d’explotació d’acord amb el procedi-
ment que estableix la Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable i desplegat 
en aquest capítol.

Article 20
Procediment

20.1 El procediment per a l’establiment d’una instal·lació de transport públic 
per cable no considerada de servei públic s’inicia sempre a instància de persona 
interessada, mitjançant sol·licitud adreçada a la xarxa d’oficines de gestió empresarial 
de la Generalitat de Catalunya (OGE) o a la direcció general competent en matèria 
de transport per cable, acompanyada del projecte corresponent. Amb caràcter 
previ, si s’escau, la persona interessada també ha de presentar la documentació 
requerida per la legislació ambiental a l’efecte que l’òrgan ambiental es pronunciï 
sobre la submissió del projecte al procediment d’avaluació ambiental i, si s’escau, 
per a l’emissió del document d’abast.
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20.2 El projecte ha d’incloure la següent documentació:
a) La memòria justificativa de l’interès i la conveniència de la instal·lació, des-

criptiva de les necessitats a satisfer i dels factors de tota mena a tenir en compte.
b) El projecte de construcció de la instal·lació, redactat per un facultatiu o facul-

tativa i visat pel col·legi professional competent, el qual ha d’incloure una anàlisi 
de seguretat i l’informe de seguretat amb la llista de constituents de seguretat i 
subsistemes corresponent, d’acord amb el que estableix la normativa comunitària 
i la resta de normes que siguin aplicables, i ha de contenir:

L’àmbit de la zona d’influència, reflectit en un plànol de situació amb la indicació 
de les obres projectades i les parcel·les afectades.

La descripció dels perfils longitudinals i, si escau, transversals amb avaluació 
de la seva incidència respecte altres instal·lacions de transport, carreteres i línies 
elèctriques.

Els plànols de situació de les estacions i de les pilones, amb indicació de les seves 
característiques constructives i de l’afectació en superfície, amb la indicació de 
l’emplaçament dels subsistemes, les escales i les plataformes.

Els perfils dels espais lliures amb indicació de les oscil·lacions longitudinals i 
transversals a les estacions i al llarg de la línia, amb les distancies de seguretat a 
respectar.

Una memòria tècnica que comprengui la descripció dels principals elements 
del sistema.

L’esquema general dels dispositius elèctrics de la instal·lació, especialment dels 
vinculats amb la seguretat.

La documentació relativa als cables amb expressió de les forces que suporten, el 
sistema de tensió, els valors de fregament en el volant motriu i les forces de recol-
zament sobre les pilones i les politges.

c) La proposta del reglament d’explotació de la instal·lació, amb el contingut 
que estableix l’article 33.

d) La descripció del treball i de les obres i les seves característiques bàsiques.
e) Una memòria explicativa de l’adequació de les instal·lacions a les determi-

nacions urbanístiques vigents en el municipi, acreditada mitjançant un informe 
urbanístic emès per l’ajuntament, que ha d’incloure els plànols dels terrenys afectats 
i els títols de disponibilitat.

f) Les tarifes que es proposen per a l’ús de la instal·lació, llevat que el preu inclogui, 
a més del servei de transport per cable, altres prestacions complementàries.

g) La declaració d’impacte ambiental, si aquesta ja s’ha formulat en relació amb 
la instal·lació que es projecta construir, o, altrament, un estudi d’impacte ambiental, 
elaborat d’acord amb el document d’abast emès per l’òrgan ambiental, o un certificat 
de l’òrgan competent en matèria de medi ambient que acrediti que no és procedent 
sotmetre la instal·lació de què es tracti al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental, 
cas en el qual s’ha d’aportar una memòria sobre els efectes que pot tenir en el medi 
ambient i les mesures específiques de protecció.

h) Declaració responsable de no tenir cap deute amb la Generalitat i d’estar al 
corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.

i) Declaració responsable que es disposarà de pòlissa d’assegurança de respon-
sabilitat civil que respongui dels danys que puguin produir-se com a conseqüència 
de les obres de la instal·lació.

j) Indicació de la persona designada director/a de l’obra.
20.3 L’òrgan competent per atorgar l’autorització corresponent podrà requerir a 

la persona sol·licitant l’aportació de qualsevol altra documentació que es consideri 
necessària en atenció a les característiques específiques del projecte.

Article 21
Informes

21.1 Un cop presentat el projecte, la direcció general competent en matèria 
de transport per cable l’ha de sotmetre als informes dels ens locals afectats per la 
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instal·lació, de l’òrgan competent en matèria de protecció civil, en relació amb pla 
d’autoprotecció de la instal·lació per a situacions d’emergència, i de la resta d’enti-
tats o administracions públiques que puguin ser afectades per la instal·lació. Si en 
el termini d’un mes no s’han rebut els informes sol·licitats, s’ha de continuar amb 
el procediment, tal com es disposa a l’article 28 de la Llei 12/2002, de 14 de juny, 
del transport per cable.

21.2 En els casos en què sigui necessària la declaració d’impacte ambiental, el 
projecte de construcció, amb l’estudi d’impacte ambiental, també s’ha de sotmetre 
a informació pública en els termes previstos a l’article 9.

Article 22
Aprovació del projecte

22.1 La direcció general competent en matèria de transport per cable, tenint 
en compte el contingut dels informes emesos així com l’adequació del projecte a 
la normativa aplicable, ha de resoldre, de manera expressa, sobre la seva aprovació 
en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la presentació de tota la docu-
mentació prescrita per l’article 21. Transcorregut el termini indicat sense que s’hagi 
notificat la resolució expressa ha d’entendre’s desestimada la sol·licitud.

22.2 L’aprovació del projecte implica l’autorització administrativa per a l’inici 
dels treballs de construcció de la instal·lació, sens perjudici de l’obtenció de la resta 
de permisos i llicències que resultin preceptius, tal com preveu l’article 29 de la Llei 
12/2002, de 14 de juny, del transport per cable.

22.3 La resolució d’aprovació del projecte ha de contenir les mesures necessàries 
per a la protecció adequada del medi ambient i els recursos naturals, d’acord amb la 
declaració d’impacte ambiental, en els casos en què resulta preceptiva. També s’hi 
poden fer constar altres observacions i condicions que calgui tenir en compte en les 
obres d’execució així com la documentació complementària que calgui aportar.

Article 23
Execució de les obres

Durant la realització de les obres i amb la finalitat de comprovar que aquestes 
es duen a terme de conformitat amb el projecte aprovat, els serveis tècnics de la 
direcció general competent en matèria de transport per cable podran dur a terme les 
inspeccions que considerin necessàries, i poden requerir, a aquest efecte, l’aportació 
dels documents que considerin necessaris.

Article 24
Acabament de les obres

24.1 Un cop acabades les obres d’una instal·lació de transport públic per cable no 
considerada de servei públic, el/la promotor/a ho ha de comunicar i ha de presentar la 
documentació corresponent tant pel què fa a les declaracions CE de conformitat com 
la relativa a l’apartat de justificacions i examen previ al funcionament, exigits per la 
norma harmonitzada vigent en cada moment, normativa que estableix els requisits de 
seguretat de les instal·lacions de transport per cable destinades a persones, l’examen 
previ a la posada en servei, el manteniment i els controls en l’explotació, a fi i efecte 
que els serveis tècnics corresponents puguin comprovar l’adequació de la instal·lació a 
la verificació del marcatge CE i al projecte aprovat, i s’ha d’acreditar el funcionament 
correcte mitjançant l’acta de reconeixement general i de proves corresponent.

24.2 L’acta de reconeixement general i de proves anirà signada almenys pel 
o per la representant de la direcció general competent en matèria de transport per 
cable, pel promotor/a i pel director/a de l’obra, i hi han de constar el reconeixement 
fet i les proves realitzades així com el seu resultat satisfactori.

Article 25
Autorització d’explotació

25.1 La persona interessada ha de sol·licitar, a través de la xarxa d’oficines de 
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gestió empresarial de la Generalitat de Catalunya (OGE) o de la direcció general 
competent en matèria de transport per cable, l’autorització administrativa per a 
l’explotació de la instal·lació.

25.2 La sol·licitud ha de ser presentada un cop acabades les obres, sense per-
judici que es pugui presentar amb antelació a fi i efecte d’agilitar la seva posada 
en funcionament. En aquest cas, el termini a què fa referència l’article 26 s’ha de 
computar des de la comunicació de finalització d’obres.

25.3 A la sol·licitud de l’autorització administrativa d’explotació cal adjuntar la 
documentació acreditativa d’haver contractat una assegurança de responsabilitat 
civil que cobreixi els danys que es puguin causar amb motiu del funcionament de 
la instal·lació, sens perjudici de la subscripció de l’assegurança obligatòria de per-
sones viatgeres, tal com es disposa a l’article 30 de la Llei 12/2002, de 14 de juny, 
del transport per cable.

Article 26
Atorgament de l’autorització administrativa

26.1 La direcció general competent en matèria de transport per cable ha de 
resoldre sobre l’atorgament de l’autorització sol·licitada en el termini màxim d’un 
mes des de la presentació de la sol·licitud, i s’ha de notificar a la persona interessada 
i a l’ens local afectat per la instal·lació.

26.2 Transcorregut un mes des de la presentació de la sol·licitud de l’autorització 
administrativa per a l’explotació d’una instal·lació de transport per cable no consi-
derada de servei públic sense que hagi recaigut resolució expressa, s’ha d’entendre 
que la sol·licitud ha estat estimada, tal com preveu l’article 30 de la Llei 12/2002, 
de 14 de juny, del transport per cable.

Article 27
Contingut de l’autorització administrativa

27.1 Les autoritzacions per a l’explotació d’instal·lacions de transport públic 
per cable no considerades de servei públic han d’especificar-ne:

a) La titularitat.
b) Les condicions que regeixen l’explotació de la instal·lació.
c) El número de registre de la instal·lació a què es refereixen.
d) Els drets i les obligacions de les persones propietàries.
e) Qualsevol altra circumstància que determini l’òrgan competent per al seu 

atorgament.
27.2 La variació de les dades que han de constar en les autoritzacions per a 

l’explotació d’instal·lacions de transport públic per cable no considerades de ser-
vei públic donarà lloc a la substitució del document en què es formalitzin per tal 
d’adaptar les especificacions a les modificacions autoritzades.

Article 28
Vigència de les autoritzacions

28.1 Les autoritzacions de transport públic per cable no considerades de servei 
públic s’atorgaran sense un termini de durada prefixat, si bé la seva validesa res-
tarà condicionada a la comprovació periòdica del manteniment de les condicions 
que originàriament varen justificar el seu atorgament i d’aquelles que, tot i no ser 
exigides inicialment, siguin de compliment obligatori.

Així mateix cal acreditar que la instal·lació ha superat les inspeccions prescrites 
en les normes tècniques d’aplicació, de manera que es continuen respectant les 
condicions de seguretats exigides per la normativa vigent, per al manteniment de 
la vigència de l’autorització.

28.2 El control el realitzarà amb periodicitat anual l’òrgan competent per 
atorgar l’autorització.

28.3 Sens perjudici de l’obligació de realitzar el control periòdic a que es refe-
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reixen els apartats anteriors, la direcció general competent en matèria de transport 
per cable podrà comprovar, en qualsevol moment, l’adequat compliment de les 
condicions que varen donar lloc a l’atorgament de les autoritzacions o que consti-
tueixen requisits per a la seva validesa, i recaptar del seu propietari o propietària la 
documentació acreditativa que estimi pertinent.

28.4 L’incompliment en una instal·lació de transport públic per cable no consi-
derada de servei públic de les normes de seguretat exigides per les normes vigents o 
de les altres condicions de l’autorització comporta que se n’ha de deixar en suspens 
l’explotació mentre es mantingui l’incompliment, sens perjudici de les responsa-
bilitats que puguin derivar d’aquest fet d’acord amb el règim sancionador previst a 
la Llei 12/2002, de 14 de juny, de transport per cable. Si l’incompliment no es pot 
esmenar, s’ha de revocar l’autorització i la persona titular de la instal·lació ha de 
procedir a desmuntar-la i a restituir la situació a l’estat anterior a la construcció, en 
el termini d’un any a comptar de la notificació de la resolució de revocació, o bé a 
substituir-la per una altra instal·lació, tal com preveu l’article 31 de la Llei 12/2002, 
de 14 de juny.

Article 29
Comunicació a les entitats afectades

Les autoritzacions i totes les incidències que puguin sorgir en relació amb les 
instal·lacions de transport públic per cable no considerades de servei públic han 
de ser comunicades a les altres entitats o administracions públiques que puguin 
ser afectades per la instal·lació i, en tot cas, aquesta comunicació es durà a terme a 
l’ajuntament del municipi on estigui la instal·lació.

Article 30
Modificacions en les instal·lacions

Les modificacions en les instal·lacions de transport públic per cable no consi-
derades de servei públic requereixen, sens perjudici de les competències d’altres 
administracions, l’autorització prèvia de la direcció general competent en matèria 
de transport per cable, un cop tramitat el procediment previst per l’establiment de 
les dites instal·lacions.

Es requerirà únicament la comunicació prèvia a l’òrgan competent, en els supòsits, 
els termes i condicions establerts a l’article 17.

Article 31
Transmissió

La transmissió de la titularitat d’una instal·lació de transport públic per cable 
no considerada de servei públic ha de ser autoritzada, en el termini d’un mes, 
mitjançant resolució de la direcció general competent en matèria de transport per 
cable, tal com disposa l’article 32 de la Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per 
cable. Transcorregut un mes des de la presentació de la sol·licitud de transmissió 
sense que hagi recaigut resolució expressa, s’haurà d’entendre que la sol·licitud ha 
estat estimada.

CApíTOL Iv
Instal·lacions de transport privat per cable

Article 32
Règim jurídic

L’establiment d’instal·lacions de transport privat per cable requereix l’aprovació 
prèvia del projecte i l’obtenció de l’autorització administrativa corresponent d’acord 
amb el procediment que estableixen el capítol III de la Llei 12/2002, de 14 de juny, 
de transport pel cable, i el capítol III d’aquest Decret, llevat del que disposa l’article 
20.2.f).
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CApíTOL v
Explotació de les instal·lacions

Article 33
Reglament d’explotació

33.1 El funcionament de les instal·lacions de transport públic per cable ha de 
ser objecte de regulació mitjançant un reglament d’explotació específic per a cada 
instal·lació que ha de presentar el/la promotor/a o el/la titular/a i ha d’aprovar la 
direcció general competent en matèria de transport per cable. Aquest reglament 
d’explotació de la instal·lació ha d’incloure el pla d’autoprotecció de la instal·lació per 
a situacions d’emergència, el pla d’evacuació per al cas d’aturada de la instal·lació 
i la resta de circumstàncies determinades en els apartats següents.

33.2 El reglament d’explotació haurà de determinar el contingut i el format del 
llibre d’explotació.

33.3 El reglament d’explotació d’una instal·lació ha de preveure, en els termes 
que s’estableixen en aquest Decret, i la resta de normes d’aplicació, com a mínim, 
la identificació i característiques de la instal·lació, les obligacions del personal, les 
normes de seguretat durant l’explotació, les obligacions i condicions per a l’ex-
plotació de la instal·lació, el funcionament de la instal·lació, tant en condicions de 
servei normal com de circumstàncies excepcionals, el manteniment i els controls 
en l’explotació i les condicions particulars d’utilització de les instal·lacions per part 
de les persones usuàries.

33.4 El reglament d’explotació ha de determinar les dades que ha de facilitar 
el/la gestor/a de la instal·lació i el procediment per al seu lliurament a la direcció 
general competent en matèria de transport per cable.

En tot cas, s’ha de lliurar la relació del personal destinat al servei, i una estadística 
anual de persones transportades.

33.5 En aplicació del que estableix aquest article, el departament competent 
en matèria de transport per cable pot aprovar un model de reglament d’explotació 
per cada tipus d’instal·lació.

Article 34
Títol de transport

34.1 La utilització de les instal·lacions de transport per cable requereix a les 
persones usuàries la prèvia adquisició del títol de transport corresponent, ja sigui 
bitllet o abonament, en el qual cal especificar en forma ben visible que la seva 
utilització dóna origen a drets, deures i obligacions d’acord amb el que estableix 
la normativa vigent, i incloure-hi, si escau, un extracte de la susdita normativa i 
d’altres advertiments d’interès per al públic.

34.2 Les persones usuàries, durant la prestació del servei, han de mantenir el títol 
a disposició del personal que explota la instal·lació, el qual ha d’estar degudament 
acreditat, tal com disposa l’article 9 de la Llei 12/2002, de 14 de juny.

34.3 Amb l’adquisició del títol de transport, les persones usuàries assumeixen 
l’obligació de respectar les normes d’ús de la instal·lació aprovades per l’Adminis-
tració.

Article 35
Accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda

35.1 Les persones titulars de les instal·lacions de transport públic per cable, 
de servei públic, han d’adoptar les mesures necessàries per a garantir-hi l’accés 
a les persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la normativa específica sobre 
aquesta matèria.

35.2 Per a les instal·lacions de transport públic no considerades de servei públic, 
les persones que per raó de la naturalesa de la seva discapacitat tenen la necessitat 
d’una assistència complementària o utilitzen un material particular, prèviament al 



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.201082794

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

transport han de posar-se d’acord amb el cap d’explotació sobre les modalitats de 
transport.

35.3 Les característiques de la instal·lació, la naturalesa de la discapacitat i el 
nombre de persones amb discapacitat admeses simultàniament sobre la instal·lació 
i sobre cada vehicle han de ser tals que el transport i l’evacuació puguin ser duts a 
terme amb seguretat.

Article 36
Informació a les persones usuàries

36.1 En totes les estacions i en llocs ben visibles s’hauran d’exposar al públic 
anuncis i cartells que incloguin les normes que, referides al servei, afectin les per-
sones usuàries o terceres persones i, fonamentalment, les relatives a l’ús correcte 
de les instal·lacions.

També figuraran els quadres d’horaris així com l’avís de l’existència d’un llibre 
de reclamacions a disposició del públic.

36.2 El personal del servei té l’obligació d’observar la màxima correcció amb 
el públic.

36.3 Davant de qualsevol queixa o reclamació de les persones usuàries, se’ls 
ha de fer saber que hi ha un llibre oficial de reclamacions a la seva disposició, que 
els serà facilitat perquè puguin formular la reclamació d’acord amb el que estableix 
aquest Decret.

Article 37
Reclamacions

37.1 Les empreses propietàries o gestores de les instal·lacions de transport per 
cable han de disposar del model oficial del llibre de reclamacions, degudament 
diligenciat, en totes les instal·lacions, en una dependència que sigui adequada per 
a l’atenció al públic usuari.

37.2 Les empreses propietàries o gestores de les instal·lacions de transport per 
cable han de sol·licitar els llibres de reclamacions que corresponguin a la direcció 
general competent en matèria de transport per cable.

37.3 El llibre de reclamacions l’ha d’editar la direcció general competent en 
matèria de transport per cable i disposarà de 20 fulls de reclamació numerats 
correlativament, cadascun dels quals es confeccionarà en exemplar quadruplicat, 
amb la mateixa numeració. Els quatre exemplars es destinaran com s’especifica a 
continuació:

a) El primer exemplar es destina per a la seva tramesa obligatòria pel/per la 
gestor/a a la direcció general competent en matèria de transport per cable.

b) El segon i el tercer han de lliurar-se obligatòriament al o la reclamant qui, si 
ho estima convenient, pot trametre el full tercer a la direcció general competent en 
matèria de transport per cable.

c) El quart és per al gestor/a, unit a la matriu per a la deguda constància de la 
reclamació.

37.4 Els gestors o las gestores de les instal·lacions de transport per cable estan 
obligats a facilitar el llibre de reclamacions als/a les usuaris/àries que ho sol·licitin, 
als efectes previstos en aquest Decret.

37.5 Les reclamacions seran consignades per escrit en un full del llibre i es faran 
constar expressament els fets objecte de la reclamació, el nom, els cognoms, el número 
del document nacional d’identitat, el domicili i la signatura del o de la reclamant, com 
també el lloc i la data de la reclamació. El reclamant podrà consignar qualsevol altra 
dada que consideri d’interès per a un millor coneixement de la reclamació.

37.6 Un cop formulada la reclamació, el gestor/a lliurarà al o a la reclamant 
els exemplars del full corresponent. En el termini de 15 dies, el/la gestor/a ha de 
remetre a la direcció general competent en matèria de transport per cable l’exemplar 
del full corresponent, amb les al·legacions que estimi convenient formular sobre els 
fets manifestats pel o per la reclamant i amb indicació de si s’accepta o es rebutja 
la reclamació.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.2010 82795

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

37.7 En tots els locals i les instal·lacions en què sigui obligatori disposar d’un 
llibre de reclamacions existirà un rètol que especifiqui, almenys en català “Hi ha 
un llibre de reclamacions a disposició de les persones usuàries”.

37.8 Les controvèrsies sorgides entre les persones usuàries i el/la gestor/a d’una 
instal·lació de transport per cable relatives al contracte de transport es poden sot-
metre a la Junta Arbitral del Transport de Catalunya d’acord amb les seves normes 
de competència i funcionament.

CApíTOL vI
Seguretat

SECCIÓ pRImERA

Seguretat de les instal·lacions

Article 38
Requisits essencials

38.1 Les instal·lacions de transport per cable i la seva infraestructura, els 
subsistemes i els constituents de seguretat han de complir els requisits essencials 
fixats per la normativa de la Unió Europea, les seves normes de desplegament i 
transposició, i la resta que siguin aplicables.

38.2 Les instal·lacions que compleixen les normes harmonitzades fixades per 
l’òrgan competent en matèria de desenvolupament industrial gaudeixen de presumpció 
de conformitat amb els requisits essencials de la Directiva 2000/9 CE.

Article 39
Principis de seguretat

39.1 Les instal·lacions de transport per cable s’han de projectar, construir, ex-
plotar i mantenir de forma que es garanteixi la seguretat en la seva utilització, per 
tal d’eliminar o, si no n’hi ha, reduir els riscos.

39.2 Els responsables d’aquestes instal·lacions han de definir i prendre les 
mesures de protecció envers els riscos que no s’hagin pogut eliminar i advertir a 
les persones treballadores i usuàries de la instal·lació les precaucions a prendre per 
evitar els riscos que no hagin pogut ser eliminats totalment.

39.3 Les instal·lacions de transport per cable s’han de dissenyar i construir de 
forma que puguin ser explotades amb seguretat, en funció del tipus d’instal·lació, 
les característiques del terreny i de l’entorn, les condicions atmosfèriques i mete-
orològiques, les construccions i els obstacles terrestres i aeris possibles situats en 
la seva proximitat.

39.4 L’obertura al públic de les instal·lacions requereix haver realitzat abans un 
reconeixement previ sobre el seu estat de funcionament i, en especial, el dels elements 
de seguretat, d’acord amb el que disposen les normes tècniques d’aplicació.

Article 40
Condicions de funcionament

40.1 El/La gestor/a ha de garantir que l’organització de l’explotació i el mante-
niment de la instal·lació s’adaptin a la dimensió, a les particularitats tècniques i als 
riscos inherents a l’emplaçament de la instal·lació.

40.2 El/La gestor/a de les instal·lacions de transport per cable ha de tenir cura 
de què les instal·lacions es mantinguin en perfecte estat de funcionament, així 
com impedir-ne l’ús quan no ofereixin les degudes garanties de seguretat per a 
persones o coses.

40.3 Les obligacions i condicions per l’explotació de la instal·lació s’han de 
determinar en el seu reglament d’explotació.
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Article 41
Revisions

41.1 El/La gestor/a d’una instal·lació de transport per cable ha d’acreditar 
anualment davant la direcció general competent en matèria de transport per cable 
que aquesta ha superat les inspeccions, controls en explotació i revisions establer-
tes per les normes tècniques d’aplicació i les indicacions de la part constructora, 
mitjançant una memòria que inclogui: les inspeccions, els controls, els assaigs i 
les proves efectuades d’acord amb la normativa vigent, i d’altra banda, la pòlissa 
d’assegurança corresponent.

41.2 Els serveis tècnics de la direcció general competent en matèria de trans-
port per cable poden requerir a la part gestora de les instal·lacions de transport 
per cable que dugui a terme les millores, modificacions, revisions i assaigs que 
es considerin necessaris per tal d’adequar els elements i les mesures de seguretat 
a les normes aplicables com a conseqüència de l’evolució dels coneixements i la 
tècnica en aquesta matèria.

El requeriment haurà d’especificar de manera concreta les normes tècniques a 
què s’ha d’ajustar l’adaptació que cal dur a terme. El termini màxim per dur a terme 
l’adaptació serà de sis mesos, termini que es podrà ampliar en funció de l’entitat de 
l’adaptació i la seva complexitat tècnica.

SECCIÓ SEgONA

Seguretat de les persones

Article 42
Principis de seguretat de les persones

Les instal·lacions de transport per cable i la seva infraestructura, els subsistemes 
i els constituents de seguretat han de complir la normativa tècnica per garantir la 
seguretat de les persones usuàries, del personal treballador i, en general, de les 
persones que en puguin resultar afectades pel seu establiment i funcionament.

Article 43
Elements informatius

43.1 Les informacions necessàries per advertir les persones usuàries dels pos-
sibles riscos o per donar-los orientacions sobre el correcte ús de les instal·lacions 
han de restar exposades i poder ser lliurament consultades per aquestes persones 
abans d’accedir a la instal·lació. A més, la persona titular de la instal·lació les ha de 
proporcionar a les persones usuàries en cas que li ho sol·licitin.

43.2 En qualsevol cas, haurà de figurar, en un lloc visible per a les persones 
usuàries, un rètol identificatiu en què consti el nom de la instal·lació, el número de 
registre i l’òrgan competent per fer-ne la inspecció.

Article 44
Accidents i incidents

44.1 El/la gestor/a d’una instal·lació de transport per cable ha de comunicar a 
la direcció general competent en matèria de transport per cable qualsevol accident 
o incident que es produeixi en relació amb la dita instal·lació. En funció de la natu-
ralesa de l’accident o incident i d’acord amb el que estableixi el pla d’autoprotecció 
de la instal·lació, també ho ha de comunicar a l’autoritat competent en matèria de 
protecció civil, i a l’ens local del municipi afectat.

44.2 Les comunicacions d’accidents o incidents s’han de fer, amb caràcter 
general, en el termini de 24 hores a comptar del moment en què es produeixen els 
fets, per qualsevol mitjà que permeti acreditar-ne la constància, llevat d’aquelles 
que s’hagin de comunicar de forma immediata a l’autoritat competent en matèria 
de protecció civil a través del CECAT i al centre receptor d’alarmes del municipi 
afectat, d’acord amb el que estableixen el corresponent pla d’autoprotecció de la 
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instal·lació i, si s’escau, el pla d’emergència del municipi on s’ubica la instal·lació i 
els plans d’emergència de la Generalitat de Catalunya.

44.3 Sens perjudici de l’anotació obligada al llibre d’explotació de les causes, 
els detalls i les conseqüències d’avaries i accidents, s’haurà d’enviar a la direcció 
general competent en matèria de transport per cable un informe cada cop que es 
produeixi un incident mecànic que presenti una certa gravetat o accident que generi 
danys a les persones usuàries.

44.4 El/La gestor/a de les instal·lacions ha de lliurar a la direcció general com-
petent en matèria de transport per cable, amb periodicitat anual, una relació de tots 
els accidents i incidents ocorreguts en aquest període.

SECCIÓ TERCERA

Personal de les instal·lacions

Article 45
Recursos humans

45.1 El/La gestor/a de les instal·lacions regulades en aquest Decret ha de comptar 
amb els recursos humans suficients, en nombre i qualificació tècnica, per garantir-
ne la seguretat i el bon funcionament.

45.2 El reglament d’explotació ha de precisar, tenint en compte la naturalesa 
de les instal·lació, el nombre de personal de conducció, d’agents o d’altres persones 
que han d’estar presents obligatòriament en la instal·lació en funcionament i les 
tasques de cada una d’elles.

Article 46
Cap d’explotació

46.1 El/La gestor/a ha de designar un cap d’explotació encarregat d’assegurar 
l’organització tècnica de l’explotació d’una instal·lació o d’un conjunt d’instal·lacions 
amb l’objectiu de garantir el seu correcte funcionament.

46.2 El cap d’explotació és l’interlocutor amb la direcció general competent en 
matèria de transport per cable.

Article 47
Personal de conducció

47.1 El personal de conducció de cada instal·lació és l’encarregat del seu fun-
cionament operatiu.

47.2 El personal de conducció ha de vetllar perquè es faci una correcta utilit-
zació de la instal·lació i, a aquests efectes pot donar, quan així resulti necessari, les 
instruccions pertinents a les persones usuàries amb la col·laboració del personal 
de servei corresponent.

47.3 El personal de conducció ha de conèixer perfectament el funcionament 
de la instal·lació i és responsable de la realització de les tasques previstes en el 
reglament d’explotació de la instal·lació.

47.4 En certs casos particulars, que s’hauran de concretar en el reglament d’ex-
plotació, es podrà renunciar a la presència contínua del personal de conducció.

Article 48
Agents d’explotació

Els i les agents d’explotació s’encarreguen de complir les instruccions rebudes 
del cap d’explotació i del personal de conducció de cada instal·lació. En particular 
s’encarreguen de regular l’admissió i transport de passatgers i càrrega, vigilar les 
operacions d’embarcament i desembarcament i mantenir-ne en bon estat les àrees 
per aquestes operacions.

Article 49
Formació

49.1 El/La gestor/a de la instal·lació ha de vetllar perquè el personal de les instal-
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lacions tingui la formació adequada per desenvolupar de forma correcte les seves 
funcions, i estiguin familiaritzats amb la instal·lació i el seu funcionament.

49.2 En cas que aquestes persones hagin de ser substituïdes, de forma temporal, 
per motiu de malaltia, vacances, o altres causes, les persones que les substitueixen 
hauran d’haver estat prèviament instruïdes per al correcte desenvolupament de les 
seves funcions.

49.3 El departament competent en matèria de transport per cable pot establir els 
coneixements mínims necessaris del personal de les instal·lacions per a l’exercici 
de les diferents tasques relacionades amb el funcionament de les instal·lacions, 
d’acord amb criteris de capacitat tècnica, garantia de seguretat i d’atenció al públic 
usuari, i la forma d’acreditar-los.

CApíTOL vII
Drets de les persones usuàries i normes d’ús

Article 50
Drets de les persones usuàries

Les persones usuàries de les instal·lacions de transport per cable gaudeixen dels 
drets següents:

a) Utilitzar les instal·lacions en les condicions que estableix la normativa.
b) Rebre del/de la gestor/a informació de l’horari dels serveis, de les tarifes 

corresponents i, especialment, de les incidències que puguin afectar la prestació 
del servei.

c) Contractar la prestació del servei amb el/la gestor/a en els termes que esta-
bleix la normativa aplicable en matèria de defensa de les persones consumidores 
i usuàries.

d) Ser indemnitzades pel/per la gestor/a, en cas que aquest/a incompleixi les 
obligacions que hagi assumit en virtut del contracte de transport o que li imposa la 
normativa aplicable, llevat dels casos de força major o de la concurrència de causes 
no imputables a l’empresa esmentada.

e) Ser informades dels procediments establerts per a resoldre les controvèrsies 
que puguin sorgir amb relació al compliment del contracte de transport davant les 
juntes arbitrals de transports o la jurisdicció ordinària.

f) Ser ateses amb correcció pel personal del/de la gestor/a. Aquest personal ha de 
tenir una cura especial d’atendre degudament les persones que, per motius d’edat, 
de salut o de limitacions de mobilitat o per altres motius anàlegs, requereixin una 
atenció especial.

g) Formular les reclamacions que estimin convenients en relació a la prestació 
del servei, de la manera que estableix aquest Decret.

h) Utilitzar, en el cas de les persones amb mobilitat reduïda, els seients i els espais 
reservats en compliment de la normativa aplicable en matèria d’accessibilitat.

i) Ser transportades, en el cas de persones amb mobilitat reduïda, si disposen de 
materials d’esquí adaptats, d’acord amb el que disposa l’article 35.

j) Els altres que els reconeixen les normes aplicables.

Article 51
Normes d’ús

51.1 Les persones usuàries de les instal·lacions de transport per cable han de 
complir les condicions generals d’utilització previstes al reglament d’explotació de 
cada instal·lació i les condicions generals següents:

a) Anar proveïdes del corresponent títol de transport vàlid per a la utilització 
del servei, degudament validat, si s’escau, que han de conservar mentre estiguin a 
l’interior de les instal·lacions i han de posar a disposició del personal de l’empresa 
prestatària del servei si els el demana.

b) Atendre les indicacions que el personal de l’empresa gestora els donin per 
poder prestar correctament el servei, i també advertir aquesta empresa de les ano-
malies que observin.
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c) Mantenir un comportament correcte i respectuós amb les altres persones 
usuàries i amb el personal de l’empresa gestora i evitar les accions que puguin 
implicar un deteriorament o un maltractament de les instal·lacions.

d) Respectar les obligacions que estableix el reglament d’explotació.
51.2 Així mateix les persones usuàries han de respectar les prohibicions se-

güents:
a) Utilitzar sense causa justificada els sistemes d’aturada d’emergència i utilitzar 

aquests elements de manera indeguda.
b) Viatjar en llocs diferents dels destinats a les persones usuàries o en condicions 

inadequades.
c) Fer activitats o accions que, per la seva naturalesa, puguin pertorbar les 

altres persones, alterar l’ordre públic o pertorbar els serveis de l’empresa gestora 
o mantenir un comportament que impliqui perill per a la pròpia integritat física o 
per a la de les altres persones usuàries o per al personal que presta els serveis a les 
instal·lacions.

d) Romandre a les instal·lacions fora de l’horari previst per ser utilitzades per 
les persones usuàries.

e) Distribuir publicitat, enganxar cartells, pidolar, organitzar rifes o jocs d’atzar 
i vendre béns o serveis en les instal·lacions i les dependències del servei sense 
autorització de l’empresa gestora.

f) Manipular, destruir o deteriorar de manera directa o indirecta qualsevol obra 
o instal·lació fixa o mòbil o qualsevol element funcional del servei.

g) Respectar les prohibicions de provocar el gronxament inadequat de les 
cadires i d’accés a la instal·lació en estat d’embriaguesa o sota els efectes d’es-
tupefaents.

CApíTOL vIII
Registre de les instal·lacions

Article 52
Registre

52.1 El departament competent en matèria de transport per cable ha de disposar 
d’un Registre de les instal·lacions de transport per cable, en els termes que preveu 
l’article 12 de la Llei de transport per cable.

52.2 Les dades que han de figurar en el Registre d’instal·lacions de transport 
per cable son les següents:

a) Número de registre.
b) Nom de les instal·lacions.
c) Tipus d’instal·lació.
d) Any de construcció de la instal·lació.
e) Titular/gestor/a.
f) Estació o lloc geogràfic.
g) Inici i final de la concessió.
h) Data de l’atorgament de les autoritzacions administratives i, quan escaigui, 

de la seva revocació.
i) Longitud de la inclinació.
j) Desnivell.
k) Altitud d’estació inferior.
l) Velocitat.
m) Nombre i capacitat dels vehicles.
n) Nombre de persones viatgeres/hora (pujada i baixada).
52.3 La direcció general competent en matèria de transport per cable ha de 

vetllar pel compliment, si escau, de la normativa en matèria de protecció de dades 
de caràcter personal.
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CApíTOL Ix
Inspecció i règim sancionador

Article 53
Inspecció

53.1 La inspecció de les instal·lacions que regula aquest Decret s’ha de dur a 
terme en els termes que preveuen els articles 36 i 37 de la Llei 12/2002, de 14 de 
juny, de transport per cable.

53.2 L’empresa propietària o gestora d’una instal·lació de transport per cable, i 
el seu personal, estan obligats a col·laborar amb les persones que tenen atribuïdes 
facultats d’inspecció i a complir les ordres impartides per aquestes persones en 
l’exercici de les seves funcions.

Article 54
Infraccions i sancions

54.1 Són infraccions administratives en matèria de transport per cable les ac-
cions i les omissions tipificades com a tals pels articles 39 a 41 de la Llei 12/2002, 
de 14 de juny, de transport per cable.

54.2 Les mesures provisionals referides a l’article 43.1 de la Llei 12/2002, de 14 de 
juny, de transport per cable, poden consistir, en els supòsits previstos per les lletres a) 
i b) de l’article 39 de la Llei, en la clausura de la instal·lació, cas en què caldrà adoptar 
les mesures necessàries perquè els usuaris pateixin la menor pertorbació possible.

54.3 D’acord amb l’article 44 de la Llei 12/2002, de 14 de juny, de transport per 
cable, les infraccions lleus s’han de sancionar amb una advertència o amb una multa 
de fins a 600 euros; les infraccions greus, amb una multa d’entre 601 i 30.000 euros, 
i les infraccions molt greus, amb una multa d’entre 30.001 i 150.000 euros.

CApíTOL x
Comissió Consultiva del Transport per Cable

Article 55
Naturalesa jurídica

La Comissió Consultiva del Transport per Cable, d’acord amb el que estableix 
l’article 34 de la Llei de transport per cable, és l’òrgan consultiu i assessor de la 
Generalitat en matèria de transports per cable i és adscrita al departament competent 
en matèria de transport per cable.

Article 56
Funcions

La Comissió Consultiva del Transport per Cable té les funcions següents, que 
despleguen el que estableix l’article 34.2 de la Llei de transport per cable:

a) Actuar com a òrgan permanent de consulta i assessorament en matèria de 
transport per cable.

b) Informar sobre els projectes de disposicions normatives que es dictin en 
matèria de transport per cable.

c) Col·laborar amb el departament competent en matèria de transport per cable 
per la millora progressiva de la qualitat i les condicions de prestació dels serveis de 
transport per cable, especialment pel que fa a la seguretat de les instal·lacions, la 
formació dels professionals del sector i la incorporació de noves tecnologies.

d) Impulsar estudis, formular les recomanacions que estimi adequades i presentar 
a les administracions competents les propostes i els suggeriments que consideri 
adequats per millorar el transport per cable a Catalunya.

e) Rebre informació, amb la periodicitat que es determini, respecte de les po-
lítiques que siguin establertes per les administracions competents en matèria de 
transport per cable.
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f) Dictaminar amb caràcter previ a l’aprovació del projecte de les instal·lacions de 
transport públic per cable considerades de servei públic, d’acord amb l’article 11.

g) Totes aquelles altres funcions que li siguin atribuïdes pel departament com-
petent en matèria de transport per cable.

Article 57
Composició

57.1 La Comissió Consultiva del Transport per Cable és integrada per:
La presidència, que és exercida pel conseller o consellera del departament com-

petent en matèria de transport per cable, o persona que designi.
La vicepresidència, que és exercida per la persona titular de la direcció general 

competent en matèria de transport per cable.
Les vocalies, integrades per les persones membres següents, que proposaran les 

entitats a les quals representen i que seran nomenades pel conseller o consellera 
competent:

5 persones en representació del Departament competent en matèria de transport 
per cable.

1 persona en representació de cadascun dels departaments de la Generalitat com-
petents en matèria d’economia, indústria, turisme, esport, medi ambient, protecció 
civil, consum i seguretat ciutadana.

2 persones en representació de les entitats representatives dels ens locals.
2 persones en representació de les empreses gestores d’instal·lacions de transport 

per cable.
2 persones en representació dels sindicats més representatius.
2 persones en representació de les associacions empresarials més representatives.
1 persona en representació del Consell General de Cambres de Catalunya.
2 persones en representació dels col·legis professionals que tenen vinculació 

amb la matèria.
1 persona designada pel Consell de Persones Consumidores de Catalunya.
1 persona en representació de les entitats esportives i de lleure.
Així mateix poden formar part de la Comissió Consultiva del Transport per 

Cable fins a dues persones representants d’aquelles entitats que puguin tenir un 
interès legítim en les instal·lacions de transport per cable. Aquestes entitats han 
de formular la sol·licitud d’incorporació davant la pròpia Comissió Consultiva del 
Transport per Cable, que acordarà el que correspongui un cop valorat el grau de 
vinculació amb l’activitat i amb l’informe previ del departament competent en 
matèria de transport per cable.

57.2 La designació dels i de les vocals té una durada indefinida, sens perjudici 
dels canvis que puguin ser proposats per l’entitat que els hagi designat.

57.3 La Comissió Consultiva pot acordar la creació de grups tècnics de treball, 
amb la composició que determini, per tractar temes específics vinculats amb les 
funcions que li són pròpies.

Article 58
Presidència i Secretaria

58.1 Correspon al president o presidenta de la Comissió Consultiva del Trans-
port per Cable:

a) Convocar i fixar l’ordre del dia de les reunions.
b) Presidir les reunions de la Comissió, dirigir les deliberacions i moderar els 

debats.
c) Representar la Comissió.
58.2 El president o presidenta pot delegar en la persona titular de la vicepre-

sidència.
58.3 Actua com a secretari o secretària de la Comissió, amb veu però sense 

vot, la persona funcionària del mateix departament, designada pel conseller o la 
consellera del departament competent en matèria de transport per cable.
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58.4 Correspon a la Secretaria de la Comissió:
a) Assistir el president o presidenta per a la realització de la convocatòria de les 

sessions.
b) Redactar les actes de cada sessió i donar fe dels acords adoptats.

Article 59
Règim de funcionament

59.1 La Comissió Consultiva del Transport per Cable s’ha de reunir almenys 
dues vegades l’any i sempre que així ho determini la seva presidència o sigui sol-
licitat, com a mínim, per un terç de les seves persones membres.

59.2 Per a la constitució vàlida de la Comissió en primera convocatòria cal 
l’assistència de la majoria absoluta de les seves persones membres. En segona 
convocatòria cal l’assistència d’un mínim de sis membres.

59.3 La convocatòria es tramitarà amb una antelació mínima de quinze dies i entre 
la primera i segona convocatòria haurà de transcórrer un mínim de 30 minuts.

59.4 La Comissió Consultiva del Transport per Cable es regeix, en el que no 
preveu aquest Decret, per les disposicions vigents en matèria d’òrgans col·legiats.

Article 60
Règim d’adopció d’acords

Els acords de la Comissió Consultiva del Transport per Cable s’adopten per 
majoria simple dels i de les membres presents. En cas d’empat el president té vot 
de qualitat.

Els i les membres que discrepin de l’acord majoritari poden exposar el seu criteri 
mitjançant vots particulars que es faran constar a l’acta.

Article 61
Suport tècnic

El Departament competent en matèria de transport per cable ha de donar a la 
Comissió Consultiva del Transport per Cable el suport tècnic necessari per al 
compliment de les seves finalitats.

DISpOSICIÓ fINAL

Es faculta la persona titular del departament competent en matèria de transport 
per cable per dictar les disposicions necessàries per al desplegament d’aquest Decret 
en els aspectes relatius a l’explotació de les instal·lacions i les seves condicions de 
seguretat.

Barcelona, 2 de novembre de 2010

JOSé mONTILLA I AgUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

JOAqUIm NADAL I fARRERAS

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(10.300.179)
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DECRET
153/2010, de 2 de novembre, pel qual es modifica el Decret 651/2006, de 27 de de-
sembre, pel qual s’aprova el sistema de descomptes per als usuaris habituals del 
túnel del Cadí, residents a qualsevol dels municipis de les comarques del Berguedà, 
de la Cerdanya i de l’Alt Urgell.

L’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de la societat 
concessionària, ha adoptat des de l’any 1999 diverses mesures amb la finalitat d’afa-
vorir l’ús del túnel del Cadí per a la millora de les comunicacions a les comarques 
del Berguedà, la Cerdanya i l’Alt Urgell. En aquesta direcció, mitjançant el Decret 
244/1999, de 6 de setembre, es va aprovar l’aplicació d’un descompte específic del 
50 per 100 del preu del peatge per a les persones físiques amb residència habitual i 
permanent als municipis de les comarques indicades, que des d’aleshores ha tingut 
un efecte directe positiu en la millora de la mobilitat local.

L’1 de febrer de 2007, amb l’entrada en vigor del Decret 651/2006, de 27 de de-
sembre, es van ampliar, fins al 100 per 100 de l’import del peatge, els descomptes 
vigents per a aquests usuaris habituals, de manera que el règim de recuperació de 
costos del túnel de Cadí que resulta de les seves característiques específiques no 
fos cap obstacle per a la mobilitat obligada, d’acord amb la política de mobilitat 
del Govern.

Atesa la naturalesa dels descomptes i el sistema establert pels decrets esmentats 
pel que fa a l’assumpció del cost associat a aquests, l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya ha compensat econòmicament el Túnel del Cadí, des de l’inici de la 
seva aplicació, per tal de minimitzar-ne l’impacte sobre els resultats de la societat 
concessionària, i ha donat compliment a la previsió legal de restablir l’equilibri 
econòmic i financer de la concessió com a conseqüència de les mesures tarifàries 
aprovades d’acord amb les potestats de l’administració concedent.

En aquesta proposta es preveu la modificació del sistema de càlcul de la compen-
sació econòmica a percebre per la societat concessionària per l’aplicació del sistema 
de descomptes a residents amb l’objectiu d’incloure en el sistema de determinació 
de l’import anual de compensació els aspectes que resulten de l’anàlisi del perío-
de 2007-2009 i, molt especialment, la valoració de la inducció i dels descomptes 
comercials com a variables a considerar en el futur en l’avaluació de l’impacte de 
l’aplicació dels descomptes per a residents en l’equilibri econòmic de la concessió i la 
consideració de les restriccions previstes en matèria de bonificacions i descomptes 
en el peatge a satisfer pels vehicles pesants de transport de mercaderies.

Per tot això, d’acord amb el que estableix l’article 24 de la Llei 8/1972, de 10 de 
maig, de construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió, 
vist l’informe de la Delegació del Govern a les Societats Concessionàries d’Auto-
pistes, amb l’audiència i la conformitat de la societat concessionària Túnel del Cadí, 
SAC (Unipersonal), i amb l’informe previ del Departament d’Economia i Finances, 
a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques,

DECRETO:

Article 1
Es modifica l’apartat 2.2 de l’article 2 del Decret 651/2006, de 27 de desembre, 

pel qual s’aprova el sistema de descomptes per als usuaris habituals del túnel del 
Cadí, residents a qualsevol dels municipis de les comarques del Berguedà, de la 
Cerdanya i de l’Alt Urgell, que resta redactat com segueix:

“2.2 Resten fora de la compensació els descomptes aplicats sobre el trànsit induït 
per aquests i se’n deduirà l’estalvi obtingut per la societat concessionària per la 
reducció dels seus descomptes comercials.
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”La valoració d’aquest efecte no compensable es farà en la forma i per als exercicis 
que s’indiquen a continuació:

”a) En l’exercici 2010, de l’import final que resulti de l’aplicació del sistema de 
compensació establert en l’apartat anterior se’n deduirà la quantitat de 600.000 euros 
en concepte de deducció per inducció i estalvi de descomptes comercials.

”b) Mentre els beneficiaris titulars de vehicles de transport de mercaderies gau-
deixin del percentatge de descompte que estableix l’article 1, la quantia a deduir 
de l’import de la compensació pels conceptes d’inducció i estalvi per descomptes 
comercials es determinarà d’acord amb el sistema següent:

”Càlcul de l’estalvi de descomptes comercials:
”Es prendrà la facturació que resulti de l’aplicació del sistema de descompte per 

als residents, aplicant sobre aquest el percentatge sobre el trànsit total (deduïts els 
residents) que representen els vehicles que han obtingut descomptes comercials 
a càrrec de la societat concessionària, i es multiplicarà pel percentatge mitjà de 
descompte aplicat.

”La fórmula a utilitzar serà:
”E = FR * %t * %D * C
”On:
”E = estalvi de costos comercials de l’any n.
”FR = facturació de residents de l’any n.
”%t = trànsits amb descompte comercial / (trànsits totals - trànsits residents) 

any n.
”%D = descompte comercial mitjà aplicat en l’any n (en tant per u).
”C = coeficient 0,75 per a persones físiques residents a la comarca de la Cerdanya 

i el Berguedà; coeficient 1 per a persones físiques residents a la comarca de l’Alt 
Urgell.

”Càlcul de la inducció:
”Es partirà dels trànsits induïts a tancament de 2009 (62.553 trànsits) per l’apli-

cació del sistema de descomptes als residents, incrementats amb el percentatge de 
creixement anual de trànsits observat en la concessió en el període 2009 i l’exercici 
en què es realitzi el càlcul.

”El nombre de vehicles resultant es multiplicarà per la tarifa mitjana vigent i es 
deduirà un cost per vehicle que inclourà les despeses d’explotació associades, i aquest 
cost unitari serà, com a màxim, equivalent al 40 per 100 de la tarifa mitjana.

”La fórmula emprada per al càlcul serà la següent:
”I = 62.553 * ∆t 

2009-n
 * (T- CE)

”On:
”I = inducció a deduir l’any n.
”∆t 

2009-n
 = increment acumulat del trànsit de la concessió entre 2009 i l’any n.

”T = tarifa mitjana de l’any n = ingressos nets de peatge (1) / trànsits totals.
”CE = costos unitaris d’explotació any n = costos totals / trànsits totals (2).
”(1) Incloses compensacions de la Generalitat de Catalunya.
”(2) CE màxim = T * 0,4.
”c) A partir de l’exercici d’aplicació del nou descompte màxim per a vehicles de 

transport de mercaderies que sigui autoritzat d’acord amb la Directiva 1999/62/CE, 
relativa a l’aplicació de gravàmens als vehicles pesants de transport de mercaderies 
per la utilització de determinades infraestructures, la societat concessionària deduirà 
de l’import final de compensació que resulti de l’aplicació del sistema de càlcul que 
estableix l’apartat anterior l’import equivalent a un 10 per 100.”

Article 2
L’apartat 2.2 de l’article 2 del Decret 651/2006, de 27 de desembre, pel qual s’aprova 

el sistema de descomptes per als usuaris habituals del túnel del Cadí, residents a 
qualsevol dels municipis de les comarques del Berguedà, de la Cerdanya i de l’Alt 
Urgell, passa a numerar-se com a apartat 2.3.
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Article 3
S’afegeix un nou article 5 al Decret 651/2006, de 27 de desembre, pel qual s’aprova 

el sistema de descomptes per als usuaris habituals del túnel del Cadí, residents a 
qualsevol dels municipis de les comarques del Berguedà, de la Cerdanya i de l’Alt 
Urgell, que resta redactat com segueix:

“Article 5
”De l’import que resulti de l’aplicació del sistema de compensació que estableix 

l’article anterior, pels efectes produïts en la concessió com a conseqüència de 
l’aplicació del sistema de descomptes, se’n deduiran en els exercicis 2010 i 2011 
els imports següents:

”2010: 414.468,32 euros.
”2011: 414.468,32 euros.”

Article 4
S’afegeix un nou article 6 al Decret 651/2006, de 27 de desembre, pel qual s’aprova 

el sistema de descomptes per als usuaris habituals del túnel del Cadí, residents a 
qualsevol dels municipis de les comarques del Berguedà, de la Cerdanya i de l’Alt 
Urgell, que resta redactat com segueix:

“Article 6
”S’exclouen de l’aplicació del sistema de descomptes aprovat per aquest Decret 

els vehicles de transport especial i mercaderies perilloses.”

Article 5
S’afegeix un nou article 7 al Decret 651/2006, de 27 de desembre, pel qual s’aprova 

el sistema de descomptes per als usuaris habituals del túnel del Cadí, residents a 
qualsevol dels municipis de les comarques del Berguedà, de la Cerdanya i de l’Alt 
Urgell, que resta redactat com segueix:

“Article 7
”Llevat que la norma de transposició de la Directiva 1999/62/CE ho disposi 

altrament i des de la data de la seva entrada en vigor, els beneficiaris titulars de 
vehicles de transport de mercaderies de més de 3,5 Tm de les categories II-b, III-b i 
IV-b que estiguin compresos a l’article 1 d’aquest Decret mantindran un descompte 
màxim del 13% sobre la tarifa aplicable als vehicles de la mateixa categoria que no 
en siguin beneficiaris.”

Barcelona, 2 de novembre de 2010

JOSé mONTILLA I AgUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

JOAqUIm NADAL I fARRERAS

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(10.300.026)
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DECRET
154/2010, de 2 de novembre, pel qual s’aprova amb caràcter temporal el sistema 
de reduccions aplicables en el peatge per a determinats usuaris i recorreguts 
a l’autopista C-32 Montgat – Mataró – Palafolls fins a la seva connexió amb la 
carretera GI-600.

La reordenació del sistema de peatges a Catalunya ha d’incloure necessàriament, 
en compliment dels instruments vigents d’ordenació de la mobilitat que es regulen 
en la Llei 9/2003, de mobilitat, elements per a la transformació gradual del sistema 
actual en un altre en el qual es vinculi l’import resultant del peatge de l’autopista 
a l’adopció de comportaments congruents amb les prescripcions de la dita Llei en 
relació amb la gestió del trànsit de vehicles, com ara la reducció de la congestió, 
l’increment de l’ocupació mitjana dels vehicles i la renovació del parc actual cap a 
vehicles menys contaminants.

En el cas de la comarca del Maresme, l’existència a hores d’ara de l’autopista C-32 
de titularitat de la Generalitat, la reordenació i planificació de la xarxa viària d’alta 
capacitat encara en curs en aquesta comarca i l’alt grau de mobilitat obligada dels 
seus usuaris en els desplaçaments amb origen o destinació a l’àrea metropolitana de 
Barcelona, afegeix la necessitat de considerar la recurrència com a criteri indicador 
d’habitualitat en el pas per la barrera troncal de Vilassar de Mar i l’accés de Premià 
de Mar als efectes d’aplicació de peatges amb reduccions singulars.

En aquesta direcció i per la seva importància i incidència en la mobilitat en la 
comarca del Baix Maresme, cal destacar la previsió de la planificació i construcció 
per la Generalitat de Catalunya de la denominada ronda del Baix Maresme, amb 
funcions de via alternativa a l’autopista de peatge per als moviments intracomarcals 
i en l’últim tram de l’accés nord a l’àrea de Barcelona.

El document “Propostes per a la Mobilitat del Maresme” de 13 d’abril de 2010, 
promogut i acordat pel Consell Comarcal del Maresme i el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, expressa l’acord institucional sobre la funcionalitat 
i el paper actual i futur de l’autopista C-32, alhora que estableix els paràmetres 
principals del sistema de peatge específic per a la C-32 i la comarca del Maresme, 
amb una previsió de reducció temporal lligada molt estretament a les diverses fases 
de projecció i construcció de la futura ronda del Baix Maresme.

Per aquests motius, s’acorda aplicar, en els peatges resultants aprovats de la bar-
rera troncal de Vilassar de Mar i l’accés de Premià de Mar de l’autopista C-32, amb 
caràcter temporal i fins a la posada en servei de la dita ronda del Baix Maresme, 
unes reduccions específiques per a determinats usuaris de vehicles lleugers.

Aquestes reduccions específiques acordades responen a un model impulsat pel 
Govern, a través dels departaments de la Presidència, de la Vicepresidència i de 
Política Territorial i Obres Públiques, que ha estat desenvolupat en el si del grup de 
treball de reordenació de peatges creat per la Resolució 55/VIII del Parlament i que 
pretén estendre, sota determinades condicions, l’actual política de bonificacions i 
descomptes a tot Catalunya, i evolucionar cap a modalitats d’aplicació dels peatges 
al servei de la millora de la mobilitat. En aquest sentit, l’acord anticipa en el cas 
singular de la comarca del Maresme, els criteris que formen part d’aquell model, 
de manera que les reduccions es calcularan en funció de la recurrència i nombre de 
viatges efectuats, el nombre d’ocupants del vehicle i la seva eficiència ambiental, 
criteris tots ells acumulables en les condicions que, així mateix, s’hi indiquen.

El caràcter singular de la mesura, el fet que es vinculi l’aplicació del peatge 
reduït a la concurrència en els usuaris de circumstàncies determinades, en co-
herència amb els estudis tècnics presentats en el si del Grup de Treball d’Auto-
pistes creat en compliment de la Resolució 55/VIII del Parlament de Catalunya, 
i l’excepció que l’eventual reducció dels ingressos de la concessionària que se’n 
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derivarà representa, en si mateixa, al compliment ordinari del contracte vigent, 
demanden una descripció detallada del sistema establert, que suposa, alhora, una 
modificació del contracte de concessió, adequadament compensada pel que fa 
al manteniment de l’equilibri econòmic del contracte amb les indemnitzacions a 
la concessionària que s’hi preveuen, i l’establiment d’instruccions específiques 
en exercici de les potestats de l’Administració derivades del règim de subjecció 
especial a què la mateixa concessionària està sotmesa. Entre aquestes darreres 
cal destacar la limitació de l’aplicació del peatge reduït als vehicles lleugers en 
tots els casos, la seva aplicabilitat exclusivament en dies no festius de dilluns a 
divendres i el tractament econòmic divers de la recurrència en els trajectes en 
funció del nombre de viatges.

És per aquesta raó que, tot i que la modificació del contracte concessional que 
opera el Decret és efectiva des de la seva comunicació a la concessionària, cal que el 
titular del Departament de Política Territorial i Obres Públiques estableixi el termini 
d’aplicació dels peatges que es farà un cop verificada la disponibilitat dels mitjans 
tècnics o de gestió que resulten necessaris per al funcionament correcte del sistema. 
Aquesta circumstància addicional resulta especialment aconsellable davant del 
tractament del grau d’ocupació dels vehicles o de la reducció del nivell de les seves 
emissions contaminants com a fets que constitueixen una causa nova de la decisió 
administrativa respecte a les que fins a la data s’havien pres en consideració.

Per tot això, vist l’informe de la Delegació del Govern a les societats concessionàries 
d’autopistes, amb l’audiència de la societat concessionària Autopistas Concesionaria 
Española, SA (Unipersonal), i amb l’informe previ del Departament d’Economia i 
Finances, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques,

DECRETO:

Article 1
1.1 S’aprova el sistema de reduccions aplicables en els peatges per a determinades 

categories d’usuaris i recorreguts a la barrera troncal de Vilassar de Mar i l’accés de 
Premià de Mar de l’autopista C-32 Montgat – Mataró – Palafolls fins a la seva con-
nexió amb la carretera GI-600, que es detalla en aquest Decret. Els peatges reduïts 
tindran en tot cas una vigència temporal vinculada a la construcció i fins a la data 
de la posada en servei de la nova via denominada ronda del Baix Maresme (tram 
Montgat- Mataró), i seran d’aplicació en cadascuna de les modalitats previstes.

Es faculta el conseller de Política Territorial i Obres Públiques per establir, mit-
jançant resolució, la data d’aplicació dels peatges reduïts.

1.2 La societat concessionària aplicarà els peatges reduïts als usuaris de l’auto-
pista amb vehicles lleugers de les categories L-I i L-II, que en facin ús en qualsevol 
dels itineraris del recorregut Montgat – Mataró – Palafolls que s’especifiquen a 
l’apartat següent i exclusivament en dies no festius de dilluns a divendres, i que 
emprin com a mitjà de pagament qualsevol sistema dinàmic implantat per la societat 
concessionària que permeti la verificació de la concurrència en els dits usuaris de 
les condicions establertes en els apartats següents.

1.3 Els itineraris del recorregut són els que tinguin origen i destinació en qual-
sevol de les entrades i sortides situades entre els enllaços B-20/C-31 Barcelona i 
número 122, Calella de Mar - Pineda de Mar, ambdós inclosos.

Amb caràcter singular, la societat concessionària aplicarà les reduccions previs-
tes en aquest Decret als usuaris amb itineraris amb origen o destinació Malgrat de 
Mar, Palafolls o Tordera que facin ús de l’enllaç número 130, Palafolls – Malgrat 
de Mar – Santa Susanna, i 134, GI-600, aquest darrer en la mesura que dona servei 
als trànsits procedents dels dits municipis, i que s’ajustin al règim específic d’acre-
ditació de recorregut i modalitat de pagament establerts en el reglament específic 
d’aplicació a què fa referència l’article 3 d’aquest Decret.
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1.4 El percentatge i les modalitats de les reduccions en els peatges aprovats 
variaran segons les diferents fases de la projecció, construcció i posada en servei 
de la ronda del Baix Maresme, per als usuaris que facin ús de l’autopista C-32 en 
els itineraris indicats en l’apartat anterior:

a) A partir de l’aprovació d’aquest Decret, una reducció de 25% des del primer 
viatge per als usuaris que facin més de 16 viatges al mes.

b) A partir de la implantació dels sistemes tecnològics i de control necessaris 
per a la verificació de l’acompliment dels requisits que s’indiquen:

Vehicles amb emissions de fins a 120 g/km de CO
2
: reducció del 20%.

Vehicles amb ocupació alta (amb 3 o més persones ocupants): reducció del 
20%.

Les reduccions tindran caràcter acumulatiu i poden arribar, en cas de concórrer 
les circumstàncies de les lletres a) i b), fins al 65% del peatge aplicable.

c) A partir de la data de l’aprovació definitiva de l’Estudi informatiu de la ronda 
del Baix Maresme, una reducció acumulativa que resulta de la suma de les reduc-
cions específiques següents:

Vehicles amb emissions de fins a 120 g/km de CO2: reducció del 25%.
Vehicles amb ocupació alta (amb 3 o més persones ocupants): reducció del 

25%.
Usuaris que facin més de 16 viatges al mes: reducció del 25% des del primer 

viatge; si el nombre de viatges és superior a 24 al mes, reducció específica del 35% 
en els viatges que excedeixin aquest nombre.

d) A partir de l’inici de les obres de la ronda del Baix Maresme fins al seu aca-
bament i posada en servei, una reducció acumulativa que resulta de la suma de les 
reduccions específiques següents:

Vehicles amb emissions de fins a 120 g/km de CO2: reducció del 25%.
Vehicles amb ocupació alta (amb 3 o més persones ocupants): reducció del 

25%.
Usuaris habituals que facin més de 16 viatges al mes: reducció del 25% des del 

primer viatge; si el nombre de viatges és superior a 24 al mes, reducció específica 
del 50% en els viatges que excedeixin aquest nombre.

e) A partir de l’inici de les obres de la ronda del Baix Maresme i fins al seu 
acabament i posada en servei, una reducció específica del 100% per als usuaris 
de vehicles lleugers que facin recorreguts que discorrin i tinguin el seu origen i 
destinació en la comarca de Maresme mitjançant moviments interns dins la C-32 
entre els enllaços núm. 86, Alella – el Masnou – Teià i núm. 122, Calella de Mar 
- Pineda de Mar, i que compleixin alguna de les condicions següents:

Vehicles amb emissions de fins a 120 g/km de CO
2
.

Vehicles amb ocupació alta (amb 3 o més persones ocupants).
Usuaris que realitzin més de 16 viatges al mes.
Aquesta reducció serà igualment d’aplicació als trànsits que realitzin moviments 

interns en la comarca del Maresme que discorrin per la C-32 i tinguin el seu origen o 
destinació a Malgrat de Mar, Palafolls o Tordera i que facin ús dels enllaços números 
130,( Palafolls – Malgrat de Mar – Santa Susanna) i 134 (GI-600), aquest darrer en 
la mesura que dóna servei als trànsits procedents dels dits municipis, d’acord amb 
el que preveu el segon paràgraf de l’apartat 1.3.

Article 2
2.1 L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha d’indemnitzar, si s’escau, 

la societat concessionària per l’afecció a l’equilibri econòmic de la concessió que 
resulti de l’aplicació del sistema de peatges reduïts establert en l’article precedent, 
mitjançant una compensació econòmica amb l’import que es determinarà d’acord 
amb el que preveuen els apartats següents.

2.2 Per determinar l’import de la compensació que permeti mantenir l’equilibri 
econòmic de la concessió caldrà tenir en compte el pes dels ingressos de peatge nets 
–abans de la compensació derivada d’aquest Decret– de les categories de vehicles 
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lleugers de la barrera troncal de Vilassar de Mar i l’accés de Premià de Mar respecte 
el total d’ingressos de peatge nets generats pels vehicles de les categories esmen-
tades en la resta de barreres i accessos de l’autopista C-31/C-32 Montgat – Mataró 
– Palafolls en el seu traçat actual fins a la seva connexió amb la carretera GI-600.

L’import anual de la compensació a què tindrà dret la concessionària serà la 
que permeti que la xifra dels ingressos nets de peatge obtinguts pel pas de vehi-
cles lleugers de les categories L-I i L-II a la barrera troncal de Vilassar de Mar i 
l’accés de Premià de Mar sigui el 96,5% dels ingressos nets de peatge de la resta 
de barreres i accessos de l’autopista C-31/C-32 Montgat – Mataró – Palafolls fins 
a la seva connexió amb la GI-600 generats per les categories esmentades, d’acord 
amb la fórmula següent:

C
n
 = (0,965 * IPN C32

n
) – IPN V

n
,

on:
C

n
 = import de la compensació de l’exercici n.

IPN V
n 
= ingressos de peatge nets, després de compensacions i descomptes 

comercials –excloent l’import de compensació resultant d’aquest Decret–, de la 
barrera troncal de Vilassar de Mar i l’accés de Premià de Mar generats pels vehicles 
lleugers de les categories L-I i L-II en l’exercici n.

IPN C32
n 
= ingressos de peatge nets, després de compensacions i descomptes 

comercials, generats pels vehicles lleugers de les categories L-I i L-II en la resta de 
barreres i accessos de l’autopista C-31/C-32 Montgat – Mataró – Palafolls (exclo-
ent la barrera troncal de Vilassar de Mar i l’accés de Premià de Mar) fins a la seva 
connexió amb la carretera GI-600, en l’exercici n.

Les quantitats percebudes per ACESA a l’empara d’aquest precepte en concepte 
d’indemnització juntament amb els ingressos percebuts dels usuaris i altres com-
pensacions de l’Administració tindran la consideració d’ingressos de peatge reals 
a efectes del càlcul del saldo de compensació anual establert en el Conveni marc de 
col·laboració sobre diverses actuacions a la C-32 en el seu pas pel Maresme, signat 
entre l’Administració de la Generalitat i ACESA en data 29 de gener de 2010.

2.3 L’import que resulti de l’aplicació del càlcul dels paràgrafs anteriors no podrà 
ser mai negatiu i serà abonat a la societat concessionària dins el primer semestre 
de l’exercici següent. Les quantitats no satisfetes dins d’aquest termini meritaran 
interessos de demora al tipus d’interès legal vigent.

2.4 La societat concessionària ha de lliurar a l’Administració la documentació i 
informació necessàries per a la comprovació i verificació de les dades assenyalades 
en els apartats anteriors d’acord amb les instruccions que li siguin comunicades per 
la Delegació del Govern a les societats concessionàries d’autopistes.

Article 3
En el termini d’un mes des de la publicació d’aquest Decret, ACESA presentarà 

un reglament específic d’aplicació del sistema dels peatges reduïts que en desen-
volupi les determinacions per a la seva aprovació per la Delegació del Govern a les 
societats concessionàries d’autopistes. Aquest reglament inclourà, entre altres, les 
operacions i obligacions a càrrec de l’usuari, els procediments de senyalització i 
prevenció del frau que siguin necessaris d’acord amb la normativa vigent en ma-
tèria de policia de trànsit i el tractament per la concessionària de conformitat amb 
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, reguladora de la protecció de dades 
de caràcter personal, de les dades personals i dels vehicles, que els usuaris hauran 
d’aportar per a l’aplicació de les reduccions previstes i l’establiment de mecanismes 
per comptabilitzar l’aplicació dels descomptes comercials autoritzats i les reduccions 
aprovades pel present Decret.

Article 4
La societat concessionària ACESA executarà i conservarà a càrrec seu les 

instal·lacions i els elements tecnològics que siguin necessaris per a la implantació i 
aplicació del sistema de peatges reduïts, sens perjudici del tractament econòmic que 
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correspongui donar a les inversions realitzades en el marc del contracte concessional 
vigent, d’acord amb allò previst en les clàusules tercera i setena del Conveni marc 
esmentat en el darrer paràgraf de l’apartat 2.2 precedent.

L’Administració de la Generalitat de Catalunya compensarà la concessionària en 
cas que la suma de les inversions realitzades per aquest concepte i les de naturalesa 
anàloga fetes a l’empara de l’apartat primer de la clàusula tercera del mateix Conveni 
marc del Maresme excedeixi el màxim establert en la clàusula esmentada.

L’import d’aquest excés serà abonat a la societat concessionària en el termini de 
sis mesos des de la data d’acreditació per ACESA de la inversió realitzada i amb 
la validació i l’aprovació prèvies per part de l’Administració del sistema i l’instru-
ment tecnològic d’implantació. Conseqüentment, aquest excés d’inversió i la seva 
corresponent compensació no s’incorporaran al sistema de compensació establert 
en la clàusula setena del Conveni marc.

Article 5
Les despeses que es derivin per a l’Administració de la Generalitat d’aquest 

Decret s’imputaran, mitjançant els instruments pressupostaris adients, als recursos 
procedents del Conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat 
i la Generalitat de Catalunya per al finançament de les compensacions derivades 
de les reduccions de tarifes de peatge, de conformitat amb la disposició addicional 
tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, signat en data 2 de desembre de 
2008, fins al límit que s’hi estableix.

Es faculta els consellers d’Economia i Finances i de Política Territorial i Obres 
Públiques a subscriure amb l’Administració General de l’Estat els documents 
d’aplicació o desenvolupament del dit Conveni que resultin necessaris.

Barcelona, 2 de novembre de 2010

JOSé mONTILLA I AgUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

JOAqUIm NADAL I fARRERAS

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(10.300.144)
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RESOLUCIÓ
PTO/3582/2010, de 4 de novembre, relativa a les proves que es faran l’any 2011 
per obtenir el certificat d’aptitud professional per a l’exercici de l’activitat de con-
ductor i conductora professional de determinats vehicles destinats al transport de 
mercaderies o viatgers per carretera.

La Direcció General del Transport Terrestre, mitjançant la Resolució de 26 de 
novembre de 2009 (DOGC núm. 5520, de 4.12.2009), va establir les condicions per 
a la convocatòria de les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional 
per a l’exercici de l’activitat de conductor i conductora professional de determinats 
vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per carretera.

A l’article 4.1 de la Resolució esmentada s’estableix que la Direcció General del 
Transport Terrestre ha de fixar anualment, mitjançant una resolució que es publicarà 
al DOGC, els terminis per a la presentació de les sol·licituds per concórrer a les 
proves de les diferents convocatòries, l’adreça per realitzar la inscripció telemàtica 
i les adreces dels punts d’inscripció presencial, així com les dates de realització 
de les proves.

D’acord amb el que disposa l’article esmentat,

RESOLC:

—1 Els terminis de presentació de les sol·licituds per concórrer a les proves de 
les diferents convocatòries de l’any 2011 són els següents:

a) 1a convocatòria: de l’1 al 20 de desembre de 2010.
b) 2a convocatòria: de l’1 al 20 de febrer de 2011.
c) 3a convocatòria: de l’1 al 20 d’abril de 2011.
d) 4a convocatòria: de l’1 al 20 de juny de 2011.
e) 5a convocatòria: de l’1 al 20 d’agost de 2011.
f) 6a convocatòria: de l’1 a 20 d’octubre de 2011.
Quan l’últim dia dels terminis sigui dissabte o festiu, s’entendran prorrogats al 

primer dia hàbil següent.

—2 L’adreça per realitzar la inscripció telemàtica és www.gencat.cat/ptop.

—3 Les adreces dels punts d’inscripció presencials són les següents:
Barcelona:

Direcció General del Transport Terrestre, av. Josep Tarradellas, 2, 08029 Bar-
celona.

Servei Territorial de Ports i Transports de Barcelona, c. Aragó, 244-248, 08007 
Barcelona.
Girona:

Servei Territorial de Ports i Transports de Girona, pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 
Girona.
Lleida:

Servei Territorial de Ports i Transports de Lleida, av. de Madrid, 38, 25002 
Lleida.
Tarragona:

Servei Territorial de Ports i Transports de Tarragona, c. Anselm Clavé, 1 (Casa 
Gasset), 43002 Tarragona.

—4 Les dates de realització de les proves són les següents:
Permisos D1, D1+E, D, D+E, i permisos C1, C1+E, C, C+E:

a) 1a convocatòria: 21 de gener de 2011.
b) 2a convocatòria: 18 de març de 2011.
c) 3a convocatòria: 20 de maig de 2011.
d) 4a convocatòria: 15 de juliol de 2011.
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e) 5a convocatòria: 16 de setembre de 2011.
f) 6a convocatòria: 18 de novembre de 2011.

Barcelona, 4 de novembre de 2010

mANEL vILLALANTE I LLAURADÓ

Director general del Transport Terrestre

(10.306.086)
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EDICTE
de 22 d’octubre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona referent al municipi de Vallromanes.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 22 de juliol 
de 2010, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2009/038042/B
Modificació puntual núm. 1 del Pla d’ordenació urbanística municipal, al terme 
municipal de Vallromanes

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

—1 Aprovar definitivament la Modificació puntual núm. 1 del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Vallromanes, promoguda i tramesa per l’Ajuntament.

—2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva executivitat immediata, 
tal com indica l’article 100 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

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

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter 
general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 107.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici 
que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, 
i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de 
formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes se-
güent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà 
d’aquell en què es rep la comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén 
rebutjat presumptament.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Urbanisme del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, 08029 
Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h.

Barcelona, 22 d’octubre de 2010

m. TERESA mANTé pRATS

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona
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ANNEx

Normes urbanístiques de la Modificació puntual núm. 1 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Vallromanes

 1

NORMATIVA URBANÍSTICA 

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL DE VALLROMANES 

Article 7. Iniciativa i Competències

1. El desplegament del Pla d'ordenació urbanística municipal de Vallromanes 
correspon, en primer lloc a l’Ajuntament de Vallromanes. Tanmateix, els particulars 
poden proposar i realitzar la redacció de plans i projectes urbanístics dintre de les 
competències que estableixen la legislació urbanística vigent i aquest planejament 
general.

2. Correspon als diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya, òrgans de 
l’Administració de l’Estat, Diputació Provincial, Consell Comarcal, i altres òrgans 
d’administració local supramunicipal que es puguin crear, el desenvolupament de les 
actuacions del POUM de Vallromanes. 

3. Es podran autoritzar usos o obres de caràcter provisional no previstos al Pla, previ 
informe positiu de la Comissió d’Urbanisme, segons disposen els articles 53 i 54 del 
TRDEL TRLUC. 

4. L’aprovació definitiva del planejament que preveu l’article 79 en els apartats 1 i 2 de 
la LUC, serà competència de l’Administració de la Generalitat, tal com preveu l’apartat 
3 del mateix article. 

Article 20. Adaptació topogràfica del terreny

1. El terreny natural de la parcel·la és l’existent un cop realitzades les obres 
d’urbanització de la vialitat i dels espais públics, o en el seu cas, el resultant de les 
obres de condicionament inicial de la topografia dels solars, previstes en el 
planejament o en els projectes d’urbanització. S’haurà d’aportar el plànol topogràfic 
final de les obres d’urbanització. 

2. El terreny natural de l’espai lliure de parcel·la podrà ser alterat per tal d’integrar 
l’edificació en el terreny en una franja de dos metres al voltant de l’edificació, complint 
amb l’alçada dels murs definits en el punt 4 d’aquest article. També podrà ser alterat 
dins una franja de 4 metres al voltant de l’edificació, per a la construcció de les rampes 
d’accés als garatges soterrats no apareixent mai murs de més de 2,40 m d’alçada des 
del seu peu fins a la línia de coronació, tenint en compte el terreny modificat. 

3. A més dels moviments de terres permesos al punt anterior, es podran fer 
aterrassaments de l’espai lliure per al seu enjardinament. L’alteració de la rasant del 
terreny natural no serà superior a 1 m per sobre o per sota. La separació mínima de 
murs paral·lels interiors de parcel·la serà de 2 m i estarà enjardinat. 

4. L’alçada dels murs de contenció de terres per aterrassaments interiors de la 
parcel·la, presa des del seu peu fins a la línia de coronació, no serà superior a 1,60 m, 
excepte en el cas de les rampes d’accés als garatges. Els talussos tindran un pendent 
màxim d’1 d’alçada per 3 de base (1:3) 

5. Els murs als límits de parcel·la tindran les consideracions següents: 

a) a vial: 

- En aquelles parcel·les situades al costat muntanya respecte del carrer que, a 1 
metre de l’alineació de vial, presentin un desnivell mitjà entre 1,50 m i 2,50 m 
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entre la rasant del carrer i la del terreny natural, s’hi podrà construir un mur de 
contenció de fins a 2,50 m (ESQUEMA 1a), si la diferència fos superior a 2,50 m, 
el mur podrà ser màxim de 3,00 m (ESQUEMA 1b). 

- Es permetrà només la construcció de dos murs més, que hauran de complir les 
determinacions dels murs interiors de parcel·la dels punts 3 i 4, fins a arribar a la 
terrassa on se situï l’edificació. La separació, entre el primer mur a la línia oficial 
del carrer, serà com a mínim de 2 metres o l’alçada del mur a vial, en cas que 
aquesta sigui superior. 

- L’espai intermedi serà atalussat amb una proporció màxima de 1:3, o el nivell 
natural del terreny i enjardinat. 

b) a veïns: 

- A la partió, només es permetrà la modificació del terreny natural amb les mateixes 
limitacions dels murs interiors de parcel·la, punts 3 i 4, si hi ha comú acord entre 
els dos propietaris. En cas contrari, no es permet la modificació del terreny 
natural en una franja mínima d’1 m dins de cada propietat (ESQUEMA 1c). 

- Quan la rasant de la partió ja hagi estat modificada respecte del terreny natural 
per la parcel·la veïna, es podrà modificar en la pròpia parcel·la, en el mateix 
sentit (ascendent – descendent), sense superar l’alteració en 1 m respecte del 
terreny natural. 

6. Tots els murs de contenció visibles des dels espais públics hauran de tenir un 
acabament exterior en concordança amb els materials de l’entorn. 

7. Damunt dels murs tan sols es podrà col·locar un element de reixa, tela 
metàl·lica o preferiblement vegetació d’arbust viu, amb una alçada màxima de 0,90 m. 
En cas de murs existents i d’alçades superiors a 6 m, l’alçada d’aquests elements 
podrà ser d’1,10 m. La tanca a veïns serà dels mateixos materials i de com a màxim 
1,80 m. 

8. En cas que les limitacions dels punts 2, 3, 4 i 5 d’aquest article facin que en la 
parcel·la no s’hi pugui implantar l’edificabilitat resultant per la zonificació, tenint en 
compte les reduccions de l’ocupació establertes per les parcel·les amb pendent, es 
podrà modificar aquests paràmetres justificant aquest fet i realitzant un estudi 
d’impacte visual i paisatgístic. Aquest estudi ha de garantir la màxima integració dels 
elements edificats dins del paisatge natural propi de Vallromanes. En el cas de les 
partions, només es podrà modificar el terreny natural si hi ha comú acord entre els dos 
propietaris.

Secció 2.- Llicències i infraccions

Article 27. Caducitat, termini i pròrroga de les llicències 

1. D’acord amb l’article 181.1 del TRLUC, totes les llicències urbanístiques per 
executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per a acabar-les, a 
comptar des de l’endemà de la data de notificació al promotor. 

2. Les condicions de caducitat i pròrroga de les llicències es concreten als apartats 2, 3 
i 4 de l’article 181 del TRLUC. 

3. La caducitat de les llicències ha de ser declarada expressament, prèvia audiència a 
l’interessat. 
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Secció 1 Regulació de l’edificació alineada a vial 

Article 40 Paràmetres reguladors 

1. La façana mínima és la mínima distància d’alineació de vial pertanyent a una 
mateixa parcel·la. Quan la parcel·la faci front a dos carrers, formant cantonada 
o xamfrà, serà suficient que aquesta condició s’acompleixi en qualsevol dels 
dos fronts. 

2. L’alçada reguladora màxima és la distància, en sentit vertical de l’edificació, 
que fixa l’alçada límit des de la vorera fins a la cara superior de l’element 
estructural de la coberta inclinada o al pla superior de l’últim element resistent, 
en el cas de coberta plana, en el punt mig de la parcel·la. L’alçada reguladora 
anirà vinculada al nombre de plantes i d’acord amb el quadre següent: 

PB 3,80 metres

PB + 1PP 6,80 metres

PB + 2PP 9,80 metres

PB + 3PP 12,80 metres

En el cas de parcel·les amb dos fronts a carrers diferents, l’alçada s’haurà de complir 
en cada un d’ells, com si es tractés de dues façanes diferents. Si els carrers formessin 
cantonada o xamfrà, el carrer de major alçada reguladora podrà dur la seva alçada fins 
a una distància igual a la profunditat edificable, amb un màxim doble de l’amplada del 
carrer de menor alçada. 

Quan a conseqüència de diferents alçades entre els edificis, reculades de les 
edificacions, diferents moments de les construccions o d’altres causes, puguin sortir 
mitgeres al descobert, encara que siguin temporalment, s’hauran d’acabar amb 
material de façana. 

3. Es defineix la fondària edificable com la màxima distància entre l’alineació de 
façana i l’alineació posterior de l’edificació, mesurada en el sentit normal a 
l’alineació del vial. 

4. Constitueix el pati interior d’illa l’espai lliure delimitat per les façanes posteriors de 
l’edificació.

Quan s’admeti l’edificació en el pati interior d’illa s’ajustarà a les condicions següents:  

 L’edificació a l’interior d’illa, quan sigui permesa en les condicions generals de 
tipus d’ordenació, no pot superar l’alçada lliure de 3,30 metres amidats des de 
la cota de referència de l’alçada reguladora, s’haurà de cobrir mitjançant terrat i 
la seva alçada mínima serà la de planta baixa. 

 L’alçada de l’edificació al pati d’illa només podrà entendre’s referida a la rasant 
d’un carrer, fins a una profunditat igual a la meitat de la distància entre les dues 
alineacions oposades a l’interior d’illa. 

5. Les tanques o murs a carrer i partions

No podran tenir una alçada superior a un metre podent complementar-ne amb altres 
elements traslluïts o vegetals fins a una alçada màxima d’1,80 metres. En cas que 
sigui necessària la construcció d’un mur de contenció de terres, aquest s’ajustarà al 
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que indica l’article 20.5. En el cas que el carrer faci pendent, es podrà combinar tanca i 
mur de contenció. Se subdividirà la tanca o mur en tants trams com sigui necessari per 
a no sobrepassar les respectives alçades màximes. 

Les tanques a la resta de límits de la parcel·la no podran tenir una alçada superior a un 
metre podent complementar-ne amb altres elements traslluïts o vegetals fins a una 
alçada màxima d’1,80 metres. 

No s’admeten el acabaments amb elements punxents, o que puguin provocar 
molèsties a les persones o als animals.  

Les tanques als límits de la parcel·la no podran ser amb mur de pedra de rocalla. 

Si els solars existents lliures d’edificació no es mantenen en les condicions adequades 
i poden suposar un perill per a les persones, l’Ajuntament podrà obligar la propietat a 
tancar el solar.

Secció 4 Regulació de l’edificació segons ordenació existent 

Article 58 Ordenació existent

1. DEFINICIÓ 

Correspon a aquells sòls que per la seva situació edificatòria existent, requereixen 
mantenir l’ordenació de l’edificació segons la realitat física del moment de l’aprovació 
definitiva d’aquest POUM. 

2. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ: 

En aquestes zones s’aplicaran les condicions següents: 

- L’edificació serà l’existent en el moment d’aprovació d’aquest POUM. El que no 
quedés especificat, s’aplicaran les disposicions comuns als tipus d’ordenació de les 
Normes urbanístiques. 

- La superfície de sostre edificable serà la que resulti de l’ordenació existent. 

- En el cas de que les alineacions establertes en el planejament anterior no 
estiguessin en concordança amb les que fixés aquest POUM, prevaldran les 
d’aquest últim. 

- Les tanques en el límit de la parcel·la no podran tenir una alçada superior a un 
metre podent complementar-ne amb altres elements traslluïts o vegetals fins a una 
alçada màxima d’1,80 metres. En cas que sigui necessària la construcció d’un mur 
de contenció de terres, aquest s’ajustarà al que indica l’article 20.5. En el cas que 
el carrer faci pendent, es podrà combinar tanca i mur de contenció. Se subdividirà 
la tanca o mur en tants trams com sigui necessari per a no sobrepassar les 
respectives alçades màximes. 

- Les tanques a la resta de límits de la parcel·la no podran tenir una alçada 
superior a un metre podent complementar-ne amb altres elements traslluïts o 
vegetals fins a una alçada màxima d’1,80 metres. 

No s’admeten els acabaments amb elements punxents, o que puguin provocar 
molèsties a les persones o als animals. 

Les tanques als límits de la parcel·la no podran ser amb mur de pedra de rocalla. 

Si els solars existents lliures d’edificació no es mantenen en les condicions adequades 
i poden suposar un perill per a les persones, l’Ajuntament podrà obligar a la propietat a 
tancar el solar. 

Modificació de l’ordenació: es regirà amb el que es disposa a l’article 68 del RLUC, 
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quan resulti aconsellable la modificació de volums o la seva ordenació. En aquests 
casos, mai no es podrà augmentar la superfície de sostre edificable, ni alterar el tipus 
d’ordenació ni augmentar el nombre d’habitatges fixats en els Plans que modifiquin la 
seva ordenació. 

3. CONDICIONS D’ÚS: 

- Ús principal: Habitatge plurifamiliar. 

- Usos compatibles: Comercial màxim 300 m2 de sostre, sociocultural, restauració, 
educatiu, oficines i serveis, hoteler, sanitari i taller només en planta baixa. 

- La proporció entre ús principal i usos compatibles es regirà pel criteri següent: l’ús 
principal haurà d’ocupar un mínim del 80% del sostre. Per reduir aquest 
percentatge serà necessària la redacció d’un Pla especial que ho justifiqui. 

Article 92. Zona unifamiliar aïllada, clau 5

2. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ I EDIFICACIÓ 

Paràmetres reguladors de la subzones 5c i 5c’ 
La parcel·la mínima s’estableix en 750 metres quadrats. 

El coeficient d’edificabilitat neta és de 0,4m²st/m²sòl per 5c i 0,3m²st/m²sòl per 5c’. 
Quan el pendent de la parcel·la, segons l’article 35.3.k, sigui superior al 20%, el sostre 
màxim serà de 300 m².

El percentatge màxim d’ocupació és del 20%. 

La façana mínima de la parcel·la al carrer és de 15 metres. 

L’alçada de l’edificació serà com a màxim de planta baixa, una planta pis i golfes 
corresponents a 7,6 m. 

Separació mínima a vial: 6 m i a la resta de partions: 3 m 

Dins el polígon de can Rabassa el sostre màxim per parcel·la serà de 360 m². 

Paràmetres reguladors de la subzona 5f 
Correspon a la zona de Torre Tavernera. 

La parcel·la mínima s’estableix en 800 m². 

El coeficient d’edificabilitat neta és de 0’40 m²st/m²sòl. Quan el pendent de la parcel·la, 
segons l’article 35.3.k, sigui superior al 20%, el sostre màxim serà de 320 m².

El percentatge màxim d’ocupació és del 20%. 

La façana mínima de la parcel·la al carrer consisteix en inscriure un cercle de 20 m de 
diàmetre.

L’alçada de l’edificació serà com a màxim de planta baixa, una planta pis i golfes 
corresponents a 7,6 m. 

Separació mínima a vial: 5 m i a la resta de partions: 3 m
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 5a 5b 5c i 5c’ 5d i 5d’ 5e 5f 5g 
Superfície mín. parcel·la 200 400 750 1.000 2.000 800 indivisible 

Edificabilitat màx. neta 0,8 m² 
st/m²sòl

0,55 m² 
st/m²sòl

0,4 i 0,3 
m²st/m²sòl

0,3 i 0,2 
m²st/m²sòl

0,2 m² 
st/m²sòl

0,4 m² 
st/m²sòl

0,35 m² 
st/m²sòl

Ocupació màxima 40% 30% 20% 20% 20% 20% 20% 

Façana mínima 10 12 15 20 20 Ø 20  

Alçada reguladora màx. 7,6 m 7,6 m 7,6 m 7,6 m 7,6 m 7,6 m 7 m 

nombre màx. de plantes PB + 1PP 
+ golfes 

PB + 1PP 
+ golfes 

PB + 1PP 
+ golfes 

PB + 1PP 
+ golfes 

PB + 1PP 
+ golfes 

PB + 1PP 
+ golfes 

PB + 1PP + 
golfes

Separació 
mínima

façana

resta

blocs

3

1,5

6

3

6

3

10

5

10

5

5

3

6

3

12

Article 103. Tanques 

S’haurà de justificar la seva necessitat per a ús agrícola o ramader i estaran subjectes 
a llicència prèvia municipal. 

Les tanques agrícoles es construiran de manera que no agredeixin el medi rural on 
s’emplacen, ni obstaculitzin els corredors biològics, ni privin la visió del paisatge, és a 
dir, utilitzant elements vegetals, fileres d’arbres, fusta o metàl·liques de tipus cinegètic. 

Els paredats i murets de contenció de terres no sobresortiran del nivell del terreny que 
contenen.

Les tanques es realitzaran de materials calats, filferro o similar, amb una alçada 
màxima de 1,60 m i la tanca podrà tenir una part inferior d’obra, opaca, de 0,40 metres 
d’alçada, a excepció dels límits de les vies de circulació ràpida on s’admet el 
tancament massís amb muret de pedra del lloc de 1,00 m d’alçada o una tanca vegetal 
fins a 1,80 m. 

Les tanques s’hauran de construir darrera de la vegetació existent o utilitzar 
plantacions (arbres i arbustos) davant d’aquestes amb la finalitat de no permetre la 
visió directa que no d’amagar completament. 

S’admet la fitació dels terrenys en els vèrtex dels polígons que delimiten les finques. 

En tot cas, caldrà situar-les a una distància mínima de l’exterior del camí, equivalent a 
la distància de protecció que s’estableix a l’article 76 Camins rurals d’aquesta 
normativa, resseguint la topografia natural i sense interferir en el traçat dels camins 
considerats de domini públic. 

Article 113. Integració en el paisatge 

En desenvolupament de l’article 9 de la LUC qualsevol edificació o volum que d’acord 
amb els apartats anteriors s’hagi d’emplaçar en el sòl no urbanitzable haurà de garantir 
que la seva situació, volumetria, alçada, murs i tancaments, o la instal·lació d’altres 
elements, no limiti el camp visual per poder contemplar els paisatges naturals, ni 
trenqui l’harmonia o desfiguri la perspectiva. 

Les construccions s’adaptaran a la topografia natural del terreny, se situaran en els 
llocs menys exposats visualment, seran adequades a la seva condició aïllada i, per 
tant, caldrà explicitar la previsió i qualitat dels accessos i serveis necessaris en funció 
de l’ús i de l’emplaçament. Altrament, es consideren inedificables els terrenys del sòl 
no urbanitzable amb un pendent igual o superior al 20% i es prohibeixen les 
construccions sobre els careners i turons del relleu del terreny. 



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.201082820

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

 7

Les construccions es projectaran d’acord amb el caràcter tipològic de l’arquitectura del 
lloc (evitar l’ús de llenguatges especials i formals seriats i aliens); evitar que les 
edificacions i els volums esdevinguin elements preeminents; i establir relacions entre 
les edificacions i els volums amb els elements preexistents (parcel·lari, vegetació, 
camins, murs, etc)

Les construccions que es projectin tindran uns materials, acabaments i colors que 
garanteixin una integració adequada a les condicions naturals de l’entorn i el seu 
cromatisme serà de la gamma dels terrosos (prenent com referència el color del sòl). 
La coberta haurà de ser ceràmica o d’un color similar. I unificar l’acabament de la 
fusteria amb els criteris esmentats. 

Respecte de l’entorn, àmbit on els elements que el componen tenen una vinculació 
directe sobre l’edificació i ajuden a la seva integració, s’hauran de dissenyar 
plantacions de vegetació (arbres i arbustos) irregulars i similars a les formacions 
vegetals veïnes. Es podrà plantar alineacions de vegetació per marcar els accessos. 
Caldrà minimitzar murs de contenció, reduir al màxim les superfícies pavimentades i 
soterrar tots els serveis de subministrament. 

La nova edificació o ampliació de l’existent no suposarà la destrucció de l’arbrat 
existent. En tot cas, els possibles arbres arrencats es reemplaçaran dins el termini 
màxim d’un any, tenint en compte el disseny abans explicat. En la sol·licitud de 
llicència municipal hi constarà el seu nombre, el procés i la localització de la 
replantació.

Article 119. Reconstrucció i rehabilitació del patrimoni rural

1. Les edificacions existents amb ús d’habitatge s’agrupen en dos blocs, les masies 
pròpiament i els altres habitatges. 

Es consideren masies el conjunt d’edificis d’habitatge i producció agrícola i ramadera, 
explotat unitàriament en règim familiar; quedant excloses d’aquesta consideració les 
instal·lacions agropecuàries de caràcter industrial que estiguin situades a les seves 
rodalies, a les quals s’aplica la regulació dels articles que regulen magatzems 
agrícoles i construccions ramaderes de la zona on estiguin emplaçades. 

2. Aquest POUM defineix en els plànols d’ordenació aquelles masies i cases rurals 
existents en el sòl no urbanitzable que requereixen un tractament específic de 
conservació i millora, bé per estar integrades en el catàleg de patrimoni arquitectònic, 
bé pel seu interès arquitectònic, històric o paisatgístic, ja es tracti de valors 
excepcionals o quotidians, bé per raons d’equilibri territorial tant com a model 
d’implantació en el territori, com per estar vinculats a una explotació rústica com per 
jugar un paper dotacional rellevant. 

3. Els criteris i el grau d’intervenció en l’edificació i el seu entorn, els accessos i 
serveis; així com els usos específicament admesos es defineixen de manera 
particularitzada per a cada masia en el Catàleg de masies d’aquest Pla. 

La rehabilitació de les masies haurà de respectar el volum edificat preexistent i la 
composició volumètrica original eliminant aquelles addicions que distorsionin la 
volumetria històrica. Hauran de conservar o imitar l’acabament original dels murs (junta 
refosa, junta plena, arrebossat, lliscat) amb la finalitat de no deixar sense més la pedra 
vista. Els rejuntaments o els arrebossats es faran amb morter de ciment o 
preferiblement de calç barrejada amb àrids de la zona. La divisió horitzontal s’admet 
per ampliació del programa familiar sempre que no s’alterin les característiques 
originals de l’edificació, es prevegi una superfície mínima de 125 m2 sostre per 
habitatge i es compleixi la normativa reguladora de les condicions objectives 
d’habitabilitat. 
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Els usos permesos, amb caràcter general, a les masies del catàleg són els d’habitatge 
familiar, l’ús residencial turístic o d’hostaleria rural o activitats d’educació en el lleure. 
El procediment per a l’aprovació dels projectes de reconstrucció i rehabilitació de 
masies i cases rurals amb ús d’habitatge, s’adequarà a allò que disposa l’article 50 de 
la LUC quan les obres superin amb escreix les imprescindibles per assolir les 
condicions objectives d’habitabilitat, és a dir, s’hagin de refer els fonaments o parets 
mestres. Els altres usos seguiran el procediment de l’art. 50 de la LUC. 

Quant a l’entorn, caldrà que tots els projectes presentin una proposta de conservació o 
de restauració, segons convingui. En els casos que la intervenció vagi més enllà de 
respectar la vegetació existent (per una qüestió de volums nous, serveis, equipaments, 
tanques i accessos) caldrà afegir una proposta de plantació detallada. La finalitat de 
les plantacions sempre serà la d’harmonitzar les formes arquitectòniques i la de posar 
en valor l’entorn rural, evitant els enjardinaments excessius. 

4. Als habitatges preexistents no inclosos al catàleg de masies només es permeten 
obres d’adequació i millora que reuneixin les condicions objectives d’habitabilitat o 
quan per assolir-les, les obres no superin amb escreix les imprescindibles i no 
pressuposin cap ampliació. A més, s’exigirà que l’edificació no sigui objecte d’un 
expedient de protecció de la legalitat urbanística o bé que no pugui ser-ho per 
prescripció d’accions. 

CATÀLEG DE MASIES 

Secció II.- Classes d’usos

Article 26.-Habitatge

L’ús d’habitatge comprèn aquells edificis o volums destinats a habitatge o a residència 
familiar.

Es podran destinar a ús d’habitatge els volums principals utilitzats tradicionalment com 
a tals usos en les masies o cases rurals. Així mateix, es podran destinar a habitatge 
les antigues quadres o corts quan aquestes estiguin en el mateix cos de l’edifici i, 
sempre que, hagin estat incloses en el catàleg i s’hi admeti aquest ús. 

Per poder destinar qualsevol volum a habitatge caldrà, amb caràcter previ a la 
destinació de la masia o casa rural a habitatge, l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat. 
Aquesta cèdula d’habitabilitat no es podrà sol·licitar fins que no hagin finit les obres de 
rehabilitació o reconstrucció. 

Vinculats a l’habitatge familiar, s’admeten els usos artesanals d’elaboració i 
transformació dels recursos naturals i agropecuaris, així com la seva comercialització; 
limitat als productes de la pròpia explotació. També s’admeten activitats professionals 
liberals suposant la recuperació del caràcter rural de l’entorn, com podria ser: 
escultors, pintors, músics, estudis de gravació, etc. 

No s’admetran nous volums si no respecten raonadament la configuració actual 
determinada en la fitxa de la masia o casa rural incorporada a aquest Pla especial. 

La divisió horitzontal de l’edificació s’admetrà només amb l’atorgament d’una llicència 
urbanística, justificada degudament. 
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Article 27.- Establiments hotelers

Només els volums principals de les masies i cases rurals catalogades on s’hagi previst 
l’ús hoteler en la fitxa corresponent podran ser destinats a establiment hoteler i ús de 
restauració amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament i hotel en condomini. 

Si es disposa d’un sostre mínim de 1.000 m2, i queda convenientment justificat l’accés 
dels serveis mèdics i es reuneixen tots els requisits de benestar i d’accessibilitat que 
requereix aquest col·lectiu, especialment pel que fa a la supressió de barreres 
arquitectòniques; s’admetrà l’ús de residències de la tercera edat i de centres de 
rehabilitació. 

Els volums annexos de les masies i cases rurals destinades a usos hotelers, es podran 
destinar a serveis complementaris, sempre que no es considerin com a serveis 
complementaris els exigits per la normativa vigent en matèria de turisme. 

Article 28.- Establiments de turisme rural

El turisme rural ha de permetre el manteniment de l’explotació existent. 

Els establiments de turisme rural són aquells que ofereixen allotjament als usuaris 
turístics en habitacions o habitatges rurals independents, de forma habitual i mitjançant 
preu de conformitat amb al Decret 313/2006, de 25 de juliol. 

Es podran destinar a turisme rural tots els volums susceptibles de ser utilitzats per als 
usos de l’article 47.3 de la Llei d’urbanisme de Catalunya i, sempre que l’edificació 
sigui anterior al 1950. No s’admet la divisió horitzontal. 

S’admet l’ús de restauració com a complementari dins l’ús d’establiment de turisme 
rural. En aquest cas s’haurà de tenir en compte l’article 15 del Decret 313/2006, de 25 
de juliol, que regula els establiment de turisme rural, en la redacció donada pel Decret 
106/2008, de 6 de maig, que determina que en cas de restaurants en establiments de 
turisme rural, aquests no podran tenir, en cap cas, més de 30 places, segons el rati 
previst a la normativa de restauració i hauran de tenir una entrada independent. 

Article 29.- Activitats d’educació en el Ileure

Tan sols els volums principals dels que poden ser utilitzats per als usos de l’article 47.3 
de la LUC podran ser destinats a activitats d’educació en el lleure. També s’admeten 
activitats de formació, capacitació professional, innovació i incorporació de noves 
tecnologies destinades a la millora qualitativa i a l’ordenació de les produccions 
agràries.

Els volums annexos podran ser destinats a serveis complementaris per a l’educació en 
el lleure sempre que no es consideri com serveis complementaris els exigits per la 
normativa vigent corresponent. 

(10.295.084)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.2010 82823

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

EDICTE
de 28 d’octubre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Tarragona referent al municipi de Valls.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en la sessió de 22 de setembre 
de 2010, va adoptar, l’acord següent:

Exp.: 2010 / 041644 / T
Modificació puntual del Pla parcial Palau de Reig -Sector S1- del Polígon Industrial 
de Valls, en l’àmbit de la zona d’equipaments, al terme municipal de Valls

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Tarragona acorda:

—1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla parcial Palau de Reig 
-Sector S1- del Polígon Industrial de Valls, en l’àmbit de la zona d’equipaments, de 
Valls, promoguda i tramesa per l’Ajuntament.

—2 Publicar aquest acord, i les normes urbanístiques corresponents al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva executivitat immediata, 
tal com indica l’article 106 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter 
general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 107.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici 
que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, 
i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de 
formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes se-
güent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà 
d’aquell en què es rep la comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén 
rebutjat presumptament.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 el 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ur-
banisme, a l’arxiu de planejament del Servei Territorial d’Urbanisme de Tarragona, 
carrer Anselm Clavé, 1 ‘Casa Gasset’.

Tarragona, 28 d’octubre de 2010

NATàLIA HIDALgO gARCIA

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona
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ANNEx

Normes urbanístiques de Modificació puntual del Pla parcial Palau de Reig -Sector S1- del Polígon Industrial de Valls, 
 en l’àmbit de la zona d’equipaments, de Valls.

NORMES URBANÍSTIQUES DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA PARCIAL PALAU DE REIG -SECTOR S1- DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL DE VALLS, EN L'ÀMBIT DE LA ZONA 
D'EQUIPAMENTS, DE VALLS 

SISTEMA D'EQUIPAMENTS – NORMES PARTICULARS 

Article 14.- Determinacions per als sistemes:

1. Sistema viari i aparcaments: 
1. La xarxa viària definida en aquest Pla, s'executarà d'acord amb les 
especificacions que es contenen als plànols pel que fa a la distribució i 
amplada de les bandes enjardinades o arbrades, voravies i carrils circulatoris. 
2. El Projecte d'urbanització determinarà amb tota exactitud les rasants 
definitives, així com la posició dels punts d'enllumenat públic, boques de 
captació d'aigües pluvials i altres serveis urbanístics. 

2. Sistema de parcs i jardins: 
No es permetrà cap mena de construcció, excepció feta de les relacionades 
amb el seu ús de parc o jardí i amb les xarxes de serveis del polígon. En tot 
cas, tindran una alçada màxima de 5,00 m i una ocupació inferior al 2%. 

3. Sistema d'equipaments: 
- Està constituït pels terrenys destinats a equipaments, compatibles amb 

l'ús industrial, de caràcter local i municipal. 
- Es permetrà tot tipus d'edificació, sempre que la seva alçada màxima no 

superi els 10,00 m (planta baixa i planta pis) i la seva ocupació sigui com 
a màxim del 50% del solar corresponent. 

- L'edificabilitat màxima permesa serà d' 1,00 m²st/m²sòl. 
- L'ajuntament podrà disposar de la manera que estimi més oportuna del 

sòl destinat a equipament públic. La separació de l'edificació dels límits 
de la parcel·la serà, com a mínim, de 10,00 m. en els límits Nord, Oest i 
Est (Carrer Blanquers) de la parcel·la. A l'extrem sud la distància mínima 
de separació de l'edificació es comptabilitzarà des del límit entre les 
parcel·les d'equipaments i de clau 27a de dins del Sector-3, fixant-se la 
distància mínima de separació en 26 metres. 

- Aquesta parcel·la està destinada a agrupar-se amb un gran equipament 
previst en el límit Nord del sector veí S3, per tal de formar un espai 
conjunt amb més possibilitats d'utilització. 

(10.301.128)
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EDICTE
de 28 d’octubre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Tarragona referent al municipi de Valls.

Un cop incorporades les prescripcions d’ofici descrites al punt 1 d’aquest acord, 
es publica l’acord següent:

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en la sessió de 22 de setembre 
de 2010, va adoptar, l’acord següent:

Exp.: 2010 / 041651 / T
Modificació puntual del Pla parcial Palau de Reig - Sector S3- del Polígon Industrial 
de Valls, en l’àmbit de la zona d’equipaments, al terme municipal de Valls

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Tarragona acorda:

—1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla parcial Palau de Reig 
- Sector S3- del Polígon Industrial de Valls, en l’àmbit de la zona d’equipaments, de 
Valls, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, incorporant d’ofici les prescripcions 
següents:

1.1 En l’apartat 2. Àmbit, de la Memòria de la modificació: on diu “... inclosa 
dins del sector S-1”, ha de dir “... inclosa dins del sector S-3”

1.2 En l’apartat III.V.2 Limitacions d’ús i volum, de les Ordenances reguladores 
proposta: on diu “...i de 16 metres respecte el límit amb la parcel·la sud...” ha de dir 
“...i a l’extrem sud la distància mínima de separació de l’edificació es comptabilit-
zarà des del límit entre la parcel·la d’equipaments i de clau 27a dins del sector-3, 
fixant-se la distància mínima de separació en 26 metres ...”

—2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a 
l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra aquest acord/resolució, que es refereix a una disposició administrativa 
de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb 
el que preveu l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els 
articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar 
qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els 
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ 
que preveu l’article 44 de la 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes se-
güent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà 
d’aquell en què es rep la comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén 
rebutjat presumptament.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 el 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ur-
banisme, a l’arxiu de planejament del Servei Territorial d’Urbanisme de Tarragona, 
carrer Anselm Clavé, 1 ‘Casa Gasset’.
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Tarragona, 28 d’octubre de 2010

NATàLIA HIDALgO gARCIA

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona
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NORMES URBANÍSTIQUES DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA PARCIAL PALAU DE REIG - SECTOR S3- DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL DE VALLS, EN L'ÀMBIT DE LA ZONA 
D'EQUIPAMENTS, DE VALLS 

III.V.1. Definició:  

Comprèn els espais destinats a usos públics o col·lectius al servei de 
tota la població. 
El Pla Parcial fa reserva d'una parcel·la de 5.826,31 m² situada en el 
límit Nord del PP, destinada a agrupar-se amb un gran equipament 
previst en el límit Sud del sector veí S1, per tal de formar un espai 
conjunt amb més possibilitats d'utilització. 

III.V.2. Limitacions d'ús i volum: 

1. L'ajuntament podrà destinar aquests terrenys a qualsevol ús 
públic que cregui convenient i que pugui oferir serveis a tota la 
població. 

2. Dintre de cada una de les dues parcel·les s'admetran diferents 
usos, ja sigui amb funcionament conjunt o separat i en un o més 
edificis independents. 

3. L'edificació respectarà les línies d'edificació d'ajust optatiu 
assenyalades, essent de 10 metres respecte el vial i a l’extrem 
sud la distància mínima de separació de l’edificació es 
comptabilitzarà des del límit entre la parcel·la d’equipaments i de 
clau 27a dins del sector-3, fixant-se la distància mínima de 
separació en 26 metres. L'ocupació màxima del solar serà del 
50%. L'alçada màxima de 10 m corresponents a planta baixa i 
planta pis i l'edificabilitat màxima permesa d'1.00m²st/m²sòl. 
Aquests paràmetres s'aplicaran sobre els terrenys agrupats dels 
dos sectors veïns. 

ANNEx

Normes urbanístiques de Modificació puntual del Pla parcial Palau de Reig - Sector S3- del Polígon Industrial de Valls,  
en l’àmbit de la zona d’equipaments, de Valls.

(10.301.129)
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EDICTE
de 29 d’octubre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Lleida referent al municipi de Tàrrega.

En data 11 d’agost de 2010, l’Ajuntament de Tàrrega ha presentat al registre del 
Servei Territorial d’Urbanisme de Lleida, el SID (Suport Informàtic Digital) en 
format word, d’acord amb l’article 3 de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la 
qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, 
de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de 
la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva, per tant, 
és procedent publicar l’esmentat acord.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en la sessió de 21 d’octubre de 
2010, va adoptar, l’acord següent:

Exp.: 2009 / 039043 / L
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal per a la regulació 
de les instal·lacions de telefonia mòbil i d’altres instal·lacions de radiocomunicació, 
al terme municipal de Tàrrega.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, vista la proposta de la Ponència 
Tècnica acorda:

RESOLUCIÓ

—1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, per a la regulació de les instal·lacions de telefonia mòbil i d’altres instal-
lacions de radiocomunicació, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Tàrrega, 
incorporant, d’ofici, la prescripció següent:

L’article 95.bis tindrà el redactat següent:
“Article 95.bis. Instal·lacions de telefonia mòbil i d’altres instal·lacions de radi-

ocomunicació.
Les instal·lacions d’antenes de telefonia mòbil i d’altres instal·lacions de radi-

ocomunicació s’ajustaran a allò que disposa el Decret 148/2001, de 29 de maig, 
d’ordenació ambiental de les instal·lacions de radiocomunicació. Per tot el que no 
preveu aquesta norma, es tindrà en compte la recomanació del Consell de la CE de 
12 de juliol de 1999, relativa a l’exposició del públic en general als camps electro-
magnètics (DOCE L 199/59).

Les torres de suport d’antenes, vies d’accés i escomeses elèctriques es compartiran 
sempre que sigui tècnica i econòmicament viable, s’ajusti a l’ordenació urbanística 
aprovada i suposi una reducció de l’impacte.

Per a la instal·lació d’aquests elements es podrà superar l’alçada reguladora mà-
xima que estableixin les diferents qualificacions urbanístiques.

1. Implantació en sistemes generals i locals.
S’admet la compatibilitat d’aquest ús en el sistema general d’espais lliures (V), 

únicament a la coberta dels edificis que estiguin vinculats a l’espai lliure, si la 
normativa sectorial ho permet.

S’admet la compatibilitat d’aquest ús en els sistema d’equipaments (E), sistema 
d’habitatges dotacionals (HD) i sistema de serveis tècnics (T), sempre que la nor-
mativa sectorial ho permeti.

En els sistemes tècnics ubicats en el sòl no urbanitzable, no serà necessària la 
redacció del pla especial que determina l’article 230 del POUM.

No és permesa la implantació d’elements o antenes de telefonia mòbil en els 
equipaments educatius i d’ús sanitari - assistencial.

2. Implantació en sòl urbà:
En sòl urbà s’admet la compatibilitat d’aquest ús en totes les zones, sempre i quan 

la normativa sectorial ho permeti.
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Aquest ús és permès també en els dos edificis catalogats, Farinera Balcells i 
edifici de l’Ajuntament, sempre i quan es respectin els elements que són objecte de 
protecció i amb les determinacions del punt següent.

Sempre que calgui dotar d’equips o d’infraestructures de comunicacions els 
edificis catalogats, s’utilitzarà el sistema d’antenes del tipus que simula un sistema 
d’extracció de fums o similars. Sempre que sigui possible els equips electrònics de 
la infraestructura es disposaran sota la coberta del bé immoble. En tots els casos, 
l’estudi realitzat pel promotor de la instal·lació haurà de preveure un fotomuntatge 
en que es pugui veure en imatges l’estat actual del bé immoble i comparar-lo amb 
l’estat que quedaria un cop finalitzada la instal·lació.”

—2 Supeditar la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i la consegüent executivitat, a la presentació per part de l’Ajuntament del 
SID (Suport Informàtic Digital) en format word d’acord amb l’article 3 de l’ordre 
PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de 
la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de 
planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a 
la seva aprovació definitiva.

—3 Facultar a la secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
a què, un cop presentada per part de l’Ajuntament, la documentació esmentada a 
l’apartat anterior, disposi la publicació d’aquest acord i de les normes urbanístiques 
corresponents, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva 
executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Decret legislatiu 1/2010, 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

—4 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter 
general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 107.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici 
que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, 
i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de 
formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes se-
güent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà 
d’aquell en què es rep la comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén 
rebutjat presumptament.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, al Servei Territorial d’Urbanisme de Lleida (avinguda de Blondel, 
54, tercera planta).

Lleida, 29 d’octubre de 2010

m. DOLORS TELLA I ALbAREDA

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida
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ANNEx

Normes urbanístiques de Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal per a la regulació de les instal·lacions 
de telefonia mòbil i d’altres instal·lacions de radiocomunicació, al terme municipal de Tàrrega

1

Annex:
Normativa urbanística de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal per a la regulació de les instal·lacions de telefonia mòbil i d’altres 
instal·lacions de radiocomunicació del terme municipal de Tàrrega. 

Article 95.BIS. Instal·lacions de telefonia mòbil i d’altres instal·lacions de 
radiocomunicació. 

Les instal·lacions d’antenes de telefonia mòbil i d’altres instal·lacions de 
radiocomunicació s’ajustaran a allò que disposa el Decret 148/2001, de 29 de 
maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de radiocomunicació. Per tot 
el que no preveu aquesta norma, es tindrà en compte la recomanació del 
Consell de la CE de 12 de juliol de 1999, relativa a l’exposició del públic en 
general als camps electromagnètics (DOCE L 199/59). 

Les torres de suport d’antenes, vies d’accés i escomeses elèctriques es 
compartiran sempre que sigui tècnica i econòmicament viable, s’ajusti a 
l’ordenació urbanística aprovada i suposi una reducció de l’impacte. 

Per a la instal·lació d’aquests elements es podrà superar l’alçada reguladora 
màxima que estableixin les diferents qualificacions urbanístiques. 

1. Implantació en sistemes generals i locals: 
S’admet la compatibilitat d’aquest ús en el sistema general d’espais lliures, (V), 
únicament a la coberta dels edificis que estiguin vinculats a l’espai lliure, si la 
normativa sectorial ho permet. 
S’admet la compatibilitat d’aquest ús en els sistemes d’equipaments (E), sistema 
d’habitatges dotacionals (HD) i sistema de serveis tècnics (T), sempre que la 
normativa sectorial ho permeti.  
En els sistemes tècnics ubicats en el sòl no urbanitzable, no serà necessària la 
redacció del pla especial que determina l’article 230 del POUM. 
No és permesa la implantació d’elements o antenes de telefonia mòbil en els 
equipaments educatius i d’ús sanitari - assistencial. 

2. Implantació en sòl urbà: 
En sòl urbà s’admet la compatibilitat d’aquest ús en totes les zones, sempre i 
quan la normativa sectorial ho permeti. 
Aquest ús és permès també en els dos edificis catalogats, Farinera Balcells i 
edifici de l’ajuntament, sempre i quan es respectin els elements que són objecte 
de protecció i amb les determinacions del punt següent. 
Sempre que calgui dotar d’equips o d’infraestructures de comunicacions els 
edificis catalogats, s’utilitzarà el sistema d’antenes del tipus que simula un 
sistema d’extracció de fums i similars. Sempre que sigui possible els equips 
electrònics de la infraestructura es disposaran sota la coberta del bé immoble. En 
tots els casos, l’estudi realitzat pel promotor de la instal·lació haurà de preveure 
un fotomuntatge en que es pugui veure en imatges l’estat actual del bé immoble i 
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comparar-lo amb l’estat que quedaria un cop finalitzada la instal·lació. 

(10.306.040)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.201082832

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

EDICTE
de 3 de novembre de 2010, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent al municipi de 
Fornells de la Selva.

D’acord amb l’article 59.5.a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es 
fa pública la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 
29 de setembre de 2010.

Exp.: 2009/035482/G/00001
Modificació núm. 1 del Pla parcial Pla de la Seva, al terme municipal de Fornells 
de la Selva

Recurs d’alçada interposat pel senyor Gabriel Casas Soy, en la seva condició 
d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Fornells de la Selva, en relació a l’aprovació 
definitiva modificació núm. 1 del Pla parcial Pla de la Seva, al terme municipal de 
Fornells de la Selva

Vista la proposta de la Direcció General d’Urbanisme i d’acord amb els fonaments 
que s’hi exposen, he resolt estimar el recurs d’alçada interposat pel senyor Gabriel 
Casas Soy, en la seva condició d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Fonollers 
de la Selva, contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 4 
de novembre de 2009, pel qual es va aprovar definitivament la modificació puntual 
del Pla parcial “Pla de la Seva” promoguda per aquest Consistori, en el sentit de 
mantenir el paràgraf 4a de l’article 6 de la normativa tal com el preveia l’Ajuntament 
de Fornells de la Selva en el text refós: “En cas de no desenvolupar-se l’edificació 
d’acord amb els paràmetres previstos per a la zona 6c.1 definits als punts 1a, 1d, 1e 
i 1f del punt 1 del present article, s’aplicarà el cos normatiu previst per a la zona 6c 
en tota la seva extensió”.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC (articles 10, 14, 25 i 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa), sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es 
consideri oportú.

Barcelona, 3 de novembre de 2010

ROSER CLARIANA I SELvA

Cap del Servei de Recursos

(10.307.052)
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EDICTE
de 5 de novembre de 2010, sobre un acord de la Subcomissió d’Urbanisme del 
Municipi de Barcelona referent al municipi de Barcelona.

La Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de Barcelona en la sessió de 8 d’oc-
tubre de 2010, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2010/041804/B
Modificació del Pla general metropolità per a l’ajust de la normativa del sistema 
d’habitatges dotacionals i la incorporació a aquest sistema de la parcel·la situada 
al carrer de l’Escorial 177-179, al terme municipal de Barcelona

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Subcomissió d’Urbanisme del 
municipi de Barcelona, acorda:

—1 Aprovar definitivament la Modificació del Pla general metropolità per a 
l’ajust de la normativa del sistema d’habitatges dotacionals i la incorporació a 
aquest sistema de la parcel·la situada al carrer de l’Escorial 177-179 de Barcelona, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament.

—2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC, a 
l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme.

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

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter 
general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 107.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici 
que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, 
i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de 
formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes se-
güent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà 
d’aquell en què es rep la comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén 
rebutjat presumptament.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 107 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Urbanisme del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, 08029 
Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h.

Barcelona, 5 de novembre de 2010

m. TERESA mANTé pRATS

Secretària de la Subcomissió d’Urbanisme
del Municipi de Barcelona
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ANNEx

Normes urbanístiques de la Modificació del Pla general metropolità per a l’ajust de la normativa del sistema d’habitatges 
dotacionals i la incorporació a aquest sistema de la parcel·la situada al carrer de l’Escorial 177-179, de Barcelona

1

NORMATIVA URBANÍSTICA 

MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A L’AJUST DE LA 
NORMATIVA DEL SISTEMA D’HABITATGES DOTACIONALS I LA INCORPORACIÓ 
A AQUEST SISTEMA DE LA PARCEL·LA SITUADA AL CARRER DE L’ESCORIAL, 
177-179, DE BARCELONA 

La secció primera de la present normativa urbanística constitueix el cos principal de regulació 
general dels habitatges dotacionals, mentre que la secció segona, regula concretament les 
condicions específiques del nou emplaçament que s’incorpora al conjunt d’habitatges 
dotacionals, situat al carrer Escorial 177-179. 

SECCIÓ 1a: REGULACIÓ GENERAL DEL SISTEMA D’HABITATGES DOTACIONALS 
Art. 1  Objecte i àmbit de la Modificació de PGM 

L’objecte de la present Modificació del Pla general metropolità és la regulació del règim dels 
habitatges dotacionals públics al municipi de Barcelona. 

Així mateix, es preveu la incorporació de nous sòls a la qualificació d’habitatges dotacionals 
públics, clau HD/7. 

Art. 2 Definició dels habitatges dotacionals públics 

1. Correspon aquesta qualificació al sòl del municipi de Barcelona que es destina a la 
realització d’actuacions públiques d’habitatge dirigides a satisfer els requeriments 
temporals de col·lectius de persones amb necessitats d’acolliment, d’assistència residencial 
o d’emancipació, compatibles amb usos d’equipament públic, d’acord amb el que preveu 
l’article 34.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, i la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge. 

2. La nova qualificació de sistema d’habitatges dotacionals públics (clau HD/7) s’integra com 
un ús dotacional específic dins els sistemes del Pla general metropolità, que es 
desenvolupa en terrenys de domini públic. 

3. Aquests sòls es qualifiquen mitjançant la corresponent modificació del PGM. Els plans 
especials urbanístics o els plans de millora urbana poden desenvolupar aquest sistema. 

Art. 3 Tipus d’habitatges dotacionals públics 

1. En funció del col·lectiu al qual van destinats, es distingeixen els tipus d’habitatges 
dotacionals següents: 

a) Habitatges dotacionals per a joves. 
b) Habitatges dotacionals per a la gent gran. 
c) Habitatges dotacionals per a altres col·lectius. 

2. S’admeten com a ús complementari els usos dotacionals definits a l’article 212 de les 
Normes urbanístiques del PGM, compatibles amb l’habitatge. La Modificació de PGM o, en 
el seu cas, el Pla especial urbanístic o el Pla de millora urbana definirà, quan correspongui, 
la part de l’edificació que es destini a un dels equipaments previstos a l’article 212 de les 
NNUU del PGM. 
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3. Així mateix, la mutació del destí del sòl, del d’habitatges dotacionals, clau HD/7, a un altre 
ús dotacional dels previstos a l’article 212 de les Normes urbanístiques, es podrà fer 
mitjançant un pla especial urbanístic o un pla de millora urbana. 

4. Els sòls destinats a habitatge dotacional tenen el caràcter de sistema a tots els efectes. 
Específicament els sòls amb aquesta qualificació són subjectes a cessió obligatòria i 
gratuïta en cas de ser inclosos en els àmbits de gestió corresponents. Així mateix, els és 
d’aplicació el que preveu l’article 71.3 de les NNUU del PGM sobre còmput d’edificabilitat 
de les dotacions públiques. 

5. Els sòls afectats al destí d’habitatge dotacional consten en els plànols i fitxes urbanístiques 
d’aquesta Modificació de PGM. Aquestes fitxes que tenen caràcter normatiu incorporen les 
qualificacions proposades, les condicions de d’ordenació, i les condicions de 
desenvolupament i gestió de cadascun dels àmbits d’actuació. 

Art. 4  Desenvolupament i gestió dels sòls clau HD/7 

1. Els habitatges dotacionals es promouran en règim de lloguer i en les condicions que 
permetin acollir-se a les mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria 
d’habitatge. 

2. El desenvolupament i gestió dels habitatges dotacionals s’acollirà a algun dels règims 
següents:

a) En els sòls de titularitat pública municipal, la construcció dels habitatges dotacionals 
i la seva gestió, es podrà realitzar directament per l’Ajuntament, en conveni amb una 
altra Administració o bé amb participació de la iniciativa privada, mitjançant 
l’atorgament d’un dret de superfície o concessió administrativa. 

b) Els sòls qualificats en origen com equipament comunitari, claus 7a, 7b o 17-7, o amb 
una altra qualificació de sòl dotacional edificable, de titularitat privada, que es 
qualifiquin, mitjançant la corresponent Modificació del PGM, d’habitatge dotacional 
(clauHD/7), es desenvoluparan: 

i. per la pròpia MPGM que haurà de contenir les regulacions necessàries per tal de 
definir les condicions d’edificació, el programa funcional detallat de l’actuació i 
els usos complementaris que s’admetin, així com els terminis d’edificació i posta 
en funcionament de l’operació d’habitatges dotacionals. De forma puntual i 
justificada es podran ajustar el conjunt de les regulacions edificatòries, llevat de 
la referida al sostre edificable, amb un pla especial o un pla de millora urbana. 

ii. o bé, si la MPGM que qualifica el sòl així ho estableix, mitjançant un Pla especial 
integral que concretarà els aspectes indicats al subapartat anterior. Aquest Pla 
especial s’haurà de redactar en un termini no superior a quatre mesos de 
l’entrada en vigor de la Modificació del PGM. 

3. En el règim previst al punt 2.b)  la gestió d’aquests sòls s’haurà d’ajustar als criteris 
següents:

a) Cessió, lliure de càrregues i gravàmens, del sòl que es proposi qualificar de sistema 
d’habitatge dotacional (clau HD/7) i dels terrenys afectats a sistemes inclosos en 
l’actuació.
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b) L’Ajuntament atorgarà un dret de superfície o concessió als titulars que cedeixin el 
sòl o a qui aquests designin, per a la construcció i explotació dels habitatges 
dotacionals. En aquest cas, la contraprestació quedarà compensada per la 
constitució d’aquest dret de superfície o concessió. 

c) La constitució del dret de superfície podrà tenir un termini màxim de 50 anys a 
comptar des de l’acabament de les obres que abastarà exclusivament el període de 
gestió i explotació dels habitatges. 

d) Els plecs de condicions recolliran obligatòriament que, una vegada transcorregut el 
termini, es produirà la reversió de l’edificació i de les instal·lacions en bon estat de 
funcionament a l’Ajuntament, lliures de càrregues i gravàmens, sense dret a cap 
indemnització.

e) L’incompliment de les obligacions relatives al termini de presentació del Pla especial 
o altres condicions establertes en aquest, per causes no imputables a 
l’Administració, habilitarà l’Ajuntament a procedir a la mutació del destí del sòl a un 
altre ús dotacional, d’acord amb l’article 2 o, en el seu cas, a l’expropiació d’aquests. 

f)  Un cop atorgat el dret de superfície o la concessió, l’incompliment de les condicions 
establertes en el plec corresponent es regiran pel que aquest disposi. 

4. L’Ajuntament podrà establir convenis amb altres Administracions públiques, o entitats 
dependents d’elles, per tal de desenvolupar en sòls que en siguin titulars, operacions 
d’habitatges dotacionals. 

Art. 5 Legitimació expropiatòria 

La qualificació amb clau HD/7 legitima l’expropiació dels sòls qualificats amb aquest destí. 

Art. 6 Habitatges dotacionals per a joves, gent gran i altres col·lectius. Definició 

1. S’identifica com a habitatges dotacionals per a joves el sòl que es destina a la construcció 
d’habitatges en règim de lloguer assequible destinat expressament a la gent jove, per 
facilitar a aquest col·lectiu l’accés a l’habitatge dins la ciutat. 

2. S’identifica com a habitatges dotacionals per a la gent gran el sòl que es destina a la 
construcció d’habitatges en règim de lloguer assequible, destinats expressament a la gent 
gran autònoma, les circumstàncies sociofamiliars de la qual no li permeten romandre a la 
seva llar. 

3. S’identifica com a habitatge dotacional per a altres col·lectius el sòl que es destina a la 
construcció d’habitatges en règim de lloguer assequible destinat expressament a col·lectius 
específics que es continguin en el Pla de l’habitatge, de conformitat amb el que preveu la 
Llei pel dret a l’habitatge. 

Art. 7 Destí dels habitatges dotacionals 

1. Els sòls qualificats d’habitatges dotacionals es destinaran a la construcció d’habitatges en 
les condicions establertes a l’article 3. A més, els sòls amb destí a habitatges dotacionals 
per a la gent gran s’ajustaran a la tipologia definida en la legislació sectorial vigent. 
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2. S’admeten com a usos complementaris als usos dotacionals els usos d’equipament definits 
a l’article 212 de les Normes urbanístiques del PGM, compatibles amb l’habitatge. 

3. En planta baixa s’admeten també els serveis complementaris de l’habitatge.  

Art. 8 Condicions d’edificació 

1. L’edificació en els sòls qualificats d’habitatges dotacionals s’ajustarà al tipus d’ordenació, 
intensitat edificatòria i condicions d’edificació, definides al plànol de condicions de 
l’edificació de cadascun dels sòls amb aquesta qualificació, d’acord amb les condicions de 
l’entorn.

2. L’edificació es podrà desenvolupar per llicència directa, en les condicions establertes a 
l’apartat anterior, llevat que les fitxes normatives disposin la redacció prèvia d’un Pla 
especial urbanístic o d’un Pla de millora urbana. En el desenvolupament de les 
qualificacions HD/7 que requereixen planejament derivat, aquest es referirà necessàriament 
al conjunt de l’àmbit qualificat d’equipament. 

3. La modificació de les condicions d’edificació definides en les fitxes normatives requerirà la 
tramitació d’un Pla de millora urbana. 

4. Per a tot allò no regulat expressament en aquesta Normativa regeixen les disposicions de 
les NNUU per al tipus d’ordenació assignat al sòl corresponent. 

5. Els edificis d’habitatges dotacionals hauran de complir les condicions mínimes d’habitabilitat 
del Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre requisits mínims d’habitabilitat en els habitatges i de 
la cèdula d’habitabilitat, i les Ordenances metropolitanes d’edificació, d’aplicació simultània. 

Art. 9 Reserves d’aparcament en sòls qualificats de sistema d’habitatge dotacional HD/7 

1. En coherència amb l’article 298.2L de les NNUU del PGM, els plans que adscriguin sòls 
amb aquesta qualificació o que desenvolupin aquests tipus de sòls preveuran un nombre 
de places d’aparcament que respongui als criteris següents: 

a) Una plaça d’aparcament per automòbil per cada 4 habitatges 
b) Dues places d’aparcament per a vehicle de dues rodes per cada 4 habitatges 

2. Ateses les especificitats i requeriments dels habitatges dotacionals per a la gent gran, els 
projectes edificatoris que es destinin a la construcció d’habitatges dotacionals amb aquesta 
finalitat podran reduir la previsió d’espai d’aparcament indicada al punt anterior de manera 
que el nombre de places d’aparcament d’automòbils i de motocicletes respectivament no 
serà inferior a una plaça d’automòbil i a una plaça per a vehicle de dues rodes per cada 5 
habitatges.

3. Els projectes edificatoris preveuran espai per a aquestes necessitats i sempre que es 
compleixin els estàndards indicats als punts anteriors, i de manera justificada es podran 
intercanviar el nombre de places entre automòbils i vehicles de dues rodes a raó de una 
plaça d’automòbil per 4 places de vehicles de dues rodes, si funcionalment els espais i els 
recorreguts de maniobres ho permeten. En aquests cas la dotació de places per a 
automòbils mai no podrà ser inferior al nombre resultant de dividir el nombre d’habitatges 
per cinc, arrodonit per amunt. 

4. A banda dels estàndards mínims indicats, els edificis de nova planta de sòls qualificats amb 
la clau HD/7 destinats a habitatges per a joves hauran de comptar amb una superfície 
mínima d’aparcament de bicicletes de 10 m2.
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SECCIÓ 2a: REGULACIÓ ESPECÍFICA DE L’EMPLAÇAMENT DEL CARRER ESCORIAL 177-
179

Art. 10 Àmbit 

Els sòls objecte de planejament se situen al carrer de l’Escorial, 177-179 cantonada amb 
Travessera de Dalt, 92-98 i delimitats també pel carrer de Sors. La superfície de l’àmbit és de 
1.453 m2.

Art. 11 Condicions d’edificació del sòl qualificat de clau HD/7 

1. Els paràmetres de regulació de l’edificació vénen indicats en el plànol normatiu o.02 
Condicions d’ordenació de l’edificació i la delimitació de les qualificacions queda reflectida 
en el plànol normatiu o.01 Qualificacions proposades. 

2. Els usos són els següents: 

a) Planta baixa: escola bressol o qualsevol altre equipament dels previstos en l’article 212 
de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, així com també els accessos 
als habitatges dotacionals. 

b) Plantes pis: habitatges dotacionals 

3. El sostre màxim previst és de 4.800 m2, dels quals 4.100 m2 es destinaran a habitatges 
dotacionals i 700 m2 a escola bressol o a qualsevol altre equipament dels previstos en 
l’article 212 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità. 

Art. 12 Desenvolupament i gestió dels sòls clau HD/7 

1. El desenvolupament de la present MPGM es realitzarà segons els acords establerts al 
conveni annexat al document entre l’Ajuntament de Barcelona i la Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona. 

2. El termini màxim de les actuacions a realitzar per a la finalització de la construcció de 
l’edifici d’habitatges dotacionals és de 3 anys d’ençà de l’aprovació definitiva de la present 
MPGM. Es preveu un termini de 6 mesos més per a l’adequació i posada en funcionament 
de l’equipament de l’escola bressol. 

Art. 13 Regulació del sòl qualificat de sistema viari (clau 5) 

1. El sòl qualificat de sistema viari es regula per les disposicions sobre aquest tipus de sòl 
establertes per les Normes urbanístiques del Pla general metropolità. 

2. El sòl qualificat de clau 5 haurà de ser cedit a l’Ajuntament de Barcelona per part del titular 
actual.

3. S’urbanitzarà amb les mateixes característiques que els sòls de vialitat confrontants, tot 
aquell sòl HD/7 que no es estigui ocupat per l’edificació d’equipament dotacional. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

El planejament podrà preveure la incorporació de nous sòls a la qualificació de dotació 
d’habitatges en el marc de les polítiques socials que es defineixin a l’efecte. La materialització 
de la qualificació clau HD/7 en aquests sòls requerirà la tramitació de la corresponent 
modificació de PGM. En el cas d’incorporar sòls qualificats anteriorment d’equipament 
comunitari, la MPGM haurà de justificar que no es comprometen les reserves d’equipament de 
la ciutat, mitjançant la incorporació d’un estudi de la incidència de la proposta en relació al 
balanç del sòl d’equipament que consta en el capítol 4 de la Memòria d’aquesta modificació. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Els sòls que ja tinguessin la qualificació d’habitatge dotacional públic en virtut de Modificacions 
de PGM tramitades amb anterioritat a la present proposta podran acollir-se a qualsevol de les 
tipologies regulades en aquestes Normes, sense necessitat de tramitar cap instrument de 
planejament a aquest efecte. 

(10.309.054)
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DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ

DECRET
155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 
personal directiu professional docent.

D’acord amb l’article 131 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat 
de Catalunya té competències exclusives, compartides i d’execució en matèria d’en-
senyament no universitari. D’altra banda, l’article 136 atribueix a la Generalitat de 
Catalunya la competència exclusiva sobre el règim estatutari del personal al servei 
de les administracions públiques catalanes i sobre l’ordenació i l’organització de la 
funció pública, i la competència compartida per al desenvolupament dels principis 
ordenadors de l’ocupació pública, sobre l’adquisició i la pèrdua de la condició de 
funcionari, les situacions administratives i els drets, els deures i les incompatibilitats 
del personal al servei de les administracions públiques.

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix que l’autonomia de cada 
centre és un dels principis organitzatius que regeixen el sistema educatiu. L’exercici 
de l’autonomia als centres públics exigeix a les direccions dels centres desenvolupar 
lideratge educatiu, la qual cosa comporta disposar de capacitats i competències 
professionals específiques per formular i desenvolupar propostes pedagògiques, 
organitzatives i de gestió al servei de l’assoliment de l’excel·lència pedagògica en 
un context d’equitat. Així mateix, l’exercici del lideratge en els centres educatius 
s’orienta a estimular la participació de la comunitat escolar, especialment en el 
consell escolar i en el claustre, d’acord amb el que estableixen les lleis.

D’altra banda, la Llei d’educació estableix els òrgans de govern dels centres edu-
catius públics i determina les funcions de la direcció d’aquests centres, i les estén 
als àmbits de la representació, del lideratge pedagògic i de la comunitat escolar i a 
l’àmbit de la gestió. Així mateix, determina el procediment de selecció i nomenament 
de directors i directores, procediment en relació amb el qual té un paper rellevant 
el projecte de direcció que han de presentar els candidats, els criteris generals que 
han de regir la formació inicial i permanent de les direccions dels centres públics 
i els efectes de l’avaluació positiva de l’exercici de la direcció.

Finalment, l’article 116 de la Llei d’educació determina que el Govern ha d’establir 
un règim jurídic específic del personal directiu docent, els criteris i el procediment 
per determinar la condició de personal directiu professional docent dels funcionaris 
que ocupen o han ocupat la direcció d’un centre educatiu i els efectes que ha de 
tenir sobre la carrera professional docent d’aquests funcionaris.

D’acord amb l’article 93 de la Llei d’educació, les administracions han de garantir 
que els centres educatius públics, especialment en la mesura que estan integrats en 
la prestació del servei d’educació de Catalunya, esdevinguin referents de qualitat 
educativa i d’assoliment dels objectius d’excel·lència i equitat que la llei determina. 
Amb aquests efectes, la Llei d’educació regula, entre altres aspectes, la direcció dels 
centres públics. Aquest Decret, en desplegament de la Llei d’educació, precisa les 
funcions i atribucions de les direccions dels centres públics, amb especial atenció 
al centres de què és titular la Generalitat, i en regula el procediment de selecció i 
nomenament, amb estricte respecte al que determinen les lleis bàsiques en aquesta 
matèria. També estableix les característiques de la formació inicial i permanent per 
a exercir la direcció de centres públics i el marc reglamentari per al reconeixement 
de l’exercici de la direcció. La pràctica directiva, l’avaluació del seu exercici i els 
elements de formació inicial i permanents que s’hi relacionen s’entenen en el context 
de l’exercici del lideratge educatiu, que en els centres ha d’adoptar les característiques 
que defineixen el lideratge distribuït.

Per a l’exercici de la direcció dels centres públics és especialment rellevant el 
projecte de direcció que haurà presentat a la comissió de selecció el candidat o 
candidata que s’ha seleccionat. El projecte de direcció ha d’ordenar el desplegament 
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del projecte educatiu per al període de mandat i concretar l’estructura organitzativa 
del centre en aquell període. El projecte ha d’incloure indicadors, derivats dels del 
projecte educatiu, que han d’esdevenir referents en l’avaluació de l’exercici de la 
direcció a les acaballes del mandat. El resultat d’aquesta avaluació és la base del 
reconeixement posterior de la funció directiva exercida. Així mateix, els projectes 
de direcció poden incorporar propostes i línies de renovació del projecte educatiu 
del centre, per la qual cosa no són només un instrument de referència passiu, sinó 
un instrument actiu per a l’exercici de la direcció.

Les funcions, els procediments de selecció, la formació requerida i els criteris de 
reconeixement de l’exercici de la direcció aconsellen que aquest vessant de l’exercici 
de la funció pública docent adquireixi progressivament un caràcter especialitzat o 
professional, que ha de permetre al sistema aprofitar de la millor manera possible 
la inversió en la formació i en l’aprenentatge de determinats funcionaris docents 
a través de l’exercici de la direcció. És en aquest sentit que aquest Decret també 
estableix el règim jurídic específic de la condició de personal directiu professional 
docent dins del funcionariat públic docent.

D’acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb la Llei 13/2008, 
de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i amb l’informe 
del Consell Escolar de Catalunya, efectuat el tràmit previ de consulta i participació 
amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, amb 
l’informe de la Comissió de Govern Local, i d’acord amb el dictamen de la Comissió 
Jurídica Assessora;

En virtut d’això, a proposta del conseller d’Educació, i amb la deliberació prèvia 
del Govern,

DECRETO:

CApíTOL 1
Principis generals

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació

L’objecte d’aquest Decret és la regulació de la direcció de centres educatius pú-
blics de què és titular la Generalitat de Catalunya, la seva selecció, nomenament, 
cessament, reconeixement, formació, exercici i avaluació, així com el règim jurídic 
específic de la condició de directiu professional docent.

Article 2
Exercici de la direcció

2.1 La direcció dels centres públics l’exerceix la persona que ocupa el càrrec de 
director o directora, en el marc de l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu 
de centre i del projecte de direcció. La implementació del projecte de direcció orienta 
i vincula l’acció del conjunt d’òrgans unipersonals i col·legiats del centre.

2.2 L’exercici de la direcció per part de personal directiu professional docent 
comporta, a banda de les funcions, competències i atribucions que s’estableixen 
amb caràcter general per a totes les direccions de centre, dur a terme les altres que 
específicament se’ls atribueixin.

2.3 La direcció està sotmesa al control social mitjançant el consell escolar del 
centre i al control acadèmic i administratiu de l’administració, i s’exerceix en el 
context de l’autonomia dels centres. Les direccions responen del grau d’assoliment 
dels objectius del projecte educatiu d’acord amb el projecte de direcció, i han de retre 
comptes a la comunitat escolar, en el marc de les funcions que el consell escolar té 
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atribuïdes per llei, i a l’administració educativa de la seva gestió, dels resultats ob-
tinguts, i, quan escaigui, de l’aplicació dels acords de corresponsabilitat, mitjançant 
els pertinents processos d’avaluació.

CApíTOL 2
Funcions i atribucions de la direcció

Article 3
Funcions i atribucions

3.1 Correspon a la direcció de cada centre públic l’exercici de les funcions de 
representació, de direcció i lideratge pedagògics, de lideratge de la comunitat escolar, 
d’organització, funcionament i gestió del centre i de cap del seu personal.

3.2 Les funcions de la direcció s’exerceixen en el marc reglamentari de l’autono-
mia dels centres públics i comporten l’exercici d’un lideratge distribuït i del treball 
en equip d’acord amb el que s’estableixi a cada centre en relació amb les funcions 
dels membres de l’equip directiu i, si s’escau, del consell de direcció.

Article 4
Consideració d’autoritat pública

4.1 La direcció, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat 
pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament 
a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. Així mateix, en 
l’exercici de les seves funcions, la direcció és també autoritat competent per defensar 
l’interès superior de l’infant.

4.2 Les direccions dels centres públics poden requerir la col·laboració necessà-
ria a les altres autoritats de les administracions públiques per al compliment de les 
funcions que els estan encomanades. Així mateix, poden sol·licitar i han de rebre 
informació dels diferents sectors de la comunitat educativa del seu centre i dels 
altres òrgans i serveis de l’Administració educativa, amb la finalitat de disposar de 
la informació suficient del seu centre i de la zona educativa per a l’exercici eficient 
i eficaç de les seves funcions.

Article 5
Funcions de representació

5.1 La direcció d’un centre públic representa ordinàriament l’Administració 
educativa en el centre i, en aquesta condició, li corresponen específicament les 
funcions següents:

a) Vehicular al centre els objectius i les prioritats de les polítiques educatives 
adoptades per l’Administració.

b) Presidir el claustre de professorat i el consell escolar, presidir el consell de 
direcció quan n’hi hagi, i presidir els actes acadèmics del centre.

5.2 Així mateix, la direcció d’un centre públic representa el centre davant totes 
les instàncies administratives i socials i, en aquesta condició, li correspon traslladar 
a l’Administració educativa les aspiracions i necessitats del centre i formular-li les 
propostes que siguin pertinents.

Article 6
Funcions de direcció pedagògica i lideratge

La direcció dirigeix i lidera el centre des del punt de vista pedagògic. En aquest 
respecte, li corresponen específicament les funcions següents:

a) Formular i presentar al claustre del professorat la proposta inicial de projecte 
educatiu i, si escau, les posteriors modificacions i adaptacions.

b) Vetllar per la realització de les concrecions curriculars en coherència amb el 
projecte educatiu, garantir el seu compliment i intervenir en la seva avaluació.
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c) Dirigir i assegurar l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica i 
curricular, així com dels plantejaments del projecte educatiu inherents a l’acció 
tutorial, a l’aplicació de la carta de compromís educatiu, a l’aplicació dels planteja-
ments coeducatius, dels procediments d’inclusió, i de tots els altres plantejaments 
educatius que tingui incorporats, d’acord amb la seva concreció en el projecte 
de direcció.

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i 
de comunicació utilitzada normalment en les activitats del centre, en els termes que 
estableix el títol II de la Llei 12/2009, tal i com es concretin en el projecte lingüístic 
que forma part del projecte educatiu del centre.

e) Coordinar l’equip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitats 
del centre d’acord amb les previsions de la programació general anual, amb la col-
laboració de l’equip directiu, i sense perjudici de les competències atribuïdes al 
claustre del professorat i al consell escolar.

f) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte edu-
catiu i del funcionament general del centre. Aquesta avaluació abasta l’aplicació del 
projecte de direcció i, si escau, dels acords de coresponsabilitat.

g) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de 
l’altre personal destinat al centre. Aquesta funció comporta l’atribució a la direcció 
de la facultat d’observació de la pràctica docent a l’aula i de l’actuació dels òrgans 
col·lectius de coordinació docent de què s’hagi dotat el centre, així com la facul-
tat de requerir del professorat sotmès a avaluació la documentació pedagògica i 
acadèmica que consideri necessària per deduir-ne les valoracions corresponents, 
inclosos les referides a la possible transmissió d’estereotips sexistes i la reproducció 
de rols de gènere a l’aula.

h) Impulsar la coordinació del projecte educatiu del centre amb els d’altres centres 
per tal de poder configurar de manera coherent xarxes de centres que facin possible 
actuacions educatives conjuntes.

Article 7
Funcions en relació amb la comunitat escolar

La direcció del centre, com a responsable de l’acció educativa que s’hi du a 
terme, té les funcions següents específicament relacionades amb la comunitat 
escolar:

a) Vetllar per la formulació i el compliment de la carta de compromís educatiu 
del centre, i garantir el funcionament de les vies i els procediments de relació i 
cooperació amb les famílies, per facilitar l’intercanvi d’informació sobre l’evolució 
escolar i personal dels seus fills.

b) Afavorir la convivència en el centre, garantir el compliment de les normes 
que s’hi refereixen i adoptar les mesures disciplinàries que corresponguin segons 
les normes d’organització i funcionament del centre i les previsions de l’ordena-
ment. En l’exercici d’aquesta funció, el director o directora del centre té la facultat 
d’intervenció, directa o per persona tècnicament capacitada a la qual designi, per 
exercir funcions d’arbitratge i de mediació en els conflictes que es generin entre 
membres de la comunitat educativa.

c) Garantir l’exercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat 
escolar, i orientar-lo a l’assoliment dels objectius del projecte educatiu.

d) Assegurar la participació efectiva del consell escolar en l’adopció de les de-
cisions que li corresponen i en la tasca de control de la gestió del centre.

e) Assegurar la participació efectiva del claustre en l’adopció de les decisions de 
caràcter tecnicopedagògic que li corresponen.

f) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, 
quan escaigui, amb les associacions d’alumnes.

g) Promoure la implicació activa del centre en l’entorn social i el compromís de 
cooperació i d’integració plena en la prestació del servei d’educació de Catalunya, 
en el marc de la zona educativa corresponent.
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Article 8
Funcions en matèria d’organització i funcionament

Corresponen a la direcció les següents funcions relatives a l’organització i fun-
cionament del centre:

a) Impulsar l’elaboració, aprovació i aplicació de les normes d’organització i 
funcionament del centre, i les seves successives adequacions a les necessitats del 
projecte educatiu del centre.

b) Proposar la programació general anual del centre, que també ha d’incloure les 
activitats i els serveis que es presten durant tot l’horari escolar, coordinar-ne l’aplica-
ció amb la resta de l’equip directiu i retre’n comptes mitjançant la memòria anual.

c) Proposar, en els termes establerts reglamentàriament i d’acord amb el projecte 
educatiu i les assignacions pressupostàries, les plantilles de llocs de treball docent 
de manera concordant amb el projecte educatiu del centre i d’acord amb criteris 
d’estabilitat per a cursos escolars successius i amb els canvis en l’oferta educativa. 
La resolució sobre la plantilla del centre en un sentit diferent al proposat haurà de 
ser expressament motivada.

d) Proposar al Departament d’Educació, en funció de les necessitats derivades 
del projecte educatiu i concretades en el projecte de direcció del centre, llocs do-
cents a proveir per concurs general per als quals sigui necessari el compliment de 
requisits addicionals de titulació o de capacitació professional docent i llocs docents 
singulars a proveir per concursos específics.

e) Proposar al Departament d’Educació els llocs de treball de la plantilla del 
centre que s’han de proveir pel sistema extraordinari de provisió especial.

Article 9
Funcions específiques en matèria de gestió

A més del vessant de gestió incorporat a la resta de funcions assignades a la 
direcció del centre, li corresponen les funcions gestores següents:

a) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic que estableix la norma-
tiva vigent i, quan escaigui, formular la proposta d’expedició dels títols acadèmics 
de l’alumnat.

b) Visar les certificacions acadèmiques, i totes les altres que escaiguin, per 
acreditar continguts documentals arxivats en el centre.

c) Assegurar la custòdia de la documentació econòmica, acadèmica i admi-
nistrativa mitjançant la secretaria del centre i aplicar les mesures per garantir la 
seguretat i confidencialitat de les dades d’acord amb la legislació específica en 
matèria de protecció de dades.

d) Dirigir la gestió econòmica del centre i l’aplicació del pressupost que aprova 
el consell escolar, autoritzar-ne les despeses i ordenar-ne els pagaments.

e) Obtenir i, quan escaigui, acceptar, recursos econòmics i materials addicionals 
i obtenir-ne, en el marc de la legislació vigent, per la rendibilització de l’ús de les 
instal·lacions del centre, sense interferències amb l’activitat escolar i l’ús social 
que li són propis i d’acord amb l’ajuntament, quan la propietat demanial del centre 
correspongui a l’ens local.

f) Contractar béns i serveis dins dels límits que estableix l’ordenament i, d’acord 
amb els procediments de contractació públics, actuar com a òrgan de contracta-
ció.

g) Dirigir i gestionar el personal del centre de manera orientada a garantir el com-
pliment de les seves funcions. L’exercici d’aquesta funció comporta a la direcció del 
centre la facultat d’observació de la pràctica docent a l’aula i del control de l’actuació 
dels òrgans col·lectius de coordinació docent de què s’hagi dotat el centre.

h) Gestionar el manteniment del centre, quan la titularitat demanial de les 
instal·lacions correspon a la Generalitat, i instar l’administració o institució que se 
n’encarregui perquè hi faci les accions oportunes en els altres casos.

i) Gestionar la millora de les instal·lacions del centre i instar el Departament 
d’Educació perquè hi faci les accions de millora oportunes.
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j) Exercir en el centre aquelles funcions que en matèria de prevenció de riscos 
laborals li assigni el Pla de prevenció de riscos laborals del Departament d’Edu-
cació.

Article 10
Funcions específiques com a cap del personal del centre

10.1 A més de les altres funcions inherents a la condició de cap de personal 
que l’ordenament atribueix a la direcció del centre, li corresponen les funcions 
específiques següents:

a) Nomenar i destituir, amb la comunicació prèvia al claustre i al consell esco-
lar, d’acord amb el marc reglamentari i les normes d’organització i funcionament 
del centre, els altres òrgans unipersonals de direcció i els òrgans unipersonals de 
coordinació; assignar-los responsabilitats específiques i proposar l’assignació dels 
complements retributius corresponents, tenint en compte els criteris que estableix 
el Govern i els recursos assignats al centre.

b) Assignar al professorat del centre altres responsabilitats de gestió i de coordina-
ció docent i les funcions de tutoria i de docència que siguin requerides per a l’aplicació 
del projecte educatiu i siguin adequades a la seva preparació i experiència.

c) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disci-
plinaris per a la remoció del personal interí del lloc de treball ocupat i, en els termes 
establerts reglamentàriament, de la borsa de treball, en cas d’incompetència per a 
la funció docent palesada en el primer any d’exercici professional, i també en els 
supòsits d’incapacitat sobrevinguda o de falta de rendiment que no comporti inhi-
bició, d’acord amb el procediment que estableix el Departament. La motivació de la 
proposta s’ha de basar en les constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici 
de les seves funcions o en el resultat de l’avaluació de l’exercici de la docència.

d) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disci-
plinaris de remoció del lloc de funcionaris docents de carrera destinats en el centre, 
com a conseqüència de l’avaluació de l’activitat docent, d’acord amb el procediment 
que estableix el Departament. La motivació de la proposta ha de basar-se en les 
constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el 
resultat de l’avaluació de l’exercici de la docència.

e) Seleccionar el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en 
el centre, que no abasten tot el curs acadèmic, entre candidats que hagin accedit 
a la borsa de treball de personal interí docent, d’acord amb la reglamentació que 
estableix el Govern, i nomenar-lo d’acord amb el procediment que estableix el 
Departament d’Educació.

f) Intervenir, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, en els pro-
cediments de provisió per concurs específic i de provisió especial, i formular les 
propostes de nomenament dels aspirants seleccionats en aquest darrer cas.

g) Fomentar la participació del professorat en activitats de formació permanent 
i d’actualització de les seves capacitats professionals en funció de les necessitats 
derivades del projecte educatiu.

h) Facilitar al professorat l’acreditació corresponent d’accés gratuït a les biblio-
teques i els museus dependents dels poders públics.

10.2 Per a l’exercici de les funcions de gestió del personal, les direccions dels centres 
públics tenen accés telemàtic a la informació de la borsa de treball del personal interí 
docent i a la informació pertinent del personal docent i d’administració destinat al centre 
que contenen els fitxers informàtics del Departament d’Educació, segons procediments 
ajustats a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

Article 11
Atribucions en matèria de jornada i horari del personal

11.1 Correspon a la direcció del centre l’assignació de la jornada especial als 
funcionaris docents adscrits al centre, en aplicació de la normativa que estableix 
el Govern.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.201082846

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

11.2 Correspon a la direcció del centre, en el marc del control de la jornada 
i l’horari del professorat, resoldre sobre les faltes d’assistència i de puntualitat no 
justificades de tot el personal del centre. A aquests efectes, i sense perjudici de la 
sanció disciplinària que pugui correspondre, la direcció del centre ha de comuni-
car periòdicament al director o directora dels serveis territorials del Departament 
d’Educació o a l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona la part de 
jornada no realitzada que determina la deducció proporcional d’havers corresponent. 
Aquesta deducció no té caràcter sancionador.

11.3 Així mateix, correspon a la direcció del centre comunicar les jornades no 
treballades quan personal del centre exerceix el dret de vaga, als efectes d’aplicar 
les deduccions proporcionals d’havers que corresponguin, que tampoc no tenen 
caràcter de sanció.

Article 12
Altres atribucions en matèria de personal

12.1 Com a cap immediat del personal del centre, correspon a la direcció la 
potestat disciplinària en relació amb les faltes lleus que es detallen a l’article 117 
del Text únic de la Llei de funció pública de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, comeses pel per-
sonal que presti serveis al centre, així com les que s’hi corresponen d’acord amb 
la regulació laboral.

12.2 Les faltes a què fa referència l’apartat anterior se sancionen d’acord amb la 
normativa disciplinària vigent, seguint el procediment sumari que regula el Reglament 
disciplinari de l’Administració de la Generalitat aprovat pel Decret 243/1995, de 27 
de juny, que el Departament ha d’adaptar a les característiques específiques dels 
centres educatius, en el qual caldrà en tot cas l’audiència de la persona interessada. 
Les resolucions sancionadores que s’emetin s’han de comunicar als serveis territo-
rials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona. Contra les resolucions 
de la direcció del centre es pot interposar recurs d’alçada davant la direcció dels 
serveis territorials del Departament d’Educació o de l’òrgan competent del Consorci 
d’Educació de Barcelona o, quan correspongui, reclamació prèvia a la via judicial 
laboral davant la Secretaria General del Departament d’Educació.

12.3 Correspon a la direcció del centre formular la proposta d’incoació d’ex-
pedient disciplinari per faltes greus o molt greus del personal del centre presump-
tament comeses en relació amb els seus deures i obligacions, així com la proposta 
d’incoació d’expedients contradictoris i no disciplinaris a què fa referència l’article 
10.1, incisos c) i d). Sense perjudici que, si escau, l’òrgan competent pugui adoptar 
mesures cautelars d’acord amb el règim disciplinari, correspon a la direcció del 
centre l’adopció de mesures organitzatives provisionals, mentre es tramitin els 
expedients, quan sigui imprescindible per garantir la prestació adequada del servei 
educatiu. Aquestes mesures poden suposar la reassignació de tasques docents de la 
persona afectada. En aquests casos, se li hauran d’assignar tasques complementàries 
concordants amb el seu cos i titulació, en la part de l’horari afectat per les mesures 
organitzatives provisionals.

CApíTOL 3
Selecció, nomenament, renovació i cessament del director o directora

Article 13
Procés de selecció. Criteris generals

13.1 La selecció del director o directora dels centres educatius públics s’efectua 
mitjançant concurs de mèrits. En el procés de selecció, que es regeix pels principis 
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, hi participa la comunitat escolar.

13.2 La persona titular del Departament d’Educació ha de convocar periòdi-
cament concurs de mèrits per a la selecció de la direcció dels centres educatius en 
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què hagi de quedar vacant aquest càrrec. Hi pot participar el personal funcionari 
de carrera docent que imparteixi algun dels ensenyaments implantats en el centre 
al qual s’opta i que compleixi els requisits que estableix l’article 14.

13.3 El procés de selecció ha de valorar de manera objectiva els mèrits relacio-
nats amb la competència professional, la idoneïtat i l’experiència dels aspirants en 
l’àmbit de la gestió i la docència, i el projecte de direcció que ha de presentar cada 
candidat o candidata, i la seva capacitat de lideratge.

Article 14
Requisits

14.1 Les persones candidates a participar en el procés de selecció han de complir 
els requisits següents:

a) Tenir una antiguitat d’almenys cinc anys com a funcionari de carrera en la 
funció pública docent.

b) Haver impartit docència directa com a funcionari de carrera, durant un pe-
ríode de la mateixa durada, en algun dels ensenyaments dels que ofereix el centre 
al qual s’opta.

c) Estar prestant serveis en un centre públic del Departament d’Educació, amb 
una antiguitat d’almenys un curs complet en publicar-se la convocatòria, en algun 
dels ensenyaments que imparteix el centre al qual s’opta.

d) Tenir acreditada la competència lingüística en català, i a Era Val d’Aran tam-
bé en aranès, d’acord amb la regulació vigent per a l’acreditació de competència 
lingüística dels funcionaris docents en el moment d’obtenir-la.

e) Presentar un projecte de direcció d’acord amb el que estableix el capítol 4 
d’aquest Decret.

14.2 No són exigibles els requisits dels incisos a) i b) de l’apartat 1 per optar 
a la direcció de centres de menys de vuit unitats i de centres d’ensenyaments ar-
tístics professionals, esportius, d’idiomes o de formació de persones adultes amb 
menys de vuit professors. Tampoc no són exigibles per optar a la direcció d’una 
zona escolar rural.

14.3 El compliment dels requisits s’ha de referir a la data d’acabament del 
termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria, i s’ha de mantenir fins al 
moment de la presa de possessió com a director o directora.

Article 15
Sol·licituds de participació

15.1 La sol·licitud de participació, acompanyada de la documentació acredita-
tiva dels mèrits al·legats i del projecte de direcció, s’ha d’adreçar a la direcció dels 
serveis territorials del Departament d’Educació o a l’òrgan competent del Consorci 
d’Educació de Barcelona en els termes i terminis que especifiqui la convocatòria 
corresponent. Cada aspirant pot presentar-se com a candidat a un únic centre edu-
catiu o zona escolar rural.

15.2 La unitat competent per raó de la matèria dels serveis territorials del 
Departament d’Educació o del Consorci d’Educació de Barcelona comprova per a 
cada candidat el compliment dels requisits i proposa l’admissió o no de la sol·licitud. 
En el supòsit que no s’hagi acreditat degudament el compliment dels requisits de 
participació, s’ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de deu 
dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si 
no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició. La falta de presentació del 
projecte de direcció no pot ser objecte d’esmena.

15.3 Correspon a la direcció dels serveis territorials del Departament d’Educació 
o a l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona emetre i fer públiques 
en la corresponent unitat administrativa les resolucions sobre l’admissió o no de les 
sol·licituds perquè no compleixen els requisits exigibles. La resolució corresponent 
també es notifica a la direcció del centre afectat per tal que es faci pública en el 
tauler d’anuncis del centre i en tinguin coneixement el claustre de professorat i el 
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consell escolar. Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs d’alçada davant 
la direcció general competent per raó de la matèria, la qual s’ha d’especificar en 
cada convocatòria.

15.4. Per a l’elaboració del projecte de direcció, les persones candidates poden 
consultar la documentació relativa al centre a la direcció del qual opten en el mateix 
centre i en les seus dels serveis territorials del Departament d’Educació o del Consorci 
d’Educació de Barcelona, segons correspongui, d’acord amb les especificacions 
que estableixi la convocatòria.

Article 16
Comissió de selecció

16.1 La selecció correspon a una comissió per a cada centre, integrada per:
a) Tres representants de l’Administració, dels quals dos corresponen a l’Adminis-

tració educativa i són designats per la direcció dels serveis territorials corresponents 
del Departament d’Educació o de l’òrgan competent del Consorci d’Educació de 
Barcelona, i un correspon a l’ajuntament.

b) Tres membres del consell escolar que no siguin professors, elegits per i entre ells, 
exclòs l’alumnat dels dos primers cursos de l’educació secundària obligatòria.

c) Tres professors del centre elegits pel claustre. En cap cas pot formar part de 
la comissió de selecció professorat candidat a ser seleccionat.

16.2 Un dels representants de l’Administració educativa és un inspector o 
inspectora d’educació, que presideix la comissió. L’altre representant de l’Adminis-
tració educativa és designat entre inspectors, directors de centre públic en exercici i 
directius professionals docents. Actua com a secretari de la comissió el representant 
de l’Administració educativa que no la presideix. El secretari de la comissió també 
exerceix les funcions de ponent.

16.3 Tots els membres de la comissió són nomenats per la direcció dels serveis 
territorials del Departament d’Educació o per l’òrgan competent del Consorci 
d’Educació de Barcelona.

16.4 Quan la direcció actual del centre participi com a candidata en el procés 
de selecció, s’ha d’abstenir d’exercir les funcions que el procediment assigna a la 
direcció. Aquestes funcions les ha d’exercir la persona que és cap d’estudis i, si 
també hi recau motiu d’abstenció, la persona del centre que determinin els serveis 
territorials del Departament d’Educació o l’òrgan competent del Consorci d’Edu-
cació de Barcelona.

Article 17
Valoració de mèrits

17.1 El concurs de mèrits per a la selecció de la direcció consta de dues fases 
eliminatòries. En la primera fase es valoren els mèrits relacionats amb la competència 
i l’experiència professional dels aspirants en l’àmbit de la gestió i la docència en 
centres i serveis educatius, així com la formació específica i la formació acadèmica 
general. En la segona fase es valoren el projecte de direcció i la capacitat de lideratge 
de les persones candidates.

17.2 La superació de programes de formació relatius a la funció directiva es 
considera un mèrit preferent en el procediment de selecció.

17.3 Cadascuna de les dues fases és eliminatòria. Per a la superació de cada fase 
es requereix una puntuació mínima del 50% de la puntuació màxima de la fase.

17.4 El procediment de selecció ha de permetre seleccionar els candidats més 
idonis professionalment, segons apreciació de la comissió, d’acord amb el barem 
de mèrits que estableix l’annex 2 d’aquest Decret. La comissió ha d’actuar com a 
òrgan col·legiat. En la segona fase de valoració de mèrits, el membre de la comissió 
que actua com a secretari i ponent presenta a la comissió una anàlisi valorativa de 
cada projecte de direcció, que haurà de servir per ordenar i argumentar el debat 
i la deliberació corresponents i facilitar, si escau, l’expressió de vots particulars 
a la resolució adoptada per la comissió. Prèviament, la comissió ha de concretar 
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i adaptar al centre els criteris que estableix aquest Decret per a la valoració dels 
projectes de direcció.

17.5 En el procés de selecció es consideren primer els candidats ja destinats al 
centre. Si no hi ha de candidats del centre o quan cap d’aquests no hagi estat selec-
cionat, es consideraran les candidatures de docents d’altres centres.

17.6 La persona candidata seleccionada per la comissió és la que hagi obtingut 
la puntuació més alta, com a suma de les puntuacions de les dues fases, d’entre les 
que hagin obtingut o superat les puntuacions mínimes corresponents.

Article 18
Nomenament

18.1 La persona candidata que hagi estat seleccionada ha de superar un programa 
de formació per a la incorporació a l’exercici de la direcció.

18.2 Un cop la persona seleccionada ha superat el programa de formació per 
a la incorporació a l’exercici de la direcció, la direcció dels serveis territorials del 
Departament d’Educació o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona 
la nomena director o directora del centre que correspongui, per un període de 
quatre anys.

18.3 La persona candidata seleccionada per la comissió de selecció que no 
supera el programa de formació per a la incorporació a l’exercici de la direcció no 
és nomenada director o directora.

Article 19
Nomenament amb caràcter extraordinari

19.1 Si no hi ha candidats o quan la comissió no hagi seleccionat cap aspirant, o 
aquest no superi el programa de formació per a la incorporació a l’exercici de la direcció, 
el director o directora dels serveis territorials del Departament d’Educació o l’òrgan 
competent del Consorci d’Educació de Barcelona nomena director o directora un fun-
cionari docent, amb caràcter extraordinari i per un període d’un any. El nomenament, 
que s’ha de fer d’acord amb criteris de competència professional i capacitat de lideratge, 
ha de recaure en un professor o professora que tingui l’acreditació de personal directiu 
professional docent o, si no, en un professor o professora que compleixi els requisits que 
estableix l’article 14. En aquestes circumstàncies no es pot ocupar, encara que n’hi hagi 
al centre, el lloc de treball reservat a directius professionals docents.

19.2 Si el director o directora nomenat amb caràcter extraordinari no té reco-
neguda una experiència d’almenys quatre anys en la funció directiva, abans del 
nomenament haurà de superar el programa de formació per a la incorporació a 
l’exercici de la direcció.

19.3 La persona designada amb caràcter extraordinari per exercir la direcció d’un 
centre ha de presentar, abans de l’acabament del primer trimestre del curs escolar, 
un projecte de direcció per al període a què s’estén el seu nomenament.

19.4 L’exercici de la direcció per nomenament amb caràcter extraordinari amb 
avaluació positiva és un mèrit en el concurs de selecció de directors i directores i en 
qualsevol altre concurs de mèrits que així ho estableixi. Tanmateix, no comporta 
els efectes de reconeixement de la funció directiva que determinen els apartats 3, 
4 i 5 de l’article 30.

Article 20
Nomenament en centres de nova creació

20.1 En centres de nova creació, el director o directora dels serveis territorials 
del Departament d’Educació o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de 
Barcelona nomena director o directora per un període de quatre anys un funcio-
nari docent. El nomenament, que s’ha de fer d’acord amb criteris de competència 
professional i capacitat de lideratge, ha de recaure en un professor o professora que 
tingui l’acreditació de personal directiu professional docent o, si no, en un professor 
o professora que compleixi els requisits que estableix l’article 14.
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20.2 Si el director o directora nomenat no té reconeguda una experiència 
d’almenys quatre anys en la funció directiva amb avaluació positiva, abans del 
nomenament haurà de superar el programa de formació per a la incorporació a 
l’exercici de la direcció.

20.3 La persona designada per exercir la direcció d’un centre nou ha de pre-
sentar, abans de l’acabament del primer trimestre del curs escolar, un projecte de 
direcció per al període a què s’estén el seu nomenament.

20.4 A l’acabament del mandat de quatre anys, es convocarà concurs de mèrits 
per a la selecció de la direcció del centre.

20.5 L’exercici de la direcció, amb avaluació positiva, en el primer mandat de 
quatre anys en centres de nova creació comporta el reconeixement de la funció 
directiva.

Article 21
Renovació del mandat

21.1 A l’acabament del seu període de nomenament, el director o directora pot 
optar per continuar en l’exercici del càrrec durant un altre mandat, sempre que hagi 
estat avaluat de manera positiva l’exercici de la direcció i que presenti, abans de fer-
se’n efectiva la renovació, l’actualització del seu projecte de direcció. La renovació 
de mandat es pot reiterar fins completar un total de quatre períodes consecutius. 
Un cop vençuts els quatre períodes, si la persona afectada vol continuar optant a la 
direcció del centre, ha de participar en el concurs de mèrits de selecció que s’haurà 
de convocar amb aquest efecte.

21.2 Els directors i directores que optin per accedir a un nou període de mandat 
ho hauran de sol·licitar a les direccions dels serveis territorials del Departament 
d’Educació o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona.

21.3 El resultat negatiu de l’avaluació de l’exercici de la direcció en un període 
de mandat comporta que el director o directora no pugui optar a la renovació per 
un altre mandat.

Article 22
Cessament del director o directora

22.1 El cessament del director o la directora es produeix en els supòsits se-
güents:

a) Finalització del període de nomenament, sens perjudici de la possibilitat de 
renovació del mandat.

b) Renúncia motivada acceptada pel director o directora dels serveis territori-
als del Departament d’Educació o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de 
Barcelona.

c) Incapacitat física o psíquica sobrevinguda.
d) Revocació motivada del nomenament per part de l’Administració, a iniciativa 

pròpia o a proposta motivada del consell escolar, per incompliment de funcions 
inherents a la direcció del centre. En tot cas, la resolució de revocació s’emet després 
de la instrucció d’un expedient contradictori, amb l’audiència prèvia a la persona 
interessada i escoltat el consell escolar, sense perjudici de les mesures cautelars 
que puguin derivar de l’eventual incoació d’un expedient disciplinari. La proposta 
motivada del consell escolar ha de ser aprovada per majoria absoluta dels seus 
membres.

22.2 Quan de la resolució ferma d’un expedient disciplinari per incompliment 
greu o molt greu de deures o obligacions inherents al càrrec de director en resulti la 
revocació del nomenament del director o la directora, la persona afectada no podrà 
participar en concursos de selecció de directors durant el termini de dos anys, en 
el cas de falta greu, i de tres anys, en el cas de falta molt greu.

22.3 En el supòsit de cessament de la direcció d’un centre educatiu durant el 
curs escolar, la direcció dels serveis territorials o l’òrgan competent del Consorci 
d’Educació de Barcelona poden nomenar una persona que compleixi els requisits 
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que estableix l’article 14 per tal que exerceixi transitòriament la direcció del centre 
educatiu fins al nomenament de nova direcció pels procediments establerts amb 
caràcter general.

CApíTOL 4
Projectes de direcció

Article 23
Projecte de direcció

23.1 El projecte de direcció ha d’ordenar el desplegament i l’aplicació del pro-
jecte educatiu per al període de mandat de la direcció, n’ha de concretar l’estructura 
organitzativa i ha d’incloure uns indicadors, derivats dels que estableix el projecte 
educatiu del centre, que han de servir per avaluar l’exercici de la direcció.

23.2 El claustre i el consell escolar del centre educatiu han de conèixer les 
candidatures presentades al concurs de mèrits de selecció del director o directora 
del centre, i els seus projectes de direcció.

23.3 En cas de nomenament amb caràcter extraordinari, el projecte de direcció 
es pot referir exclusivament a la programació anual d’activitats, en concordança 
amb el projecte educatiu del centre.

23.4 En el nomenament per a la direcció de centres nous, en el projecte de 
direcció s’ha de substituir el desplegament i aplicació del projecte educatiu previst 
amb caràcter general per una proposta de projecte educatiu inicial per al centre. 
Tanmateix, s’han d’incloure en el projecte de direcció concrecions de l’estructura 
organitzativa i indicadors per avaluar l’exercici de la direcció. Aquest apartat també 
és aplicable als projectes de direcció relatius a altres centres que encara no tinguin 
definit el seu projecte educatiu.

Article 24
El projecte educatiu i el projecte de direcció

24.1 El projecte educatiu és la màxima expressió de l’autonomia del centre 
educatiu i l’element vertebrador de la seva activitat. El projecte de direcció, atès que 
ordena el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat 
de la direcció del centre, ha d’establir les línies d’actuació prioritàries que s’han de 
desenvolupar durant el període i, si escau, ha de formular propostes en relació amb 
l’adaptació o modificació, total o parcial, del projecte educatiu.

24.2 El projecte de direcció es concreta, cada curs, mitjançant les programa-
cions generals anuals, que han de permetre assolir els objectius formulats en el 
projecte.

Article 25
Continguts del projecte de direcció

25.1 El projecte de direcció ha de preveure actuacions d’aplicació del projecte 
educatiu, concrecions organitzatives i indicadors explícits per a l’avaluació del 
mandat.

25.2 Les actuacions de desenvolupament i aplicació del projecte educatiu pres-
suposen una diagnosi actualitzada del centre, que s’haurà d’explicitar en el projecte 
de direcció, i la precisió d’objectius a assolir en l’àmbit pedagògic, vinculats a la 
millora dels resultats educatius.

25.3 Les concrecions organitzatives que es proposin en el projecte han de buscar 
la major sistematització de les activitats del centre i la creació de condicions i formes 
d’organització que estimulin la implicació de tot el personal en el treball en equip i 
n’afavoreixin el creixement dels nivells de motivació i de satisfacció.

25.4 Els indicadors que s’estableixin en el projecte per a l’avaluació de l’exercici 
de la direcció han d’estar d’acord amb els indicadors de progrés del projecte edu-
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catiu i s’han d’acompanyar dels mecanismes de retiment de comptes als òrgans de 
control i participació. Quan el centre tingui un acord de coresponsabilitat en vigor, 
el projecte de direcció ha d’incorporar els indicadors corresponents.

25.5 El projecte de direcció ha d’incorporar els elements que es considerin 
pertinents per a l’aprofundiment en l’exercici del lideratge distribuït i per al foment 
de la participació de la comunitat escolar en el centre.

Article 26
Actualització del projecte de direcció en la renovació del mandat

26.1 En l’actualització del projecte de direcció en la renovació del mandat s’han 
de tenir en compte les actualitzacions de tots els aspectes del projecte de direcció 
inicial que es considerin pertinents, sense perjudici de la possibilitat d’introduir-ne 
de nous, amb els indicadors corresponents, quan escaigui.

26.2 Entre els indicadors n’hi haurà d’haver necessàriament de referits a l’acord 
de corresponsabilitat vigent, si el centre l’ha subscrit o modificat durant el mandat 
anterior de la mateixa direcció.

CApíTOL 5
Formació, reconeixement i avaluació de l’exercici de la direcció

Article 27
Formació per a l’exercici de la direcció

27.1 La formació inicial i permanent per a l’exercici de la direcció s’ha d’enco-
manar a institucions, públiques o privades, de prestigi reconegut, o a les universi-
tats, que han de dissenyar mestratges i altres programes de formació en direcció i 
gestió de centres educatius públics d’acord amb els principis i prioritats del sistema 
educatiu.

27.2 Correspon al Departament d’Educació, en col·laboració amb les entitats 
a les quals s’encomani la formació, la convocatòria, la validació prèvia de contin-
guts i també la validació del procediment i dels criteris d’avaluació de les persones 
que cursin els mestratges o altres programes de formació en direcció i gestió de 
centres educatius, que han d’incloure aspectes de desenvolupament del lideratge 
en aquests contextos.

27.3 L’Administració educativa promourà la participació dels funcionaris do-
cents en programes de formació en direcció i gestió de centres educatius públics. 
Perquè una persona pugui acreditar la formació del programa serà imprescindible 
haver-hi obtingut avaluació positiva.

Article 28
Programa específic de formació per a la incorporació a l’exercici de la direcció

28.1 Els candidats i candidates seleccionats per a l’exercici de la direcció d’un 
centre hauran de seguir un programa específic de formació per a la incorporació 
a l’exercici de la direcció, que ha d’incloure alguns elements de pràctica directiva. 
També l’hauran de cursar els directors i directores nomenats amb caràcter extra-
ordinari i en els centres de nova creació.

28.2 Els candidats o candidates seleccionats que acreditin una experiència 
d’almenys quatre anys en la direcció de centres amb avaluació positiva estaran 
exempts/es de la realització del programa específic de formació. També n’estaran 
exemptes les persones seleccionades que tinguin l’acreditació per a l’exercici de la 
direcció obtinguda d’acord amb normatives anteriors, les que tinguin l’acreditació 
de directiu professional docent i les que acreditin haver-lo cursat anteriorment.

28.3 Correspon a l’Administració educativa l’avaluació de l’aprofitament ob-
tingut per les persones que segueixen el programa específic de formació per a la 
incorporació a l’exercici de la direcció.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.2010 82853

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

Article 29
Formació permanent

29.1 El Departament d’Educació ha de promoure programes de formació 
orientats a millorar la qualitat de l’exercici de la funció directiva i del lideratge en 
els centres educatius.

29.2 La participació en activitats de formació permanent de la funció directiva 
i la seva superació és un aspecte a valorar en la carrera docent dels directors i di-
rectores i en l’obtenció de l’acreditació de directiu professional docent.

29.3 L’Administració educativa ha de promoure i facilitar la participació dels direc-
tius docents en mestratges o altres programes d’actualització de la seva formació.

Article 30
Reconeixement de l’exercici de la direcció

30.1 L’avaluació positiva de l’exercici de la direcció constitueix un mèrit docent 
i professional a tenir en compte en els processos següents:

a) Consolidació d’un grau personal docent superior al que es tindria reconegut 
si no s’hagués exercit la direcció.

b) Provisió de llocs de treball en la funció pública docent o en l’Administració 
educativa.

c) Obtenció de la categoria superior de sènior.
d) Accés a un altre cos docent.
e) Obtenció de l’acreditació de directiu professional docent.
30.2 L’exercici de la direcció ha de ser retribuït amb el complement de lloc de 

treball o funció docent que correspongui, d’acord amb les quanties que determini 
el Govern atenent criteris de dimensió, complexitat del centre i diversitat dels en-
senyaments que s’hi imparteixen.

30.3 L’avaluació positiva de l’exercici de la direcció en cada mandat comporta 
la percepció del complement de reconeixement de la funció directiva. Aquest com-
plement consisteix en la percepció progressiva del 15%, el 35%, el 55% i el 75% del 
complement a què es refereix l’apartat anterior, un cop finalitzat successivament 
cada mandat. Aquest complement s’afegeix a la percepció del complement a què 
fa referència l’apartat anterior mentre s’exerceix la direcció, com un increment pro-
porcional reconegut del complement de direcció que s’està percebent en cadascun 
dels mandats de direcció.

30.4 Quan es deixa l’exercici de la direcció, amb avaluació positiva, es conso-
lida un complement retributiu en les mateixes proporcions esmentades a l’apartat 
anterior, de manera que es continua percebent mentre el funcionari estigui en si-
tuació d’actiu en un lloc de treball docent. Aquest complement de consolidació és 
incompatible amb la percepció dels complements de direcció i de reconeixement 
dels apartats 2 i 3 d’aquest article. Quan, eventualment, el funcionari afectat torni 
a exercir la direcció d’un centre, quedarà en suspens la percepció del complement 
de consolidació, i passarà a percebre els complements de direcció i de reconeixe-
ment de l’exercici de la direcció que corresponguin segons els mandats ja avaluats 
positivament i en el centre en què exerceixi la direcció.

30.5 El director o directora d’un centre educatiu que tingui la destinació definitiva 
en el centre i opti per canviar de centre en finalitzar el segon mandat o un mandat 
posterior té preferència per escollir, en l’àmbit de Catalunya i per una sola vegada, 
una nova destinació en un centre educatiu públic en els dos primers concursos 
convocats per la Generalitat de Catalunya, segons les vacants disponibles.

30.6 En determinats supòsits, i d’acord amb els criteris establerts pel Departament 
d’Educació, la direcció d’un centre pot quedar exempta de l’obligació d’impartir 
docència directa.

Article 31
Principis de l’avaluació de l’exercici de la direcció

31.1 L’exercici de la direcció està subjecte al control i avaluació de la gestió per 
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part de l’Administració educativa, sens perjudici del control econòmic i financer 
que sigui aplicable als centres educatius públics de la Generalitat.

31.2 L’avaluació de l’exercici de la direcció s’ha d’atenir als principis d’eficàcia, 
eficiència, responsabilitat i control de resultats de la gestió, en funció dels objectius 
fixats i dels recursos assignats. Els criteris i procediments d’aquesta avaluació 
han de ser públics. Es garanteixen els drets d’informació i audiència del personal 
avaluat.

31.3 L’avaluació de l’exercici de la direcció s’ha de realitzar d’acord amb criteris 
de transparència, objectivitat, imparcialitat i no discriminació, i ha de garantir la 
informació i audiència dels personal avaluat. El procediment s’aplica cada quatre 
anys coincidint amb el quart any del mandat per al que va ser nomenat el director 
o directora.

Article 32
Procediment d’avaluació

32.1 Correspon a l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació determi-
nar, d’acord amb la Inspecció d’Educació, els models i protocols per dur a terme 
l’avaluació de l’exercici de la direcció.

32.2 La Inspecció d’Educació és l’òrgan per mitjà del qual es vehicula pre-
ferentment la col·laboració en l’exercici de les funcions avaluadores de l’exercici 
de la direcció que siguin encomanades a l’Agència. El Consell escolar del centre 
col·labora en el procés d’avaluació.

32.3 En els centres de formació de persones adultes situats en centres peniten-
ciaris també col·labora en el procés d’avaluació un representant del departament 
competent en matèria d’execució penal.

Article 33
Indicadors i criteris generals per a l’avaluació

L’avaluació de l’exercici de la direcció dels centres públics ha d’incloure neces-
sàriament:

a) El resultat de l’avaluació del centre, que té en compte els resultats expressats 
en els indicadors de progrés establerts en el projecte educatiu del centre.

b) L’aplicació del projecte de direcció i els resultats obtinguts mesurats mitjançant 
els indicadors del projecte de direcció.

c) L’exercici de les funcions que estableix el capítol 2 d’aquest Decret.

CApíTOL 6
Condició de directiu professional docent

Article 34
Característiques

Els funcionaris docents poden obtenir l’acreditació de personal directiu professional 
docent d’acord amb els requisits i el procediment que estableix aquest capítol, i que 
tenen la finalitat de garantir la formació, capacitat, habilitats i, si escau, experiència 
dels candidats per a l’exercici de la direcció professional de centres educatius públics, 
atenent criteris d’idoneïtat per a la funció directiva i mitjançant procediments que 
garanteixen la publicitat i la concurrència.

Article 35
Requisits

35.1 Per obtenir l’acreditació de directiu professional docent, les persones as-
pirants han d’haver ocupat la direcció d’un centre educatiu públic, amb almenys un 
període ordinari de mandat, amb avaluació positiva. La condició de directiu profes-
sional docent s’exerceix mitjançant l’ocupació efectiva d’un lloc de treball reservat 
a directius professionals docents, d’acord amb el que estableix l’article 38.
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35.2 Així mateix, i d’acord amb el que determina l’article següent, han de su-
perar un procediment d’acreditació, a càrrec d’un òrgan tècnic, en què s’hauran de 
valorar, d’acord amb el que disposi el Departament d’Educació:

a) Experiència directiva addicional al requisit exigit per participar en el procedi-
ment, experiència en l’exercici d’altres òrgans unipersonals de govern i experiència 
en altres entorns i contextos diversos en què es projecta l’exercici de la direcció de 
centres públics.

b) Coneixements per exercir la direcció de centres públics, equivalents o més 
extensos que els que corresponen a la formació inicial a què fa referència l’article 
27.

c) Un perfil de competències adequat per a l’exercici professional de la direcció 
de centres públics d’acord amb el criteri de l’òrgan tècnic de valoració.

Article 36
Procediment per a l’obtenció de l’acreditació de directiu professional docent

36.1 Els processos d’obtenció de l’acreditació de directiu professional docent 
han de ser objecte de convocatòria pública del Departament d’Educació en què hi 
podran participar tots els candidats que compleixin els requisits per fer-ho.

36.2 L’experiència directiva addicional, que han de valorar l’òrgan o òrgans 
tècnics constituïts amb aquest efecte, ha de tenir en compte tant la seva durada com 
la dificultat del context en què s’ha desenvolupat.

36.3 Els coneixements que ha de valorar l’òrgan tècnic han de garantir que 
el candidat domina el marc institucional de la direcció de centres públics i té co-
neixements mínims suficients per exercir totes i cadascuna de les funcions que li 
corresponen com a directiu professional docent.

36.4 La valoració del perfil competencial del candidat requereix, en tot cas i 
com a mínim, una entrevista amb l’òrgan tècnic de valoració, en la qual es podrà 
sotmetre el candidat a preguntes i situacions de fet.

36.5 Tant els coneixements com el perfil competencial han d’assegurar, en un 
context d’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, suficiència en 
les competències següents:

a) Gestió i direcció d’equips humans en el context educatiu. Lideratge pedagògic.
b) Planificació, control i qualitat en els àmbits curricular i de gestió general dels 

centres educatius.
c) Gestió de recursos econòmics i de procediments de contractació en el context 

del centre educatiu.
d) Habilitats directives i de conducció de grups humans de caràcter general.
36.6 L’òrgan tècnic de valoració està integrat per tres o més membres titulats 

superiors designats pel Departament d’Educació. Com a mínim, han de formar part 
de l’òrgan tècnic de valoració:

a) Un inspector o inspectora d’educació, que actua de president.
b) Un funcionari, docent o no docent, de subgrup A-1 amb experiència en direcció 

d’equips humans i coneixements de centres educatius.
c) Un directiu professional docent.
Si eventualment no hi ha personal directiu professional docent, el pot suplir un 

funcionari docent de subgrup A-1.
36.7 Les decisions de l’òrgan tècnic conclouen amb la proposta de declaració o 

denegació motivada de l’aptitud de cada candidat. Els declarats aptes són proposats 
a la persona titular del Departament d’Educació per tal que aquesta els reconegui 
la condició de directiu professional docent.

Article 37
Pèrdua de l’acreditació de directiu professional docent

37.1 L’acreditació de directiu professional docent es perd per renúncia expressa 
de la persona interessada, per jubilació, o per qualsevol altra raó per la qual es perdi 
la condició de funcionari docent.
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37.2 Així mateix, l’acreditació de directiu professional docent es perd com a re-
sultat de l’avaluació negativa de l’exercici de la direcció en el període de mandat.

Article 38
Accés a l’exercici de la condició de directiu professional docent

38.1 Els funcionaris docents que tinguin l’acreditació de directiu professional 
docent poden accedir a l’exercici de la condició de directiu professional docent de 
qualsevol centre públic, en la seva condició de funcionari docent, amb els mateixos 
requisits i procediment previstos amb caràcter general.

38.2 L’acreditació de directiu professional docent és un mèrit equivalent, en 
puntuació, a la concurrència de tots els altres mèrits corresponents a l’experiència 
docent i competència professional del barem de mèrits de la primera fase del procés 
de selecció de directors i directores.

38.3 En els centres en la plantilla dels quals el Departament d’Educació hagi 
creat un lloc de treball docent reservat a l’exercici de la direcció a càrrec de directius 
professionals docents, si se selecciona per a la direcció un docent que tingui l’acre-
ditació de directiu professional docent, la persona seleccionada deixarà d’ocupar 
el lloc de treball que tenia i passa a ocupar el lloc reservat a l’exercici de la direcció 
professional docent. L’ocupació d’aquest lloc té, a tots els efectes, la consideració 
de lloc ocupat pel sistema de provisió especial i comporta l’exercici efectiu de les 
funcions directives professionals docents amb tots els drets administratius i eco-
nòmics previstos en aquest decret.

Article 39
Competències específiques del personal directiu professional docent

39.1 A més de les funcions i atribucions que, amb caràcter general, correspo-
nen a l’exercici de la direcció de qualsevol centre públic, l’exercici de la direcció 
professional docent té atribuïdes les següents competències específiques de la seva 
condició:

a) Acordar amb el Departament, en relació amb els recursos assignats, els ob-
jectius anuals a assolir en la seva gestió.

b) Assignar al professorat de la plantilla els complements retributius docents 
relacionats amb la major dedicació al centre, la innovació i la recerca educativa i la 
implicació en el millorament dels rendiments escolars, tenint en compte els criteris 
establerts pel Govern i els recursos assignats al centre.

c) Concedir al professorat de la plantilla els permisos que preveu la legislació.
d) Intervenir, d’acord amb la reglamentació que estableix el Govern, en el procés 

d’incorporació del personal docent al centre, amb destinació provisional, per ocupar 
una vacant de la plantilla.

e) Decidir sobre la participació de professorat de la plantilla en activitats de 
formació permanent en el centre educatiu, d’acord amb la planificació aprovada 
pel Departament d’Educació i en funció de les necessitats que preveu el projecte 
educatiu del centre.

39.2 El Departament d’Educació pot delegar en els directors i directores que 
tinguin la condició de directiu professional docent i exerceixin la direcció en els llocs 
de treball que se’ls reserven altres competències específiques en matèria organitza-
tiva, de gestió de personal i de gestió de recursos materials del centre educatiu.

39.3 L’exercici de les competències específiques i delegades a què fan referència 
els apartats anteriors s’ha d’integrar en l’avaluació anual.

Article 40
Altres condicions de treball específiques del personal directiu professional do-
cent

40.1 La gestió directiva del personal directiu professional docent en els llocs 
reservats a aquest personal està subjecta a avaluació anual, d’acord amb els principis 
d’eficàcia, eficiència, responsabilitat i control de resultats, en funció dels objectius 
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fixats i dels recursos assignats. El Departament d’Educació exerceix el control 
d’eficàcia en relació amb l’actuació dels directius professionals.

40.2 L’avaluació positiva anual de l’acompliment genera en el directiu professional 
docent el dret a percebre un increment anual no consolidable del complement de 
reconeixement de l’exercici de la direcció que preveu l’article 30.3, en les quanties 
que estableixi el Govern.

40.3 L’exercici de la direcció de centres en els llocs reservats a aquest personal 
permet no impartir docència directa.

40.4 En l’exercici de la direcció de centres en els llocs reservats a aquest personal 
continua sent aplicable el règim disciplinari dels funcionaris de l’Administració de 
la Generalitat.

Article 41
Avaluació de l’exercici de la direcció professional docent

41.1 Sense perjudici de l’avaluació de l’exercici de la direcció establerta amb 
caràcter general, l’avaluació de l’acompliment de la tasca del directiu professional 
es realitza anualment sobre els objectius, els resultats a assolir, les funcions espe-
cífiques i les que els hagin estat delegades.

41.2 L’avaluació de la gestió que hagi dut a terme el personal directiu profes-
sional correspon, en cada àrea territorial, a una comissió tècnica formada per un 
mínim de tres membres que siguin funcionaris, docents o no docents, de subgrup 
A-1, dels quals un, com a mínim, és inspector d’educació. El director o la directora 
dels serveis territorials, o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona, 
presideix la comissió i designa la resta de membres. La presidència de la comissió es 
pot delegar en l’inspector o inspectora en cap. Per exercir la seva funció, la comissió 
tècnica ha de tenir en compte, entre altres elements, la informació i valoracions 
derivades de l’exercici de la funció inspectora en relació amb el desenvolupament 
de la direcció del centre educatiu considerat.

41.3 La comissió tècnica d’avaluació s’ha de reunir un cop l’any, com a mínim, 
i emetre un informe valoratiu sobre els aspectes esmentats a l’apartat 1, que tindrà 
efectes sobre la retribució variable a què es refereix l’article anterior.

41.4 En cas d’incompliment dels objectius anualment previstos, la comissió 
tècnica d’avaluació pot proposar-ne la revisió. Així mateix, i vista l’avaluació de 
l’exercici de la direcció establerta amb caràcter general, es pot impedir la renovació 
en l’exercici de la direcció i, si escau, proposar la pèrdua de l’acreditació de directiu 
professional docent del funcionari docent afectat.

Article 42
Carrera professional del personal directiu professional docent

42.1 Els directius professionals docents mantenen els drets inherents a la seva 
condició de funcionaris docents i els són aplicables els preceptes sobre mobilitat i 
carrera professional docent establerts amb caràcter general.

42.2 Una vegada finalitzat el període d’ocupació del lloc de treball que se’l 
reserva, el personal directiu professional docent que hagi obtingut una avaluació 
positiva de l’exercici de la direcció mantindrà l’acreditació de personal directiu 
professional docent. Aquesta circumstància s’ha de considerar com a mèrit per 
ocupar llocs de treball dependents de l’Administració educativa i d’altres departa-
ments de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb el que determini la relació 
de llocs de treball.

42.3 La possessió de l’acreditació de personal directiu professional docent es 
valora, a tots els efectes, com a mèrit docent específic en tots els concursos de pro-
visió de llocs i d’accés a un altre cos docent, en la consolidació de graus personals 
docents i en l’obtenció de la categoria superior de sènior.
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DISpOSICIONS ADDICIONALS

—1 Formació inicial per a l’exercici de la direcció de centres cursada anteri-
orment

Correspon al Departament d’Educació establir i aplicar els criteris pels quals es 
dóna a programes de formació cursats abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret 
validesa equivalent als programes de formació inicial per a l’exercici de la direcció 
que s’hi estableixen.

—2 Centres amb un lloc de treball docent reservat a directius professionals 
docents

El Departament d’Educació ha d’establir, d’acord amb criteris de complexitat i 
dificultat de gestió, els centres les plantilles dels quals tenen un lloc docent reservat 
a directius professionals docents.

—3 Primera convocatòria per a l’obtenció de l’acreditació de personal directiu 
professional docent

La primera convocatòria per a l’obtenció de l’acreditació de personal directiu 
professional docent s’ha de dur a terme abans del 31 de desembre de 2011.

—4 Direcció de centres públics la titularitat dels quals és d’un ens local
Correspon a cada ens local titular de centres públics concretar les funcions de la 

direcció d’aquests centres, establir les condicions i els procediments per a la selecció, 
nomenament, renovació, cessament, formació i reconeixement de la direcció, així 
com determinar els efectes dels resultats de l’avaluació de la funció directiva, en el 
marc del que estableixen les lleis.

—5 Direcció dels centres públics de la Generalitat adscrits a departaments altres 
que el Departament d’Educació

La direcció dels centres educatius públics de la Generalitat adscrits a departaments 
altres que el Departament d’Educació es regeix pel que disposa la normativa sectorial 
en matèria de condicions i procediments per a la selecció, nomenament, renovació, 
cessament, formació i reconeixement de la direcció, així com en relació amb la 
determinació dels efectes dels resultats de l’avaluació de la funció directiva.

—6 Zones escolars rurals i escoles que s’hi agrupen
6.1 Aquest Decret és aplicable a les direccions de les zones escolars rurals 

(ZER) i a la de cadascuna de les escoles que s’hi agrupen.
6.2 El consell escolar i el claustre de professors, als efectes de la constitució 

de la comissió de selecció en el concurs de mèrits per a la direcció de la ZER són 
els de la ZER. El representant de l’administració local a la comissió es designa a 
proposta conjunta dels ajuntaments afectats.

6.3 El consell escolar i el claustre de professors, als efectes de la constitució de 
la comissió de selecció en el concurs de mèrits per a la direcció de cada escola de 
la ZER, són els de l’escola corresponent.

6.4 La selecció de la direcció de la ZER no està condicionada pel fet que els 
candidats exerceixin o no la direcció d’alguna de les escoles que s’hi agrupen. La 
persona seleccionada per a dirigir la ZER pot coincidir, si s’escau, amb una persona 
que exerceixi la direcció d’una de les escoles que s’hi agrupen.

—7 Adaptació de les previsions d’aquest Decret a determinats centres de for-
mació de persones adultes

S’autoritza el Departament d’Educació i el departament competent en matèria 
d’execució penal perquè adaptin les previsions d’aquest Decret a les especificitats 
dels centres educatius de formació de persones adultes situats en centres peniten-
ciaris.
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DISpOSICIONS TRANSITòRIES

—1 Percepció del complement de reconeixement de la funció directiva per part 
dels directors i directores en exercici

1.1 La percepció del complement de reconeixement de la funció directiva per 
part de directors i directores en exercici incorpora, si escau, la part del complement 
de reconeixement que correspon als mandats avaluats de manera positiva en aplicació 
de la regulació anterior a aquest Decret. En funció de les disponibilitats pressupos-
tàries, el Govern pot implementar de manera gradual l’aplicació del complement de 
reconeixement de la funció directiva, i pot aprovar un calendari transitori aplicable 
al complement de reconeixement de cadascun dels diferents mandats avaluats de 
manera positiva, iniciat en tot cas l’1 de gener de 2012.

1.2 Els mandats i, si escau, les pròrrogues, amb avaluació positiva, a què es 
refereix l’apartat anterior són els que van vèncer a l’acabament del curs 1999-2000 
o en anys posteriors.

—2 Aplicació de l’article 38.3
Mentre no es reguli reglamentàriament el sistema de provisió especial de llocs 

de treball docent, en el supòsit que directius professionals docents passin a ocupar 
un dels llocs que se’ls reserven no és aplicable la pèrdua del lloc a què es refereix 
l’article 38.3.

—3 Direccions amb mandat vigent
3.1 Les direccions amb mandat vigent a l’entrada en vigor d’aquest Decret 

continuen en exercici fins al final del mandat per al que havien estat nomenades.
3.2 Als efectes de completar els quatre mandats que, per via de renovació, poden 

completar les direccions dels centres sense que calgui una nova convocatòria del 
concurs de mèrits, es compten tots els períodes exercits en la direcció quan s’hi ha 
accedit per concurs de mèrits en els concursos convocats l’any 2005 i posteriors.

DISpOSICIÓ DEROgATòRIA

1. Es deroga el Decret 71/1996, de 5 de març, que regula l’acreditació per a 
l’exercici de la direcció en els centres docents públics.

2. Es deroga el Decret 275/2005, de 27 de desembre, pel qual es regula la conso-
lidació personal de part del complement retributiu específic per l’exercici del càrrec 
de director o directora en els centres docents públics de Catalunya.

3. Es deroga el Decret 56/2007, de 13 de març, pel qual es regula la selecció del 
director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals 
de govern i de coordinació dels centres docents públics.

DISpOSICIÓ fINAL

Única
Habilitació al Departament d’Educació

S’autoritza la persona titular del Departament d’Educació perquè modifiqui les 
especificacions relatives a les convocatòries públiques del procediment de selecció 
de director o directora i al barem de mèrits que consten als annexos, dins dels termes 
de l’articulat d’aquest Decret.

Barcelona, 2 de novembre de 2010

JOSé mONTILLA I AgUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

ERNEST mARAgALL I mIRA

Conseller d’Educació
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ANNEx 1

Convocatòria pública del procediment de selecció de la direcció

Les convocatòries públiques del procediment de selecció de la direcció dels 
centres públics han d’incloure necessàriament les previsions següents:

—1 La direcció del centre educatiu o de la ZER ha de convocar el claustre de 
professorat i el consell escolar per notificar-los les sol·licituds admeses, procedir 
a l’elecció dels membres de la comissió de selecció que en cada cas correspongui 
i posar en coneixement dels dos òrgans els projectes de direcció de les persones 
candidates.

—2 La direcció dels serveis territorials o l’òrgan competent del Consorci 
d’Educació de Barcelona ha de trametre a la presidència de cada comissió la do-
cumentació de cadascuna de les sol·licituds admeses corresponent a la primera 
fase del concurs, així com la documentació relativa al projecte de direcció que 
ha presentat cadascuna de les persones aspirants. Respecte de la puntuació que 
correspon a la primera fase, la unitat administrativa corresponent ha de lliurar 
a la comissió de selecció la documentació que acredita els mèrits corresponents 
amb una proposta de puntuació resultant de l’aplicació del barem, que la comissió 
ha de ratificar o modificar.

—3 El director o directora de centre que es presenti com a candidat manté el 
seu dret a la presència, participació i vot en les reunions del claustre i del consell 
escolar on s’han d’escollir les persones representants en la comissió de selecció, 
que seran presidides pel cap o la cap d’estudis, però s’ha d’abstenir de qualsevol 
altra participació en el procés.

—4 El procediment perquè cada candidat presenti el seu projecte de direcció 
davant de la comissió, el marc per a l’entrevista corresponent i el procediment i els 
instruments per tal que el membre de la comissió representant de l’Administració 
educativa que actuï de ponent i secretari pugui presentar a la comissió l’anàlisi va-
lorativa de cada projecte de direcció que haurà d’ordenar el debat i les deliberacions 
finals de la comissió.

—5 El mecanisme de presa de decisions de la comissió a través de la puntuació 
dels projectes de direcció en què s’haurà de poder identificar la puntuació atorgada 
per cada membre de la comissió, per tal que es puguin emetre els vots particulars 
raonats corresponents quan escaigui.

—6 Les formalitats documentals per recollir les decisions de la comissió i, si escau, 
els vots particulars que es puguin emetre d’acord amb els criteris següents:

a) Hi ha d’haver una acta, estesa pel secretari de la comissió i signada per tots els 
seus membres, que acrediti les puntuacions obtingudes per cada aspirant en tots els 
conceptes del barem, i en què també hi consti la persona seleccionada.

b) El president de la comissió ha de fer pública l’acta al tauler d’anuncis del centre 
i trametre-la a la direcció dels serveis territorials o òrgan competent del Consorci 
d’Educació de Barcelona, que n’ha d’ordenar la publicació al tauler d’anuncis de la 
corresponent dependència administrativa.

—7 El règim de reclamacions i recursos aplicable al procés de selecció. En 
concret:

a) Les persones interessades poden presentar reclamació contra les decisions 
que contingui l’acta acreditativa de les puntuacions obtingudes, en el termini de 
cinc dies, davant la comissió de selecció.

b) Les persones interessades poden interposar recurs d’alçada contra la resolució 
de les reclamacions presentades davant de la comissió de selecció, en el termini d’un 
mes, davant el director o directora dels serveis territorials o de l’òrgan competent 
del Consorci d’Educació de Barcelona.
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—8 L’estructura del barem de mèrits i les puntuacions màximes i mínimes de 
cada fase, que estableix l’annex 2.

ANNEx 2

Barem de mèrits

—1 Estructura del barem

Primera fase
Consta de dos apartats:
Apartat A: valora els mèrits relacionats amb l’experiència i la competència profes-

sionals en l’àmbit de la gestió i de la docència en centres i serveis educatius, amb un 
màxim de 25 punts. No hi ha puntuació mínima requerida per a aquest apartat.

Apartat B: valora la formació específica per a l’exercici de la direcció i la formació 
acadèmica general de les persones candidates, amb un màxim de 15 punts. No hi 
ha puntuació mínima requerida per a aquest apartat.

La puntuació màxima total per la primera fase és de 40 punts. La puntuació 
mínima per superar la primera fase és de 20 punts.

Segona fase
Consta de dos apartats:
Apartat C: valora el projecte de direcció, amb un màxim de 40 punts. No hi ha 

puntuació mínima requerida per a aquest apartat.
Apartat D: valora la capacitat de lideratge a través de l’exposició-defensa del pro-

jecte de direcció i d’una entrevista, amb un màxim de 20 punts. No hi ha puntuació 
mínima requerida per a aquest apartat.

La puntuació màxima total per a la segona fase és de 60 punts. La puntuació 
mínima per superar la segona fase és de 30 punts.

—2 Puntuacions del barem de mèrits

Primera fase
El barem detallat dels apartats de la primera fase és el següent:
Apartat A: mèrits relacionats amb l’experiència i la competència professionals.
Puntuació màxima: 25 punts.
a) Per tenir l’acreditació de directiu professional docent: 25 punts.
b) Per l’exercici del càrrec de director o directora, amb valoració positiva: 2 punts 

per cada any, fins a un màxim de 12 punts.
c) Per l’exercici d’òrgans unipersonals de govern, inclosos els addicionals, amb 

valoració positiva: 1,5 punt per cada any, fins a un màxim de 6 punts.
d) Per l’exercici d’òrgans unipersonals de coordinació, amb valoració positiva: 

0,5 punts per cada any, fins a un màxim de 2 punts.
e) Per cada any de servei en llocs de treball de l’Administració educativa de nivell 

26 o superior: 0,5 punts, fins a un màxim de 2 punts.
f) Per pertànyer en situació de servei actiu a un cos de catedràtics de la funció 

pública docent no universitària: 2 punts.
g) Per tenir la categoria superior de sènior: 2 punts.
h) Pels anys d’experiència docent que superen els cinc anys exigits com a requisit, 

si es valora de manera positiva l’exercici de la docència: 0,25 punts per cada any, 
fins a un màxim de 2 punts.

i) Per l’avaluació positiva de l’activitat docent en centres i serveis educatius 
realitzada per la inspecció educativa durant el procés selectiu: fins a un màxim 
de 10 punts.

L’aplicació del barem s’ha d’atenir als criteris següents:
Als efectes de la valoració positiva de l’exercici del càrrec de director o direc-

tora que preveu l’apartat b), s’entendrà valorat de manera positiva l’exercici de 
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la direcció dels centres docents durant els anys anteriors a l’entrada en vigor del 
Decret 71/1996, de 5 de març, pel qual es regula l’acreditació de la direcció en 
els centres docents.

S’entendrà valorat de manera positiva l’exercici dels càrrecs directius i de co-
ordinació dels centres docents, que preveuen els apartats c) i d), durant els anys 
anteriors a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de 
qualitat de l’educació.

A l’apartat h) s’entendrà valorat de manera positiva l’exercici de la docència 
durant els anys anteriors a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de 
desembre, de qualitat de l’educació.

Correspon als inspectors i inspectores d’educació realitzar la valoració de l’exer-
cici de càrrecs i de l’experiència docent del professorat candidat a la direcció dels 
centres docents que preveuen els apartats a), c), d) i h) d’aquest barem, prestats a 
partir de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre. Així 
mateix, han de realitzar l’avaluació de les capacitats pedagògiques de l’aspirant, del 
domini de les tècniques de treball docent i de la seva participació en el funcionament 
del centre que componen l’activitat docent a puntuar en l’apartat i) assegurant la 
intervenció d’un inspector de perfil professional adient amb les especialitats docents 
de l’aspirant relacionades amb l’activitat docent duta a terme.

Els punts per anys d’experiència, que preveuen els apartats b), c), d), e) i h), es 
calcularan dividint per 12 el nombre de mesos acumulats fins al final del curs en el 
qual es realitzi la convocatòria i multiplicant el resultat pels punts anuals assignats 
a cada any d’exercici en el càrrec i servei o d’experiència docent.

Apartat B: mèrits relacionats amb la formació específica per a l’exercici de la 
direcció i altres mèrits acadèmics.

Puntuació màxima: 15 punts.
Per la superació dels programes de formació inicial relatius a la funció directiva 

a què fa referència l’article 27 d’aquest Decret: 7,5 punts.
a) Per la superació del programa anterior amb avaluació de notable o superior: 

7,5 punts addicionals.
b) Per la superació d’altres programes de formació relatius a la funció directiva 

validats pel Departament d’Educació als efectes d’aquest barem: fins a 7,5 punts.
c) Per activitats de formació, recerca i publicacions relacionades amb l’organització 

escolar, les tecnologies aplicades a l’educació, la didàctica, la psicopedagogia o la 
sociologia de l’educació, la coeducació, la gestió i direcció dels centres educatius i 
dels serveis i programes educatius, per participació en recerca educativa i activitats 
d’innovació en centres educatius: fins a 3 punts.

d) Per titulació universitària diferent de l’exigida per a l’ingrés al cos de la funció 
pública docent des del qual es concursa, fins a un màxim de 3 punts:

2 punts per cada títol de doctor/a, de llicenciat/ada, d’arquitecte, enginyer/a o 
equivalent.

1 punt per cada títol de diplomat/ada universitari/ària o equivalent.
0,2 punts per cada titulació de màster o de postgrau no considerades en l’acredi-

tació de cap altre mèrit o que no hagin estat requisit necessari per obtenir puntuació 
per un altre mèrit.

0,2 punts per cada certificat de nivell avançat d’EOI de llengües estrangeres.

Segona fase
El barem detallat dels apartats de la segona fase del concurs és:
Apartat C: valoració del projecte de direcció.
Puntuació màxima: 40 punts.
La valoració del projecte de direcció s’ha d’atenir als criteris següents:
El contingut del projecte s’ha d’adequar als continguts que estableix l’article 

25.
El contingut ha de mostrar coneixement del centre, de la seva estructura organit-

zativa, del seu funcionament, del seu projecte educatiu, si en té i, quan escaigui, dels 
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resultats de les darreres avaluacions internes i externes del centre. Així mateix, ha de 
mostrar coneixements sobre l’entorn i la seva influència o relació amb el centre.

S’ha de valorar la coherència del projecte de direcció amb el projecte educatiu 
del centre i els fonaments i la viabilitat de les propostes de modificació del projecte 
educatiu, si escau, i la relació del projecte de direcció amb els objectius de sistema 
que hagi definit el Departament d’Educació.

També s’ha de valorar la coherència entre els objectius i les estratègies que es 
proposen, els criteris per a l’optimització dels recursos disponibles, el realisme 
en matèria de recursos a obtenir i, si escau, la proposta d’equip directiu que s’hi 
formula.

En matèria d’estratègies, s’han de valorar les línies d’actuació previstes, la seqüència 
temporal de les actuacions i la previsió de marges per rectificar decisions i adaptar-
les a l’evolució dels indicadors, especialment en matèria de resultats educatius.

També s’ha de valorar el rigor i la simplicitat dels indicadors, que han de permetre 
l’avaluació de l’exercici de la direcció i de l’aplicació del projecte durant el mandat 
i fer efectiva la transparència en la gestió.

Apartat D: valoració de la capacitat de lideratge.
Puntuació màxima: 20 punts.
La comissió de selecció ha de valorar la capacitat de lideratge de l’aspirant a 

la direcció a partir de la defensa que haurà de fer del projecte de direcció que ha 
presentat i d’una entrevista personal amb el candidat.

En les convocatòries, el Departament d’Educació ha de facilitar a les comissi-
ons de selecció els criteris, instruments i mètodes que permetin la valoració de la 
capacitat de lideratge dels aspirants a partir de la defensa del projecte de direcció i 
de l’entrevista personal, que podrà versar sobre aspectes del desenvolupament del 
projecte i sobre altres qüestions pertinents a l’objecte de l’entrevista. Si escau, la 
comissió de selecció podrà sol·licitar la incorporació d’un assessor especialista, que 
tindrà l’única funció d’assessorar els membres de la comissió per valorar l’entrevista 
amb el candidat, sense intervenir directament en l’assignació de puntuacions als 
candidats.

—3 Criteris de desempat
En cas d’empat en les puntuacions obtingudes, la comissió de selecció ha d’aplicar 

successivament els criteris següents:
a) Puntuació més elevada en la segona fase.
b) Puntuació més elevada en el subapartat a) de l’apartat A de la primera fase.
c) Puntuació més elevada en el subapartat b) de l’apartat A de la primera fase, i 

així successivament amb la resta de subapartats, fins al subapartat i).
d) Puntuació més elevada en l’apartat B de la primera fase.
e) Puntuació més elevada en el subapartat a) de l’apartat B de la primera fase, i 

així successivament amb la resta de subapartats, fins al subapartat e).
f) Si finalment subsisteix l’empat, s’ha d’efectuar un sorteig entre els aspirants 

empatats.

(10.300.020)
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RESOLUCIÓ
EDU/3571/2010, de 2 de novembre, per la qual es fa pública la relació de cicles 
formatius de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del 
sistema educatiu, que s’extingeixen.

Mitjançant l’Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol (DOGC núm. 5431 de 29.7.2009), 
es va establir el procediment per completar els ensenyaments de formació profes-
sional que s’extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació 
general del sistema educatiu, i es va publicar la relació de cicles formatius per als 
quals, a partir del curs acadèmic 2009-2010, s’havien de dur a terme les activitats 
per completar-los.

L’article 2.4 de l’Ordre esmentada preveu que anualment s’ha de publicar en el 
DOGC la relació dels cicles formatius que s’extingeixen, als efectes de completar 
els ensenyaments de formació professional.

Per tant, a proposta de la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Ar-
tístics i Especialitzats,

RESOLC:

Donar publicitat de la relació de cicles formatius de la Llei orgànica 1/1990, de 3 
d’octubre, d’ordenació d’ordenació general del sistema educatiu, que s’extingeixen, 
que consten a l’annex.

Barcelona, 2 de novembre de 2010

ERNEST mARAgALL I mIRA

Conseller d’Educació

ANNEx

CFGM Gestió administrativa
CFGM Explotacions agràries extensives
CFGM Explotacions agràries intensives
CFGM Explotacions ramaderes
CFGM Equips electrònics de consum
CFGS Producció per mecanització
CFGS Desenvolupament de projectes mecànics
CFGS Agències de viatges
CFGS Informació i comercialització turístiques
CFGS Administració de sistemes informàtics

Claus:
CFGM: cicle formatiu de grau mitjà.
CFGS: cicle formatiu de grau superior.

(10.302.105)
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RESOLUCIÓ
EDU/3573/2010, de 8 d’octubre, per la qual s’autoritza el canvi de titular del centre 
d’educació infantil privat de primer cicle Verdaguer, de Reus.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al Departament d’Educació pel titular 
del centre d’educació infantil privat de primer cicle Verdaguer, de Reus, en petició 
de canvi de titularitat, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment per part del nou 
titular dels requisits exigits per la normativa d’aplicació, en concret, per la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora 
del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Decret 
282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres del primer cicle de l’educació 
infantil; i tramitat l’expedient conforme al Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el 
règim d’autorització dels centres docents privats,

RESOLC:

—1 Autoritzar el canvi de titular del centre d’educació infantil privat de primer 
cicle Verdaguer, de Reus, codi 43002387.

Les dades del nou titular són:
Nom: Associació Pedagògica Verdaguer.
NIF: G55517072.

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

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

Tarragona, 8 d’octubre de 2010

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

vICENT vILLENA SERRANO

Director dels Serveis Territorials a Tarragona

(10.279.124)

*
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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

DECRET
157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d’Habitatge, creació 
de l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

La necessitat de tractar de manera articulada i coherent el creixement i la diversifi-
cació de les responsabilitats públiques en matèria d’habitatge ha dut a la creació, per 
la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. L’Agència 
neix a l’empara de les competències de la Generalitat en matèria d’habitatge d’acord 
amb el que disposa l’article 137 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, com a res-
posta de la Generalitat als reptes actuals existents a Catalunya sobre una matèria 
tan estratègica com l’habitatge, expressats en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge, i en el Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016.

Com exposa el preàmbul de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, “l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya, d’acord amb les tendències organitzatives del sector públic més 
recents, garanteix la possibilitat de combinar amb agilitat les diverses tècniques 
de dret públic i de dret privat que ofereix l’ordenament jurídic. D’aquesta manera, 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha de permetre que la Generalitat disposi 
d’una estructura organitzativa amb prou força per desplegar les polítiques d’habi-
tatge d’acord amb l’objectiu estratègic de plena eficàcia i de màxima proximitat a 
les diverses parts del territori”. I “l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en l’àmbit 
de les seves funcions, ha d’executar les polítiques i les decisions estratègiques del 
departament competent en matèria d’habitatge, la qual cosa n’ha d’ésser l’objectiu 
principal”.

La creació de l’Agència representa, per tant, una profunda reordenació de l’actual 
estructura administrativa vinculada a la gestió de les polítiques d’habitatge, que passa 
a assentar-se sobre dos pilars essencials: la Secretaria d’Habitatge, com a primer 
i immediat responsable públic d’aquestes polítiques, inserida en el departament 
competent en matèria d’habitatge, i l’Agència, com a instrument eficient d’execució, 
dependent de la Secretaria d’Habitatge. Aquest nou plantejament organitzatiu, i també 
l’assumpció de les noves responsabilitats establertes a la Llei del dret a l’habitatge, 
obliga a la redistribució de les competències assignades a la Secretaria d’Habitatge 
pel Decret 53/2007, de 6 de març, d’estructuració de la Secretaria d’Habitatge del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge.

La nova organització implica també la desaparició de l’actual empresa Administra-
ció, Promoció i Gestió, SA (Adigsa), que passa a integrar-se a l’Agència, amb la qual 
cosa resta sense efecte el Decret 2178/1975, de 24 de juliol, pel qual s’encomanava 
a l’Institut Nacional d’Urbanització la creació de la societat anònima Santa Maria 
de Gallecs, SA, actual Adigsa.

Fruit d’aquesta visió de conjunt ha estat l’adscripció a l’Agència de diverses 
unitats administratives procedents de la Secretaria d’Habitatge, que s’incorpo-
ren a la seva estructura tot respectant el règim jurídic previst a l’article 9 de la 
seva Llei de creació. El personal procedent d’aquestes unitats, juntament amb 
el procedent d’Adigsa, conforma una organització mixta (laboral-funcionarial) 
jeràrquicament ordenada d’acord amb criteris d’operativitat i eficiència i sotmesa 
a les previsions legals relatives a l’exercici de potestats públiques. Les places 
de funcionaris que s’adscriuen a l’Agència conserven la seva condició mentre 
es mantingui la seva ocupació efectiva per part de les persones que actualment 
en són titulars.

Els canvis i les adaptacions orgàniques que la creació de l’Agència comporta en 
l’estructura del departament competent en matèria d’habitatge ja van ser previstos 
a la mateixa Llei 13/2009, de 22 de juliol, la disposició transitòria primera de la qual 
habilita la seva realització per mitjà d’un decret del Govern.
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D’altra banda, la Llei 13/2009, de 22 de juliol, en la disposició final primera, estableix 
que el Govern ha d’aprovar els Estatuts de l’Agència, els quals, entre altres continguts, 
han de regular les seves funcions dins del marc normatiu de la Llei mateixa, inclosos 
els òrgans o les unitats al capdavant dels quals hi hagi funcionariat, en els termes 
que disposa l’article 6.7.f), i han d’establir-ne l’estructura, el règim d’organització, el 
funcionament i les competències dels òrgans centrals i territorials.

Així mateix, la disposició addicional setena de la Llei 18/2007, de 28 de desem-
bre, determina la necessitat de creació de l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació 
Urbana, dependent del departament competent en matèria d’habitatge, amb la fi-
nalitat de “conèixer la situació en termes quantitatius i qualitatius de l’habitatge en 
general i de l’habitatge amb protecció oficial en particular, la distribució territorial 
i la inserció en els respectius teixits urbans, i també per mesurar, d’acord amb els 
indicadors que s’estableixin reglamentàriament, la segregació urbana existent”.

Les funcions previstes de l’Observatori aconsellen la seva constitució com a 
òrgan col·legiat, dependent de la Secretaria d’Habitatge, cosa que permet integrar 
en l’Observatori representants de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i 
altres organismes públics o privats que es consideri oportú per convertir-lo en un 
centre altament especialitzat i amb una elevada qualitat científica que cobreixi els 
àmbits immobiliari, de la construcció i qualitat de l’edificació, de l’exclusió social 
i de polítiques públiques d’habitatge.

D’altra banda, la disposició addicional tercera de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, 
determina que l’Agència es dota amb serveis jurídics propis, als efectes del que 
preveu l’article 6 de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Consegüentment, les funcions 
corresponents a aquests serveis jurídics seran exercides pels òrgans competents en 
matèria jurídica previstos en aquests Estatuts i els altres que el Consell d’Adminis-
tració de l’Agència pugui crear.

Per donar cabuda a aquest conjunt de canvis organitzatius, el Decret que ara 
s’aprova s’estructura en dos capítols, el primer, de reestructuració de la Secretaria 
d’Habitatge i regulació de l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana, i el 
segon, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que s’in-
corporen a l’annex que, alhora, es divideix en dues seccions: la primera, relativa a 
l’estructura orgànica de l’agència, i la segona, relativa al seu funcionament.

La Secretaria d’Habitatge resta integrada per la Subdirecció General de Coordi-
nació i Seguiment dels Programes d’Habitatge, de la qual depèn el Servei d’Estudis 
i Documentació d’Habitatge; pel Gabinet d’Auditoria i de Control Econòmic, i per 
l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana.

Pel que fa a l’Agència, s’estructura en la Direcció i quatre direccions sectori-
als: la de Promoció de l’Habitatge, la de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació 
de l’Habitatge, la de Programes Socials d’Habitatge i la de Serveis Centrals i els 
Serveis de Gestió Jurídica i de Procediment i Règim Disciplinari. I es desplega 
territorialment mitjançant delegacions territorials. Tots els òrgans i les unitats de 
l’anterior Secretaria d’Habitatge que integraven les direccions generals de Promoció 
de l’Habitatge i de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge s’adscriuen 
a l’Agència i mantenen íntegrament llurs funcions i competències anteriors. Pel que 
fa als òrgans i les unitats de la Subdirecció General de Coordinació i Seguiment dels 
Programes d’Habitatge que, per raó del traspàs de funcions i comeses a l’Agència, 
han de realitzar llur activitat en la nova organització, s’adscriuen a la Direcció de 
l’Agència o a la Direcció de Serveis Centrals, segons els casos, i també mantenen 
exactament les funcions descrites en llurs llocs de treball previs.

El Decret que ara s’aprova regula, dins l’àmbit de l’Agència, tots els òrgans i càrrecs 
de comandament ocupats per personal funcionari, i, amb les úniques excepcions de 
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les direccions sectorials i de les delegacions territorials, deixa el detall d’estructura 
i funcions dels òrgans ocupats per personal laboral per al Reglament d’estructura 
organitzativa i de règim interior de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que haurà 
d’aprovar el seu Consell d’Administració, d’acord amb el que determina l’article 
6.7.a) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol.

En els termes establerts a la disposició final segona de la Llei 13/2009, de 22 
de juliol, en relació amb l’article 10 de la mateixa norma, aquest Reglament con-
creta els òrgans de l’Agència als quals s’atribueix la potestat sancionadora per a la 
imposició de multes per un import no superior a 25.000 euros, tot mantenint les 
mateixes potestats sancionadores que han tingut els caps dels serveis territorials 
d’Habitatge i del Servei de Procediments i Règim Disciplinari, en compliment de 
la Llei 18/2007, de 28 de desembre, en el seu article 131.1.d).

Basant-se en aquestes consideracions, en execució i desplegament de les lleis 
18/2007, de 28 de desembre, i 13/2009, de 22 de juliol, i en els termes de l’habilitació 
continguda a la seva disposició final primera, atès el que estableix la Llei 13/2008, 
de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, aquest Decret 
aprova la reestructuració de la Secretaria d’Habitatge, amb inclusió de l’Observa-
tori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana, i els Estatuts de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya.

La conveniència de disposar al més aviat possible de la nova estructura de gestió 
de les polítiques d’habitatge aconsella que l’entrada en vigor d’aquest Decret es 
produeixi l’endemà de la seva publicació.

D’acord amb l’informe de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller 
de Medi Ambient i Habitatge, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

CApíTOL 1
Reestructuració de la Secretaria d’Habitatge i regulació de l’Observatori de 
l’Hàbitat i la Segregació Urbana

Article 1
Funcions i estructura

1. La Secretaria d’Habitatge, amb rang orgànic de secretaria general, té les 
funcions següents:

a) Planificar, coordinar i fer el seguiment de les polítiques, els programes i els 
plans relatius a l’habitatge d’iniciativa pública o privada.

b) Planificar, dirigir, coordinar i fer el seguiment de les polítiques, els programes 
i els plans relatius a l’ordenació de l’edificació, el control de la qualitat de processos i 
dels productes de l’edificació, les polítiques de foment de la sostenibilitat i el control 
de l’habitabilitat d’edificis i d’habitatges.

c) Planificar, coordinar i fer el seguiment de les polítiques, els programes i els 
plans relatius a la rehabilitació d’habitatges i la remodelació d’edificis d’habitatges 
i de conjunts d’habitatges, i a la mobilització del parc vacant existent.

d) Definir els criteris per a la gestió del patrimoni d’habitatge públic.
e) Vetllar pel correcte compliment de les normes que regulen el sistema d’accés 

als habitatges de protecció pública i promoure les modificacions i millores que 
resultin pertinents.

f) Dirigir i coordinar les polítiques socials d’habitatge.
g) Dirigir i coordinar la planificació territorial sectorial d’habitatge, sens perju-

dici de les competències del departament competent en matèria de la planificació 
territorial general i de les polítiques de sòl.
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h) Elaborar els documents i emetre els informes que li siguin requerits sobre 
tots els àmbits relacionats amb l’habitatge, i coordinar tota l’activitat d’atenció a 
requeriments públics i privats sobre habitatge.

i) Promoure i fomentar la intervenció d’altres administracions públiques i dels 
agents socioeconòmics en els plans i programes inclosos en el seu àmbit d’actua-
ció.

j) Dur la direcció estratègica de les actuacions que exerceix l’Institut Català del 
Sòl relatives al sòl destinat a habitatges amb algun tipus de protecció pública i de 
la promoció d’habitatges, com també la supervisió i el control de l’execució dels 
plans i dels programes que desenvolupi en aquests àmbits.

2. De la Secretaria d’Habitatge, en depenen:
a) La Subdirecció General de Coordinació i Seguiment dels Programes d’Ha-

bitatge.
b) El Gabinet d’Auditoria i de Control Econòmic.
c) L’Àrea de Relacions amb els Agents i les Institucions del Sector de l’Habi-

tatge.
3. L’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana, regulat a l’article 6 i següents 

d’aquest Decret, s’integra a la Secretaria d’Habitatge.
4. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, creada per la Llei 13/2009, de 22 de 

juliol, s’adscriu al departament competent en matèria d’habitatge mitjançant la 
Secretaria d’Habitatge.

5. Es relacionen amb el departament competent en matèria d’habitatge, mitjançant 
aquesta Secretaria, els consorcis següents:

a) El Consorci de l’Habitatge de Barcelona.
b) El Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
6. Sens perjudici de la dependència orgànica i adscripció de l’Institut Català 

del Sòl, en virtut de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, les activitats en matèria de 
promoció de l’habitatge protegit i de sòl per a habitatge protegit d’aquest organisme 
són dirigides i coordinades pel departament competent en matèria d’habitatge, 
mitjançant la Secretaria d’Habitatge.

Article 2
Subdirecció General de Coordinació i Seguiment dels Programes d’Habitatge

1. La Subdirecció General de Coordinació i Seguiment dels Programes d’Habi-
tatge té les funcions següents:

a) Assessorar, coordinar i fer el seguiment dels programes i les línies d’ajuts i 
prestacions que impulsa la Secretaria d’Habitatge.

b) Elaborar, en col·laboració amb el Gabinet d’Auditoria i de Control Econòmic, 
i conjuntament amb els òrgans competents de l’Agència, els continguts jurídics del 
contracte programa.

c) Vetllar per la correcta execució del contracte programa entre el departament 
competent en matèria d’habitatge i l’Agència, pel que fa a la definició dels objectius 
que s’han d’assolir, la previsió dels resultats a obtenir amb la gestió que es dugui a 
terme i la determinació dels serveis i les activitats de què es fa càrrec.

d) Implementar i coordinar els instruments de seguiment, control i avaluació de 
resultats a què l’Agència ha de sotmetre la seva activitat.

e) Vetllar per la correcta aplicació dels recursos assignats a l’Agència, de con-
formitat amb els compromisos assumits amb el contracte programa.

f) Impulsar la coordinació entre la Secretaria d’Habitatge, l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, l’Institut Català del Sòl i altres empreses o agències que s’habilitin, 
quan actuïn en matèria d’habitatge protegit o de sòl destinat a habitatge protegit, o 
de remodelació de barris.

g) Realitzar els estudis necessaris per a l’elaboració i el seguiment dels programes 
de foment de l’habitatge.

h) Assessorar, coordinar i supervisar la informació relativa als plans i programes 
d’habitatge que gestionen les àrees i unitats de l’Agència.
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i) Impulsar les propostes per a l’elaboració de disposicions generals i de desple-
gament de la normativa d’habitatge.

j) Coordinar i col·laborar en les tasques de desplegament del Pla territorial 
sectorial d’habitatge.

k) Coordinar la planificació territorial que es deriva dels plans i programes 
d’habitatge.

l) Assessorar la Secretaria d’Habitatge en matèria jurídica i de convenis.
m) Organitzar els processos administratius de la Secretaria d’Habitatge.
n) Representar la Secretaria d’Habitatge en les ponències tècniques d’habitatge 

de l’Institut Català del Sòl.
2. El Servei d’Estudis i Documentació d’Habitatge depèn de la Subdirecció 

General de Coordinació i Seguiment dels Programes d’Habitatge.

Article 3
El Servei d’Estudis i Documentació d’Habitatge

Corresponen al Servei d’Estudis i Documentació d’Habitatge les funcions se-
güents:

a) Donar suport a la Secretaria d’Habitatge en programes interdepartamentals 
relacionats amb l’habitatge.

b) Supervisar el manteniment dels indicadors de seguiment de les actuacions 
de la Secretaria d’Habitatge.

c) Dissenyar i planificar les estadístiques que mantingui la Secretaria d’Habi-
tatge.

d) Coordinar l’elaboració de publicacions en matèria d’habitatge.
e) Coordinar el manteniment de la biblioteca i centre de documentació de la 

Secretaria d’Habitatge, en col·laboració amb l’Observatori de l’Hàbitat i la Segre-
gació Urbana.

f) Elaborar la memòria anual de la Secretaria d’Habitatge.
g) Impulsar els estudis interns i externs que elabora la Secretaria d’Habitatge 

relatius als plans i programes d’habitatge.
h) Fer el seguiment i l’avaluació dels indicadors referits al desplegament dels 

plans i programes d’habitatge.

Article 4
El Gabinet d’Auditoria i de Control Econòmic

Corresponen al Gabinet d’Auditoria i de Control Econòmic, configurat com a 
àrea funcional, les funcions següents:

a) Elaborar i gestionar el pressupost de la Secretaria d’Habitatge i el control del 
compliment de la normativa pressupostària.

b) Elaborar, en col·laboració amb la Subdirecció General de Coordinació i Se-
guiment dels Programes d’Habitatge i conjuntament amb els òrgans competents 
de l’Agència, els continguts econòmics del contracte programa.

c) Efectuar el seguiment del contracte programa de l’Agència.
d) Controlar i coordinar pressupostàriament i econòmicament les actuacions 

de sòl destinat a habitatge protegit i d’habitatge realitzades mitjançant l’Institut 
Català del Sòl.

e) Realitzar el seguiment i avaluar les actuacions conveniades amb els diferents 
consorcis d’habitatge de Catalunya.

f) Coordinar i participar en les negociacions dels convenis entre la Secretaria 
d’Habitatge i l’Administració de l’Estat.

g) Coordinar, controlar i justificar les transferències del ministeri competent 
en matèria d’habitatge en relació amb les diferents línies d’ajuts en matèria d’ha-
bitatge.

h) Realitzar controls previs de la gestió de les línies de subvencions i prestacions 
encomanades a l’Agència, en els termes que estableixi el contracte programa, i 
elaborar informes sobre el compliment del procés i el seu seguiment.
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i) Coordinar i gestionar amb la Intervenció Delegada, sota la direcció de la 
Intervenció General, el procés d’auditoria de l’Agència.

j) Assessorar l’òrgan competent en la rendició de comptes a la Sindicatura de 
Comptes en les auditories que es realitzin en l’àmbit de la Secretaria d’Habitatge.

k) Gestionar els recursos humans de la Secretaria d’Habitatge i controlar el 
compliment de la normativa.

l) Controlar i retre comptes de la despesa de béns corrents i d’habilitació neces-
sària per al funcionament correcte de la Secretaria d’Habitatge.

m) Supervisar la gestió dels recursos informàtics i de l’aplicació dels programes 
ordinaris i específics, sens perjudici de les funcions que corresponen als serveis 
informàtics del departament competent en matèria d’habitatge.

n) Donar suport a la Secretaria d’Habitatge en l’elaboració de dades econòmiques, 
financeres i pressupostàries.

Article 5
L’Àrea de Relacions amb els Agents i les Institucions del Sector de l’Habitatge

A l’Àrea de Relacions amb els Agents i les Institucions del Sector de l’Habi-
tatge, configurada com a àrea funcional, li correspon l’exercici de les funcions 
següents:

a) Coordinar les relacions de la Secretaria d’Habitatge amb els agents i les insti-
tucions del sector de l’habitatge.

b) Coordinar les relacions institucionals i científiques de la Secretaria d’Habitatge 
amb universitats, centres d’investigació i recerca, observatoris i altres institucions 
científiques en matèria d’habitatge.

c) Assessorar la persona titular de la Secretaria d’Habitatge sobre recerca cien-
tífica en matèria d’habitatge.

d) Participar en la preparació de normativa en matèria d’habitatge.
e) Preparar i impulsar actuacions de difusió de les polítiques d’habitatge.
f) Donar suport tècnic a la Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a l’Ha-

bitatge 2007-2016, i també a l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana.
g) Exercir la Secretaria de l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana.
h) Donar suport tècnic i col·laborar en el desplegament del Pla territorial secto-

rial d’habitatge, i també amb el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de 
l’Habitatge.

Article 6
L’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana

1. Es crea l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana, com a òrgan col·legiat 
que té per finalitat conèixer la situació en termes quantitatius i qualitatius de l’ha-
bitatge en general i de l’habitatge amb protecció oficial en particular, la distribució 
territorial i la inserció en els teixits urbans respectius, i també per mesurar, d’acord 
amb els indicadors que s’estableixin per reglament, la segregació urbana existent.

2. L’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana té les funcions següents:
a) Analitzar, avaluar i elaborar estudis sobre les matèries relacionades amb 

l’habitatge.
b) Identificar i mesurar els processos de segregació urbana.
c) Col·laborar en el seguiment del Pla territorial sectorial d’habitatge.
d) Fer difusió d’estudis i informes en matèria d’habitatge per mitjà d’una línia 

editorial i un lloc web propis.
e) Estimular la col·laboració científica i acadèmica en matèria d’habitatge, i també 

els intercanvis de treballs i experiències entre especialistes i experts d’universitats 
i d’altres institucions acadèmiques i culturals.

f) Fer un seguiment de les iniciatives europees en matèria d’habitatge.
g) Preparar seminaris, cursos, exposicions i conferències, realitzar publicacions 

i difondre programes d’informació i formació sobre les polítiques d’habitatge.
h) Constituir un fons bibliogràfic, un centre de documentació especialitzat i un 
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banc de dades informatitzat en matèria d’habitatge, en col·laboració amb el Servei 
d’Estudis i Documentació de l’Habitatge.

i) Fomentar la creació d’observatoris d’habitatge locals i cooperar en la seva 
capacitat de desenvolupar i aplicar noves concepcions de l’habitatge adequades a 
les seves comunitats.

j) Participar en xarxes d’observatoris d’habitatge locals, nacionals, europeus i 
internacionals.

k) Les funcions que aquest Decret encomana específicament a les comissions 
de recerca, i qualsevol altra funció similar.

3. L’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana té la composició següent:
a) El president o la presidenta, que és el secretari o la secretària d’Habitatge.
b) La persona titular de la Vicepresidència, que és el/la representant de l’Asso-

ciació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).
c) Les persones que presideixen les comissions de recerca regulades a l’article 

següent.
d) El secretari o la secretària.
4. La Secretaria d’Habitatge prestarà el suport necessari per al desenvolupa-

ment correcte de les actuacions de l’Observatori de l’Hàbitat i de la Segregació 
Urbana.

5. En tots aquells aspectes no previstos en aquest Decret, l’Observatori de l’Hàbi-
tat i la Segregació Urbana es regirà per la normativa general reguladora dels òrgans 
col·legiats.

Article 7
Comissions de recerca de l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana

1. L’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana s’organitza en quatre co-
missions de recerca de l’àmbit: immobiliari, de la sostenibilitat i de la qualitat de 
l’edificació, del dret a l’habitatge i de l’exclusió social residencial, i de les polítiques 
públiques de l’habitatge, que són presidides per un/a representant del món univer-
sitari, de reconegut prestigi en l’àmbit corresponent a cadascuna.

2. Les comissions de recerca tenen les funcions següents:
a) Establir les directrius de treball i els continguts en cadascun de llurs àmbits 

d’estudi.
b) Proposar els estudis a realitzar periòdicament.
c) Proposar les publicacions específiques sobre la seva matèria de l’Observa-

tori.
d) Promoure la recerca i investigació en l’àmbit corresponent.
e) Coordinar els grups de treball integrats per persones expertes que les comis-

sions de recerca puguin establir per donar suport a les seves funcions.
f) Fomentar i promoure l’intercanvi d’experiències i coneixement entre institu-

cions que treballin en aquests àmbits, en diferents països.
3. En les comissions de recerca, poden integrar-se entitats o organitzacions que 

ho sol·licitin l’àmbit d’actuació de les quals estigui relacionat amb els continguts 
de la comissió sol·licitada. Correspon al president o la presidenta de l’Observatori 
l’admissió, si escau, d’aquestes entitats o organitzacions.

4. Les funcions de la Comissió de Recerca de l’Àmbit Immobiliari són:
a) Fer un seguiment del sector de la construcció.
b) Fer un seguiment dels preus del mercat immobiliari, tant de compra com de 

lloguer.
c) Fer un seguiment del mercat hipotecari.
d) Elaborar estimacions periòdiques sobre el volum i les característiques del 

parc d’habitatges.
e) Elaborar diagnosis sobre les necessitats d’habitatge.
f) Analitzar i promoure estudis sobre l’accessibilitat econòmica de les llars a 

l’habitatge.
g) Promoure estudis i anàlisis del clima de confiança del sector.
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h) Altres aspectes relacionats.
5. Les funcions de la Comissió de Recerca de l’Àmbit de la Sostenibilitat i de la 

Qualitat de l’Edificació són:
a) Establir un sistema d’indicadors per al seguiment de les normatives tècniques 

vigents.
b) Promoure estudis i recerques adreçats a millorar els aspectes ambientals de 

la construcció dels edificis.
c) Promoure estudis sobre l’estat de conservació i de l’estat d’equipaments i 

instal·lacions dels edificis d’habitatge i dels habitatges.
d) Promoure estudis sobre condicions d’accessibilitat als edificis i d’adaptació 

dels habitatges a les condicions de col·lectius amb minusvalideses.
e) Promoure programes de formació, conjuntament amb les universitats i els 

col·legis professionals, adreçats a col·lectius relacionats amb la construcció i la 
rehabilitació d’habitatges.

f) Altres aspectes relacionats.
6. Les funcions de la Comissió de Recerca de l’Àmbit del Dret a l’Habitatge i de 

l’Exclusió Social Residencial són:
a) Proposar la identificació i definició d’indicadors i quantificar la segregació 

urbana i residencial.
b) Definir i establir mecanismes de detecció i indicadors relatius als processos 

d’exclusió social residencial, especialment de col·lectius vulnerables amb especials 
problemàtiques d’habitatge, com ara joves, persones grans, dones víctimes de la 
violència de gènere, estrangers o persones sense sostre, entre d’altres.

c) Definir, identificar, registrar i oferir informació al voltant de les situacions 
d’utilitzacions anòmales de l’habitatge (infrahabitatge, desocupació permanent i 
sobreocupació).

d) Definir i estudiar les situacions de discriminació residencial (directa, indirecta 
i assetjament immobiliari).

e) Definir i analitzar les bones pràctiques relatives a accions positives i ajusta-
ments raonables en l’àmbit de l’habitatge.

f) Proposar la definició i el desenvolupament de l’àmbit de la mediació resi-
dencial.

g) Definir i identificar les relacions entre els drets derivats de la legislació ur-
banística i el dret a l’habitatge i a la ciutat, amb especial atenció al desplegament 
d’actuacions relatives a la renovació i la rehabilitació urbanes vinculades amb la 
cohesió social i territorial.

h) Crear una xarxa de coneixement compartit que permeti conèixer i donar 
publicitat i suport a les bones pràctiques locals relacionades amb la lluita contra 
els processos d’exclusió social residencial.

i) Generar un banc de dades referit a la normativa i jurisprudència rellevant 
en matèria de dret a l’habitatge i dret a la ciutat a Catalunya, Espanya, Europa i la 
resta del món.

j) Configurar un banc de dades referit a bones pràctiques en l’àmbit de la lluita 
contra les utilitzacions anòmales dels habitatges (infrahabitatge, desocupació 
permanent i sobreocupació) i les discriminacions residencials (directes, indirectes 
i assetjament immobiliari), al desenvolupament d’accions positives i ajustaments 
raonables en l’àmbit residencial i a la mediació residencial.

k) Crear un banc de dades que, periòdicament, reculli l’activitat d’altres obser-
vatoris que operen a escala nacional i internacional en aquest camp.

l) Altres aspectes relacionats.
7. Les funcions de la Comissió de Recerca de l’Àmbit de les Polítiques Públiques 

de l’Habitatge són:
a) Definir els indicadors de seguiment i avaluació de la política d’habitatge.
b) Fer el seguiment (resultats, efectes, compliment) dels principals instruments 

de la política d’habitatge de Catalunya, en col·laboració amb el Servei d’Estudis i 
Documentació d’Habitatge.
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c) Generar estudis sobre política d’habitatge comparada.
d) Altres aspectes relacionats.

CApíTOL 2
Estatuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Article 8
Estatuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

S’aproven els Estatuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que s’incorporen 
a l’annex d’aquest Decret.

DISpOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Adscripció de personal

1. El personal que ocupa llocs de treball a Adigsa i a les unitats administratives 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge que passen a ser adscrites a l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya continua complint les seves funcions i s’hi integra 
automàticament, en els termes indicats a la disposició transitòria tercera de la Llei 
13/2009, de 22 de juliol.

Les activitats, les funcions i la totalitat de la plantilla que en el moment de l’entrada 
en vigor d’aquest Decret conformen Adigsa passen a ser assumides per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, segons les condicions específiques que indiqui el 
protocol d’adscripció corresponent. Així mateix, es mantindran tots els llocs de 
treball del personal que en aquests moments està adscrit al Departament de Medi 
Ambient i Habitatge.

2. La incorporació del personal que ocupa llocs de treball a Adigsa s’ha de dur 
a terme mitjançant l’aplicació del mecanisme de successió d’empresa, d’acord amb 
la prescripció de l’article 44 del Reial decret legislatiu 1/1995, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, amb el reconeixement de l’an-
tiguitat a tots els efectes i mantenint les seves condicions econòmiques i laborals. 
Aquest personal resta vinculat a l’Agència d’acord amb la normativa de dret laboral 
aplicable.

3. El personal funcionari que ocupa llocs de treball a les unitats administratives 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge les funcions de les quals passen a 
ser assumides per l’Agència resta en la condició de funcionari.

4. Si es generen nous llocs de treball, l’Agència els ha d’oferir en igualtat de con-
dicions a tot el personal adscrit d’acord amb el procediment que resulti aplicable. 
Els funcionaris es poden acollir lliurement a aquesta opció i, en el cas d’obtenir 
la plaça, resten en situació d’excedència voluntària per incompatibilitat en el lloc 
d’origen i se’n reconeix l’antiguitat. En el cas que no es vulguin acollir a aquesta 
opció, mantenen sense cap mena d’alteració llur condició de personal funcionari.

Sens perjudici del que estableix la disposició transitòria primera, quan el funci-
onari o la funcionària obtingui una altra plaça amb caràcter definitiu o quan el lloc 
que ocupa quedi vacant per qualsevol altra causa que no comporti reserva de lloc, 
aquest lloc es reconverteix en un lloc de treball sotmès al dret laboral.

Segona
Perspectiva de gènere

La Secretaria d’Habitatge i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya incorporaran 
de manera transversal la perspectiva de gènere en l’exercici de totes les seves fun-
cions, i vetllaran especialment pel compliment efectiu de les previsions recollides 
a la normativa vigent sobre habitatge en referència a aquesta perspectiva.
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Tercera
Adscripció d’unitats administratives a l’Agència

Les unitats administratives procedents de la Secretaria d’Habitatge que passen 
a ser adscrites a l’Agència són les que indiquen els articles 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 i 39 
dels Estatuts.

Quarta
Constitució del Consell d’Administració

La constitució del Consell d’Administració de l’Agència es regeix per les deter-
minacions següents:

a) El Govern, a proposta de la persona titular del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge, nomenarà les set persones a què es refereix l’article 6.1.c) de la Llei 
13/2009, de 22 de juliol.

L’òrgan de representació del personal de l’Agència, d’acord amb la previsió con-
tinguda a l’article 6.1.d) de la mateixa norma, elegirà el seu o la seva representant 
en el Consell d’Administració.

b) Un cop designades les persones indicades al punt anterior, o, en tot cas, aquelles 
el nomenament de les quals correspon al Govern, la persona titular de la Presidèn-
cia de l’Agència, dins el termini màxim de vuit dies, convocarà la primera reunió 
del Consell d’Administració, que tindrà caràcter constitutiu. En aquesta reunió, 
es presentarà al Consell d’Administració, perquè es manifesti sobre la qüestió, la 
proposta del titular del departament competent en matèria d’habitatge relativa al 
nomenament del director o la directora de l’Agència.

Cinquena
Fons patrimonial de l’Agència

S’autoritza l’aportació al fons patrimonial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
de les 350.000 accions de 100 euros de valor nominal cadascuna representatives de 
la totalitat del capital social d’Adigsa, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, 
i es faculta la Direcció General del Patrimoni perquè dugui a terme els tràmits 
necessaris per a l’efectivitat d’aquesta aportació.

Sisena
Dissolució d’Adigsa

S’autoritza l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, com a accionista única, a 
aprovar la dissolució sense liquidació d’Adigsa, mitjançant la transmissió global 
de l’actiu i el passiu a l’Agència, la qual se subroga en tots els drets i les obligacions 
de la societat.

Setena
Eliminació d’òrgans

Se suprimeixen els òrgans següents de la Secretaria d’Habitatge:
La Direcció General de Promoció de l’Habitatge.
La Direcció General de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge.
L’Àrea Funcional de Coordinació Econòmica del Servei de Gestió de Recur-

sos.

Vuitena
Modificació de la disposició addicional segona del Decret 13/2010, de 2 de fe-
brer

Es modifica la disposició addicional segona del Decret 13/2010, de 2 de febrer, 
del Pla per al dret a l’habitatge de 2009-2012, d’acord amb la redacció següent:

“El president o la presidenta de l’Agència ha d’aprovar les bases de les convoca-
tòries i les convocatòries de subvencions i prestacions que preveu aquest Decret, 
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en les quals han de constar les previsions de la Llei de finances públiques de la 
Generalitat.”

DISpOSICIONS TRANSITòRIES

Primera
Les places ocupades pel funcionariat públic que queden vacants s’extingeixen 

en el catàleg de places de funcionaris en produir-se aquesta circumstància, i es 
reconverteixen en places laborals de l’Agència.

Segona
Els òrgans i les activitats de l’Agència mantindran llur vinculació pressupostària 

actual fins que no es disposi d’un pressupost propi específic.

Tercera
Mentre el Consell d’Administració de l’Agència no procedeixi al nomenament 

de les persones responsables de les direccions sectorials en els termes previstos a 
l’apartat 5 de l’article 1 dels Estatuts de l’Agència, els òrgans suprimits en virtut de la 
disposició addicional setena d’aquest Decret mantindran la seva vigència, en tot cas, 
per un període màxim de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Decret.

DISpOSICIÓ DEROgATòRIA

Queda derogat el Decret 53/2007, de 6 de març, d’estructuració de la Secretaria 
d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

DISpOSICIÓ fINAL

Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC. L’Agència 

de l’Habitatge de Catalunya s’entendrà constituïda en la primera reunió del seu 
Consell d’Administració.

Barcelona, 2 de novembre de 2010

JOSé mONTILLA I AgUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

fRANCESC bALTASAR I ALbESA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

ANNEx

Estatuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

SECCIÓ pRImERA

Estructura orgànica de l’Agència

Article 1
Òrgans de govern i estructura

1. Els òrgans de govern de l’Agència són el president o la presidenta, el Consell 
d’Administració i el director o la directora.

Correspon al president o la presidenta de l’Agència l’aprovació de les bases de 
convocatòries i de les convocatòries de subvencions i prestacions previstes en els 
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plans per al dret a l’habitatge i instruments anàlegs, en els termes que li encomani 
el titular del departament competent en la matèria i d’acord amb les directrius que, 
si s’escau, s’estableixin.

2. L’Agència s’estructura en direccions sectorials i en delegacions territorials 
en els àmbits en què tingui desplegament el departament competent en matèria 
d’habitatge.

3. De la Direcció, en depenen:
a) La Direcció de Promoció de l’Habitatge.
b) La Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge.
c) La Direcció de Programes Socials d’Habitatge.
d) La Direcció de Serveis Centrals.
e) El Servei de Gestió Jurídica.
f) El Servei de Procediment i Règim Disciplinari.
g) Les delegacions territorials de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de 

l’Ebre.
4. El Consell d’Administració de l’Agència, a proposta del seu director o de la 

seva directora, desenvolupa l’estructura interna de les direccions i delegacions i 
distribueix les corresponents funcions entre les unitats organitzatives resultants, 
d’acord amb les previsions contingudes als articles 6.7.f) i 9.3 de la Llei 13/2009.

5. El Consell d’Administració de l’Agència, a proposta del seu director o de la 
seva directora, nomena les persones responsables de les direccions sectorials i de 
les delegacions territorials.

6. El director o la directora de l’Agència designa les persones responsables de la 
resta d’unitats organitzatives en què s’estructuri, d’acord amb l’estructura interna 
desenvolupada pel Consell d’Administració.

7. D’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, 
i als efectes del que preveu l’article 6 de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització 
dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya es dota amb serveis jurídics propis.

Consegüentment, les funcions corresponents seran exercides pels serveis jurídics 
de l’Agència, que seran adscrits al/a la director/a i dels quals formaran part els òrgans 
competents en matèria jurídica previstos en aquests Estatuts, i també per les altres 
unitats que pugui crear el Consell d’Administració en el desenvolupament posterior 
de l’estructura interna de l’Agència. Els serveis jurídics de l’Agència adequaran el 
seu funcionament al que disposa el Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació 
del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels ser-
veis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en particular amb 
referència a la prescripció continguda al seu article 15.3, sobre la coordinació dels 
serveis propis amb el Gabinet Jurídic i els serveis jurídics del Departament.

Article 2
El director o la directora

1. El director o la directora de l’Agència, en virtut del que estableix l’article 7 
de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, és nomenat pel Govern, a proposta del conseller 
o consellera del departament competent en matèria d’habitatge, un cop escoltat el 
Consell d’Administració.

2. Corresponen al director o a la directora de l’Agència les funcions indicades 
als articles 7.3 i 10.2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, que es concreten, entre 
d’altres, en les següents:

a) Exercir la màxima responsabilitat executiva de l’Agència.
b) Elaborar les propostes de programa d’actuació, d’inversions i de finançament 

i trametre-les a la Secretaria d’Habitatge.
c) Elaborar la proposta de pressupost d’explotació i de capital de l’Agència, tra-

metre-la a la Secretaria d’Habitatge i fer-ne el seguiment de l’execució.
d) Col·laborar amb la Secretaria d’Habitatge en l’elaboració del contracte pro-

grama, i fer-ne el seguiment de l’execució.
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e) Elaborar la proposta de plantilla i el règim retributiu del personal de l’Agència 
que ha de ser aprovat pel Consell d’Administració.

f) Dirigir i coordinar les unitats de l’Agència.
g) Proposar al president o la presidenta de l’Agència l’aprovació de les bases 

de convocatòries i de les convocatòries de subvencions i prestacions previstes en 
els plans per al dret a l’habitatge i instruments anàlegs que li puguin formular els 
directors sectorials en matèries de llurs respectives competències.

h) Representar legalment l’Agència en les relacions jurídiques sotmeses al dret 
públic, privat i laboral.

i) Subscriure els convenis adreçats a la constitució d’oficines locals d’habitatge 
i de borses de mediació per al lloguer social.

j) Autoritzar els contractes de l’Agència, en els termes establerts a la normativa 
reguladora dels contractes del sector públic.

k) Exercir la potestat sancionadora, adoptar les mesures provisionals i de re-
conducció recollides als apartats 2 i 3 de l’article 109 de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, i imposar sancions de multa la quantia de les quals sigui superior als 
25.000 euros i no excedeixi els 250.000 euros.

l) Exercir la direcció en matèria de personal i de política de recursos humans.
m) Retre comptes davant del Consell d’Administració de la situació de l’Agència, 

en termes econòmics i socials, amb dades objectives, i, especialment, mitjançant 
els comptes anuals.

n) Vetllar pel compliment del pressupost aprovat i la seva correcta administra-
ció.

o) Exercir qualsevol altra funció delegada pel president o la presidenta o pel Consell 
d’Administració de l’Agència i les que li atribueixin les disposicions vigents.

3. La Direcció de l’Agència es pot dotar d’òrgans d’assessorament i de coordina-
ció en els termes que determini el Reglament de desenvolupament de l’estructura 
organitzativa de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

4. La Direcció de l’Agència pot delegar les seves competències de conformitat 
amb la normativa vigent en matèria de procediment administratiu.

Article 3
La Direcció de Promoció de l’Habitatge

Corresponen a la Direcció de Promoció de l’Habitatge, dins el marc de les direc-
trius que estableixi el contracte programa, les funcions següents:

a) Executar i fer el seguiment i control de les línies de política d’habitatge de 
nova construcció.

b) Executar la política de foment de l’oferta d’habitatge protegit.
c) Elaborar propostes de regulació i d’actuació en matèria de promoció, adquisició 

i lloguer protegit d’habitatge i supervisar-ne el compliment.
d) Col·laborar amb el director de l’Agència en l’impuls i la coordinació de les 

actuacions relatives a la promoció i la construcció d’habitatges que realitzi l’Institut 
Català del Sòl.

e) Impulsar i coordinar les actuacions relatives a l’obtenció i la preparació de sòl 
residencial que realitzi l’Institut Català del Sòl.

f) Coordinar i dur a terme els programes de promoció d’habitatge de la Genera-
litat, inclosos els de remodelació d’edificis i habitatges que suposen la substitució 
de les edificacions existents.

g) Elaborar els informes d’habitatge en relació amb els plans generals i municipals 
i altres planejaments urbanístics.

h) Impulsar, supervisar i fer el seguiment dels instruments de planificació i 
programació de l’habitatge i del compliment de l’objectiu de solidaritat urbana.

i) Coordinar amb les administracions locals l’obtenció de sòls públics per a la 
construcció d’habitatge protegit.

j) Programar, iniciar i resoldre els procediments d’adjudicació dels habitatges 
amb protecció oficial.
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k) Elaborar criteris i sistemes per a la millor aplicació de les normes reguladores 
de l’accés a l’habitatge protegit i dels processos d’adjudicació.

l) Supervisar l’administració i gestió del parc d’habitatges de titularitat de la 
Generalitat, directament o mitjançant convenis amb les administracions locals.

m) Supervisar l’administració i gestió de les promocions d’habitatges amb pro-
tecció oficial en règim de lloguer d’altres promotors públics que li siguin encoma-
nades, i els habitatges privats que li siguin cedits per destinar-los al lloguer social, 
directament o mitjançant encàrrecs a professionals de l’àmbit privat.

n) Gestionar i coordinar el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció 
oficial.

o) Programar i dur a terme l’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial, 
en primeres o segones transmissions i en qualsevol de les tipologies establertes en 
els plans d’habitatge, que correspongui a l’Administració de la Generalitat.

p) Gestionar i adjudicar els ajuts per a la compra i urbanització de sòl o d’edificis 
per destinar-los a protecció oficial.

q) Administrar les operacions d’exercici dels drets d’opció de compra o de tempteig 
i retracte derivades de les qualificacions dels habitatges amb protecció oficial.

r) Dirigir i coordinar el registre administratiu de promotors socials d’habitatge i 
el d’empreses constructores previstos en la Llei 18/2007, de 28 de desembre.

s) Administrar tot el procés de qualificació d’habitatges protegits.
t) Proposar, si escau, a la Presidència de l’Agència, a través de la seva Direcció, 

les convocatòries d’ajuts, subvencions i prestacions en general, en l’àmbit de les 
seves competències.

u) Resoldre les sol·licituds presentades i controlar els ajuts i les prestacions que 
es concedeixen en les diverses línies d’ajuts de la seva competència.

v) Tramitar i resoldre expedients d’adquisició d’habitatges amb protecció oficial 
en copropietat i d’altres figures que la normativa d’aplicació determini.

w) Autoritzar i gestionar les compravendes i els contractes de lloguer dels ha-
bitatges protegits.

x) Autoritzar la transmissió d’habitatges amb protecció oficial i visar els con-
tractes corresponents.

Article 4
Òrgans que s’adscriuen a la Direcció de Promoció de l’Habitatge

S’adscriuen a la Direcció de Promoció de l’Habitatge els òrgans següents:
a) La Subdirecció General de Promoció d’Habitatge Protegit i de Sòl Residencial 

Associat.
b) El Servei d’Avaluació i Qualificació de l’Habitatge Protegit.
c) L’Àrea de Coordinació de Procediments i Adjudicació d’Habitatges.

Article 5
La Subdirecció General de Promoció d’Habitatge Protegit i de Sòl Residencial 
Associat

1. Corresponen a la Subdirecció General de Promoció d’Habitatge Protegit i de 
Sòl Residencial Associat les funcions següents:

a) Programar, coordinar i avaluar les actuacions en matèria d’habitatge protegit 
de nova construcció.

b) Elaborar propostes de regulació en matèria d’habitatge protegit de nova 
construcció i supervisar-ne el compliment, en especial pel que fa a l’habitatge de 
lloguer.

c) Dissenyar i programar les actuacions de remodelació d’aquells barris que 
requereixen una atenció especial, sens perjudici de les competències que corres-
ponen al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, d’acord amb la Llei 
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 
atenció especial.

d) Impulsar i coordinar amb l’Institut Català del Sòl els processos de foment de 
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sòl residencial i promoció d’habitatges i remodelació de barris, sens perjudici de 
les competències que corresponen al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques d’acord amb la Llei 2/2004, de 4 de juny.

e) Supervisar la conservació i millora del patrimoni d’habitatge públic.
f) Donar suport tècnic a l’elaboració de les directrius de programació de l’ha-

bitatge protegit.
g) Convenir amb els ajuntaments els programes generals i les actuacions con-

cretes d’habitatge protegit.
h) Col·laborar en l’elaboració del Pla territorial sectorial d’habitatge i coordinar 

les seves determinacions amb el planejament urbanístic.
i) Supervisar el seguiment dels plans locals d’habitatge i llur compliment.
2. De la Subdirecció General de Promoció d’Habitatge Protegit i Sòl Residencial 

Associat, en depenen:
a) El Servei de Programació de l’Habitatge Protegit.
b) El Servei de Planificació d’Habitatge i Sòl Residencial Associat a l’Habitatge 

Protegit.

Article 6
El Servei de Programació de l’Habitatge Protegit

1. Corresponen al Servei de Programació de l’Habitatge Protegit les funcions 
següents:

a) Elaborar propostes i fer l’assistència tècnica de la programació i el seguiment 
dels programes d’habitatge promoguts directament per la Generalitat.

b) Cooperar en la conservació i millora del patrimoni d’habitatge públic de la 
Generalitat.

c) Cooperar amb l’Institut Català del Sòl en la programació i el seguiment de les 
actuacions de promoció d’habitatge protegit.

d) Cooperar, controlar i tutelar els programes de barris en remodelació sens per-
judici de les competències que corresponen al Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques, d’acord amb la Llei 2/2004, de 4 de juny.

e) Elaborar propostes de convenis de col·laboració amb els ajuntaments per a la 
programació d’actuacions concretes d’habitatge protegit segons llurs necessitats.

2. La Secció de Programació depèn del Servei de Programació de l’Habitatge 
Protegit.

Article 7
La Secció de Programació

Corresponen a la Secció de Programació les funcions següents:
a) Elaborar i fer el control dels programes d’habitatges de promoció pública.
b) Realitzar els estudis necessaris per a l’elaboració i el seguiment dels programes 

de foment d’habitatges.
c) Supervisar i controlar els projectes i contractes professionals i constructius 

d’habitatges de promoció pública que executi la Generalitat.

Article 8
El Servei de Planificació d’Habitatge i Sòl Residencial Associat a l’Habitatge 
Protegit

1. Corresponen al Servei de Planificació d’Habitatge i Sòl Residencial Associat 
a l’Habitatge Protegit les funcions següents:

a) Elaborar la documentació tècnica relativa a les comissions d’urbanisme de 
Catalunya i a les ponències tècniques en matèria d’habitatge.

b) Elaborar els informes del planejament urbanístic en matèria d’habitatge.
c) Coordinar el desplegament del Pla territorial sectorial d’habitatge en el pla-

nejament urbanístic.
d) Realitzar el seguiment i la coordinació dels patrimonis públics de sòl resi-

dencial i la seva relació amb el Pla territorial sectorial d’habitatge i la política de 
sòl destinat a habitatge protegit de l’Institut Català del Sòl.
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e) Informar i fer el seguiment dels plans locals d’habitatge.
2. L’Àrea de Planificació i Avaluació depèn del Servei de Planificació d’Habitatge 

i Sòl Residencial Associat a l’Habitatge Protegit.

Article 9
L’Àrea de Planificació i Avaluació

Corresponen a l’Àrea de Planificació i Avaluació, que es configura com a àrea 
funcional, les funcions següents:

a) Preparar els informes relatius a la planificació de les polítiques d’habitatge 
que realitzen els municipis mitjançant els plans locals d’habitatge.

b) Analitzar i avaluar el compliment de les determinacions del Pla territorial 
sectorial d’habitatge.

c) Elaborar els informes que requereixi la Direcció en matèria de sòl per a ha-
bitatge protegit.

d) Recollir, organitzar i actualitzar la informació relativa als compromisos 
presos en matèria de sòl per a habitatge protegit i patrimonis municipals de sòl i 
habitatge.

e) Donar assessorament i suport tècnic a les administracions locals en matèria 
de programació de les polítiques de sòl per a habitatge protegit.

f) Donar suport tècnic als serveis territorials d’Habitatge en matèria de polítiques 
de sòl per a habitatge protegit i d’habitatge del seu àmbit territorial.

Article 10
El Servei d’Avaluació i Qualificació de l’Habitatge Protegit

1. Corresponen al Servei d’Avaluació i Qualificació de l’Habitatge Protegit les 
funcions següents:

a) Cooperar amb els promotors, públics i privats, per fomentar la construcció 
d’habitatges protegits.

b) Formular i avaluar els programes de foment per a l’accés a l’habitatge.
c) Fer el dictamen tècnic i jurídic, i resoldre els expedients de qualificació d’ha-

bitatges protegits en la demarcació territorial de Barcelona.
d) Tramitar, atorgar i fer el seguiment de les qualificacions i resolucions d’habi-

tatge de protecció oficial promogut per la Generalitat de Catalunya.
e) Tramitar i resoldre els ajuts establerts en els plans i programes de la Se-

cretaria d’Habitatge, relatius a la promoció d’habitatges i al seu accés, en la 
demarcació territorial de Barcelona, si així ho estableixen les bases reguladores 
dels ajuts.

f) Tramitar els ajuts a l’adquisició i urbanització de sòl per destinar-lo a la construc-
ció d’habitatge protegit, si així ho estableixen les bases reguladores dels ajuts.

2. Depenen del Servei d’Avaluació i Qualificació de l’Habitatge Protegit:
a) La Secció de Promoció d’Habitatge Protegit.
b) La Secció de Transmissió de l’Habitatge Protegit.

Article 11
La Secció de Promoció d’Habitatge Protegit

Corresponen a la Secció de Promoció d’Habitatge Protegit les funcions se-
güents:

a) Supervisar els projectes, elaborar els informes tècnics i efectuar la inspecció 
dels habitatges i dels edificis d’habitatges objecte dels expedients de qualificació 
d’habitatges protegits en la demarcació territorial de Barcelona.

b) El suport tècnic i la inspecció d’habitatges protegits.

Article 12
La Secció de Transmissió de l’Habitatge Protegit

Corresponen a la Secció de Transmissió de l’Habitatge Protegit les funcions 
següents:
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a) Elaborar informes jurídics dels expedients de qualificació d’habitatges de 
protecció pública en la demarcació territorial de Barcelona.

b) Gestionar els ajuts establerts en els plans i programes relatius a la promoció 
d’habitatges i de l’accés a l’habitatge en la demarcació territorial de Barcelona.

c) Tramitar els visats dels contractes i gestionar els expedients relatius als drets 
d’opció d’adquisició preferent i de tempteig i retracte d’habitatges protegits.

Article 13
L’Àrea de Coordinació de Procediments i Adjudicació d’Habitatges

Corresponen a l’Àrea de Coordinació de Procediments i Adjudicació d’Habitatges, 
que es configura com a àrea funcional, les funcions següents:

a) Elaborar les propostes de resolució relatives als procediments administratius 
que són competència de la Direcció de Promoció de l’Habitatge Protegit.

b) Vetllar per la correcta gestió dels ajuts destinats a promotors d’habitatges 
protegits, en els termes que resultin de les convocatòries corresponents.

c) Supervisar la gestió de l’Agència en els processos d’adjudicació d’habitatges 
protegits promoguts per la Generalitat.

d) Coordinar la programació de les adjudicacions d’habitatges amb l’Institut 
Català del Sòl.

e) Coordinar la implantació dels sistemes d’accés a l’habitatge protegit.
f) Fer difusió de les polítiques de promoció i adjudicació d’habitatges protegits 

entre les organitzacions i entitats públiques i privades.

Article 14
La Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge

Corresponen a la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Ha-
bitatge, dins el marc de les directrius que estableixi el contracte programa, les 
funcions següents:

a) Seguir i controlar la política de rehabilitació d’habitatges, de programes es-
pecífics de rehabilitació d’habitatges en barris i nuclis històrics i de mobilització 
del parc vacant existent.

b) Dirigir i supervisar les obres de rehabilitació i millora en els habitatges ad-
ministrats i gestionats per l’Agència.

c) Donar suport als ajuntaments en els seus programes de rehabilitació d’edificis 
i d’habitatges i de millora urbana.

d) Proposar, si escau, a la Presidència de l’Agència, a través de la seva Direcció, 
les convocatòries d’ajuts, subvencions i prestacions en general, en l’àmbit de les 
seves competències.

e) Resoldre les sol·licituds presentades i controlar els ajuts i les prestacions que 
es concedeixen en les diverses línies d’ajuts de la seva competència.

f) Coordinar i donar suport als programes de remodelació de barris convinguts 
amb l’Administració de l’Estat i amb els ajuntaments.

g) Gestionar els plans de rehabilitació de la Generalitat.
h) Controlar i fer el seguiment de control de qualitat del parc d’habitatges i 

d’edificis i gestionar els programes d’inspecció tècnica d’edificis, directament o 
coordinant les tasques d’agents conveniats.

i) Autoritzar l’acreditació de laboratoris d’assaigs de l’edificació.
j) Controlar el sistema de cèdules d’habitabilitat concedides directament per la 

Generalitat i supervisar i coordinar les concedides per l’Administració local.
k) Donar suport tècnic als ajuntaments en operacions d’exercici del dret de 

tempteig i retracte per a l’obtenció d’habitatges o d’edificis d’habitatges per a po-
lítiques socials.

l) Controlar i fer el seguiment de les polítiques de foment de la sostenibilitat i 
habitabilitat en l’edificació, tant en obra nova com en la rehabilitació.

m) Realitzar estudis d’actuacions a executar sobre barris i d’àrees en risc de 
degradació.
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n) Comprovar i verificar l’aplicació del Decret d’ecoeficiència energètica dels 
edificis de manera conjunta i coordinada amb els col·legis professionals.

o) Promoure les accions i les mesures que garanteixin l’accessibilitat física, la 
sostenibilitat i l’ecoeficiència tant del parc d’habitatge ja construït com del de nova 
construcció.

p) Impulsar i promoure mesures que permetin desenvolupar la recerca, la inno-
vació, la millora de la qualitat i l’excel·lència en la construcció d’habitatges.

q) Vetllar pel compliment dels paràmetres de qualitat i d’accessibilitat dels ha-
bitatges i de les mesures per garantir-ne el bon ús, la conservació i la rehabilitació, 
i proposar mesures a la Secretaria d’Habitatge en aquests àmbits mateixos.

r) Totes les altres que la Direcció de l’Agència li pugui encomanar.

Article 15
Òrgans que s’adscriuen a la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació 
de l’Habitatge

S’adscriuen a la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habi-
tatge:

a) El Servei d’Ordenació de l’Edificació.
b) El Servei de Rehabilitació d’Habitatges.
c) El Servei d’Habitabilitat i Parc Desocupat.
d) El Servei de Conservació del Parc d’Habitatge.

Article 16
El Servei d’Ordenació de l’Edificació

1. Corresponen al Servei d’Ordenació de l’Edificació les funcions següents:
a) Elaborar estudis i propostes de normatives de tipus tècnic en matèria de control 

de qualitat de processos i productes de l’edificació.
b) Fer el seguiment de l’aplicació de la normativa tècnica en matèria d’edificació.
c) Dur a terme la coordinació en matèria de normativa tècnica d’edificació amb 

altres administracions públiques i organismes d’investigació.
d) Establir procediments per millorar la qualitat del procés constructiu i acre-

ditar-lo.
e) Controlar i tutelar la qualitat de les obres en les fases de projecte, execució i 

manteniment.
f) Tutelar, informar i coordinar els serveis territorials d’Habitatge en matèria 

d’ordenació i qualitat de l’edificació.
g) Establir i mantenir la xarxa pròpia d’instal·lacions d’anàlisi i assaigs de ma-

terials de la construcció, la urbanització i els serveis urbans.
h) Custodiar el registre dels laboratoris d’assaigs de l’edificació amb declaració 

responsable i la inspecció i el control de les seves instal·lacions.
i) Custodiar el registre d’entitats de control de qualitat de l’edificació amb decla-

ració responsable i la inspecció i control de les seves instal·lacions.
2. Depenen del Servei d’Ordenació de l’Edificació:
a) La Secció de Control de Qualitat.
b) La Secció d’Acreditació i Coordinació de Laboratoris.

Article 17
La Secció de Control de Qualitat

Corresponen a la Secció de Control de Qualitat les funcions següents:
a) Elaborar els estudis de normatives de tipus tècnic en matèria de control de 

qualitat i adequació dels habitatges.
b) Avaluar els efectes que l’aplicació de les normatives en matèria de control de 

qualitat i adequació dels habitatges generi en el parc d’habitatges.
c) Controlar el compliment de la normativa vigent en matèria de qualitat, sos-

tenibilitat i paràmetres d’ecoeficiència, en la nova construcció d’habitatges i en el 
parc existent.
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Article 18
La Secció d’Acreditació i Coordinació de Laboratoris

Corresponen a la Secció d’Acreditació i Coordinació de Laboratoris les funcions 
següents:

a) Elaborar els plecs de condicions específiques per a cada àrea d’acreditació.
b) Organitzar el sistema del registre d’acreditacions i la comprovació de les 

condicions d’idoneïtat dels laboratoris acreditats.
c) Coordinar la xarxa d’instal·lacions pròpies d’anàlisi i assaigs de materials de 

la construcció, la urbanització i els serveis urbans.

Article 19
El Servei de Rehabilitació d’Habitatges

1. Corresponen al Servei de Rehabilitació d’Habitatges les funcions següents:
a) Elaborar propostes i fer el seguiment dels programes de foment de la rehabi-

litació de la Secretaria d’Habitatge.
b) Tramitar i resoldre les sol·licituds d’ajuts de rehabilitació d’habitatges i d’edi-

ficis d’habitatges de la demarcació territorial de Barcelona, si així ho preveuen les 
bases reguladores dels ajuts.

c) Tramitar i resoldre les sol·licituds d’ajuts de rehabilitació d’habitatges i edificis 
d’àrees de rehabilitació integral i d’altres programes específics de rehabilitació en 
col·laboració amb l’Administració local.

d) Tramitar i resoldre sol·licituds d’ajuts de propietaris i propietàries d’habitatges 
desocupats de les diverses demarcacions territorials que els posin a llogar.

e) Supervisar, avaluar i coordinar les gestions i actuacions de les oficines locals 
d’habitatge en expedients d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges.

f) Coordinar, informar i fer el seguiment de la gestió dels serveis territorials 
d’Habitatge en matèria de rehabilitació d’habitatges.

g) Coordinar amb els ajuntaments el finançament i control de les actuacions de 
rehabilitació dels plans i programes de rehabilitació de la Direcció de Qualitat de 
l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge inclosos en barris beneficiaris de la Llei 
2/2004, de 4 de juny.

2. Depenen del Servei de Rehabilitació:
a) La Secció de Tramitació.
b) La Secció Tècnica.

Article 20
La Secció de Tramitació

Correspon a la Secció de Tramitació la gestió dels expedients d’ajuts establerts 
en els plans i programes de la Secretaria d’Habitatge relatius a la rehabilitació 
d’habitatges en la demarcació territorial de Barcelona.

Article 21
La Secció Tècnica

Corresponen a la Secció Tècnica les funcions següents:
a) Coordinar l’elaboració dels informes tècnics necessaris per a la tramitació 

dels expedients d’ajuts competència del Servei, elaborats pel personal adscrit a la 
Secció.

b) Programar les inspeccions a realitzar pel personal tècnic adscrit a la Secció.
c) Coordinar i difondre, per homogeneïtzar-los, els criteris tècnics a utilitzar en 

l’elaboració dels informes dels expedients d’ajuts a la rehabilitació.
d) Coordinar els informes emesos pel personal tècnic adscrit a oficines locals 

d’habitatge, d’acord amb els convenis de col·laboració interadministrativa subscrits, 
en relació amb les sol·licituds d’ajuts competència del Servei de Rehabilitació.

e) Informar sobre els projectes de rehabilitació en matèria d’accessibilitat.
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Article 22
El Servei d’Habitabilitat i Parc Desocupat

1. Corresponen al Servei d’Habitabilitat i Parc Desocupat les funcions se-
güents:

a) Elaborar propostes de directrius i mesures necessàries per a la coordinació 
d’actuacions relatives a l’habitabilitat dels habitatges.

b) Tramitar i resoldre els expedients de cèdules d’habitabilitat de la demarcació 
territorial de Barcelona.

c) Elaborar informes i la coordinació amb altres departaments, administracions 
i ens en matèries relacionades amb l’habitabilitat dels habitatges no protegits i el 
parc desocupat.

d) Supervisar, avaluar i coordinar les tramitacions i actuacions dels consells 
comarcals i dels ajuntaments en expedients relatius a cèdules d’habitabilitat.

e) Tutelar, formar, coordinar i fer el seguiment de la gestió dels serveis territorials 
d’Habitatge en matèria d’habitabilitat i del parc desocupat.

2. La Secció de Tramitació depèn del Servei d’Habitabilitat i Parc Desocupat.

Article 23
La Secció de Tramitació

Corresponen a la Secció de Tramitació les funcions següents:
a) Gestionar els expedients de concessió de cèdules d’habitabilitat en la demar-

cació territorial de Barcelona.
b) Informar tècnicament sobre les denúncies sobre habitabilitat en el parc d’ha-

bitatges existent.
c) Realitzar inspeccions sobre la situació d’habitabilitat del parc d’habitatge i de 

l’ocupació dels habitatges.

Article 24
El Servei de Conservació del Parc d’Habitatge

Corresponen al Servei de Conservació del Parc d’Habitatge les funcions se-
güents:

a) Elaborar propostes de control tècnic del parc residencial construït, directament 
o en col·laboració amb les administracions locals.

b) Consensuar amb els col·legis professionals el protocol per elaborar els informes 
tècnics dels edificis i vetllar per la seva execució correcta.

c) Fer el seguiment i l’anàlisi dels informes tècnics dels edificis i de les seves 
conclusions.

d) Formular propostes a la Secretaria d’Habitatge amb la finalitat de poder orientar 
adequadament les polítiques de rehabilitació per a la reparació de les deficiències 
i patologies detectades.

e) Establir propostes de suport a propietaris i propietàries d’edificis d’habitatges 
per a la realització de les inspeccions tècniques.

f) Analitzar problemàtiques específiques i excepcionals relacionades amb el 
parc construït.

g) Inspeccionar el parc construït a requeriment de les administracions públi-
ques.

h) Resoldre els expedients d’aptitud dels edificis.
i) Programar i organitzar actes i jornades per a la formació de tècnics competents 

per a l’emissió dels informes sobre l’estat de conservació dels edificis.

Article 25
La Direcció de Programes Socials d’Habitatge

Corresponen a la Direcció de Programes Socials d’Habitatge, dins el marc de les 
directrius que estableixi el contracte programa, les funcions següents:

a) Executar programes d’habitatge social per encàrrec de la Generalitat de 
Catalunya i coordinar i donar suport a programes d’habitatge social de les admi-
nistracions locals.
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b) Tramitar, gestionar, inspeccionar, autoritzar i abonar les prestacions permanents 
per al pagament del lloguer i les prestacions d’especial urgència per al pagament 
del lloguer o de quotes d’amortització hipotecària en situacions especials, en els 
termes establerts a les normes reguladores.

c) Fer el seguiment i control dels programes d’ajuts al pagament de l’habitatge.
d) Instruir i resoldre els expedients de concessió de la renda bàsica d’emancipació 

i d’altres ajuts establerts en la normativa d’aplicació.
e) Proposar, si escau, a la Presidència de l’Agència, a través de la seva Direcció, 

les convocatòries d’ajuts, subvencions i prestacions en general, en l’àmbit de les 
seves competències.

f) Resoldre les sol·licituds presentades i controlar els ajuts i les prestacions que 
es concedeixen en les diverses línies d’ajuts de la seva competència.

g) Controlar i fer el seguiment i control dels programes de mediació i de cessió 
per al lloguer social.

h) Controlar i fer el seguiment i control dels programes d’ajuts als propietaris i 
propietàries per mobilitzar habitatges privats cap a l’oferta de lloguer.

i) Gestionar i fer el seguiment dels convenis per a la constitució de borses de 
mediació per al lloguer social.

j) Coordinar els programes de rendibilització d’edificis de propietat vertical, 
en col·laboració amb la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de 
l’Habitatge.

k) Fer el seguiment i coordinar els programes d’habitatges d’inclusió social, 
d’entitats privades o d’ajuntaments.

l) Coordinar i impulsar iniciatives de promoció i rehabilitació d’edificis per a allot-
jament transitori, d’emancipació, d’acollida, d’empara i situacions anàlogues.

m) Donar suport i coordinar l’activitat de les delegacions territorials de l’Agència 
en matèria de programes socials d’habitatge.

n) Donar suport als ajuntaments en els aspectes socials del compliment de l’ob-
jectiu de la solidaritat urbana.

o) Coordinar i impulsar iniciatives de cooperació internacional, en països en 
vies de desenvolupament, en l’àmbit de l’habitatge.

p) Donar suport i fer el seguiment de les activitats d’ordre social en els reallot-
jaments dels programes de remodelació de barris, o d’intervenció en rehabilitació 
de barris.

q) Proposar criteris per facilitar l’accés als habitatges d’emergència social.
r) Dirigir, impulsar i coordinar els programes d’ajuts implícits.
s) Promoure i coordinar amb altres departaments de la Generalitat línies d’ajuts 

per lluitar contra el risc d’exclusió social residencial.

Article 26
La Direcció de Serveis Centrals

Corresponen a la Direcció de Serveis Centrals les funcions següents:
a) Elaborar, mantenir, analitzar, controlar i donar la informació necessària referent 

als comptes, el compte de resultats i els balanços de l’Agència.
b) Realitzar la planificació financera a llarg i a curt termini, gestionar els re-

cursos de tresoreria i els instruments de crèdit necessaris, realitzar les previsions i 
provisions, i aplicar les normes fiscals.

c) Gestionar i controlar la facturació a les parts proveïdores o la clientela.
d) Gestionar, controlar, supervisar i executar licitacions i contractes.
e) Supervisar i donar conformitat a reclamacions de sinistres a asseguradores.
f) Comptabilitzar operacions econòmiques i vetllar per la correcció de les im-

putacions efectuades, i analitzar-ne i supervisar-ne els efectes.
g) Vetllar per la correcta aplicació i compliment de la normativa d’aplicació en 

matèria de tributació fiscal.
h) Elaborar i controlar els pressupostos amb la periodicitat necessària per complir 

els objectius de l’Agència.
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i) Dirigir la gestió del pressupost i els pagaments de les línies d’ajuts en matèria 
d’habitatge i la seva justificació posterior a la Secretaria d’Habitatge.

j) Gestionar les relacions laborals i la negociació amb els i les representants de 
les persones treballadores i els delegats i las delegades sindicals, seguint el Conveni 
col·lectiu.

k) Gestionar el personal funcionari adscrit a l’Agència d’acord amb la normativa 
d’aplicació.

l) Administrar i gestionar el personal i els plans de prevenció de riscos i vigilància 
de la salut i qualitat de les condicions laborals.

m) Elaborar el pla anual de qualitat amb una visió global i integradora. Audi-
tar, avaluar i controlar els sistemes de qualitat dels processos, en especial els que 
incideixen en l’usuari.

n) Coordinar i donar suport organitzatiu a les delegacions territorials de l’Agència, 
i fer el seguiment a les oficines locals d’habitatge que hagin subscrit un conveni 
de col·laboració.

o) Identificar, analitzar i implementar millores organitzatives, dissenyar i mo-
dificar els procediments de l’Agència, i crear i modificar els circuits de treball per 
fer-los coherents amb els processos definits.

p) Gestionar i executar els programes de comunicació i d’atenció a la ciutadania 
en relació amb les diverses àrees competencials de l’Agència.

q) Dirigir i coordinar el registre administratiu d’agents immobiliaris previst a 
la normativa vigent en matèria d’habitatge.

r) Assistir els diversos òrgans de l’Agència en tot allò relatiu a les tecnologies 
de la informació.

Article 27
Òrgans que s’adscriuen a la Direcció de Serveis Centrals

S’adscriuen a la Direcció de Serveis Centrals:
a) L’Àrea de Coordinació Territorial.
b) El Servei d’Informació, Qualitat de Processos i Atenció Ciutadana.
c) El Servei de Gestió de Recursos.

Article 28
L’Àrea de Coordinació Territorial

Corresponen a l’Àrea de Coordinació Territorial, que es configura com a àrea 
funcional, les funcions següents:

a) Donar suport a la Direcció de Serveis Centrals en la coordinació de les dele-
gacions territorials, de les oficines locals d’habitatge i les borses de mediació per 
al lloguer social que hagin establert un conveni de col·laboració.

b) Fer el seguiment i l’avaluació de les activitats, gestions i tramitacions relaci-
onades amb els convenis subscrits amb les oficines locals d’habitatge.

c) Assistir la Direcció de Serveis Centrals en la implantació de la qualitat de 
processos i de sistemes d’atenció ciutadana en el territori.

d) Exercir les funcions de secretaria de comissions i òrgans col·legiats que li 
encomani la Direcció de Serveis Centrals.

e) Impulsar les actuacions prèvies a la formalització de convenis amb altres 
administracions i organismes en el territori.

f) Donar suport a la Direcció de Serveis Centrals en l’elaboració de circulars i 
instruccions per a les delegacions territorials.

g) Coordinar els sistemes d’informació i atenció ciutadana en matèria d’habitatge 
a les delegacions territorials.

Article 29
El Servei d’Informació, Qualitat de Processos i Atenció Ciutadana

1. Corresponen al Servei d’Informació, Qualitat de Processos i Atenció Ciutadana 
les funcions següents:
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a) Coordinar els serveis d’atenció ciutadana de l’Agència i de les seves unitats 
orgàniques.

b) Coordinar i gestionar la informació en matèria d’habitatge que cal difondre 
entre la ciutadania mitjançant els diferents canals de comunicació.

c) Elaborar i gestionar els plans de comunicació interna entre els òrgans de 
l’Agència i les oficines locals d’habitatge.

d) Elaborar, implementar i fer el seguiment de les propostes de millora de la 
qualitat dels serveis de l’Agència.

e) Analitzar el disseny de processos, circuits i documentació administrativa i 
fer propostes per millorar-ne l’eficiència.

f) Preparar les auditories dels sistemes de gestió de la qualitat dels processos i 
seguir les actuacions que se’n derivin.

g) Elaborar les propostes de revisió de les polítiques de qualitat dels processos 
i per a la implementació dels objectius de millora.

h) Coordinar les oficines locals d’habitatge en l’àmbit de la informació, la co-
municació i la qualitat dels serveis.

i) Tenir cura de la implantació dels sistemes de gestió de qualitat dels processos 
certificats segons les normes ISO o similars en les oficines locals d’habitatge.

2. La Secció de Qualitat de Processos i Comunicació depèn del Servei d’Infor-
mació, Qualitat de Processos i Atenció Ciutadana.

Article 30
La Secció de Qualitat de Processos i Comunicació

Corresponen a la Secció de Qualitat de Processos i Comunicació les funcions 
següents:

a) Custodiar, mantenir i actualitzar la documentació referent a la política de qualitat 
dels processos que impulsa l’Agència.

b) Fer el seguiment de les accions de millora dels processos acreditats segons 
les normes reguladores dels sistemes de gestió de la qualitat.

c) Custodiar les actes i la documentació de les sessions dels òrgans i les comis-
sions de l’Agència que avaluen els processos de qualitat.

d) Avaluar la documentació referent a incidències, queixes i suggeriments de 
ciutadans.

e) Elaborar els documents, els impresos, els fullets i les guies destinades al 
personal informador en matèries relacionades amb l’habitatge.

f) Fer el seguiment dels canals de comunicació intern i extern relacionats amb 
la informació i l’atenció ciutadana.

Article 31
El Servei de Gestió de Recursos

1. Corresponen al Servei de Gestió de Recursos les funcions següents:
a) Elaborar i gestionar el pressupost de l’Agència i controlar el compliment de 

la normativa pressupostària.
b) Coordinar la gestió i el seguiment de la concessió i el pagament de les sub-

vencions en matèria d’habitatge atorgades pels òrgans competents.
c) Elaborar les propostes de contractació.
d) Dur a terme el control intern de tots els processos de contractació i de despesa 

de l’Agència.
e) Assessorar l’Agència en la rendició de comptes a la Sindicatura de Comptes 

en les auditories que es realitzin en l’àmbit de l’Agència.
f) Controlar el seguiment del contracte programa de l’Agència i supervisar pres-

supostàriament i econòmicament les actuacions i subvencions de l’Agència.
g) Assessorar i supervisar les actuacions de caràcter econòmic de les diverses 

unitats de l’Agència.
2. La Secció de Gestió Pressupostària depèn del Servei de Gestió de Recur-

sos.
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Article 32
La Secció de Gestió Pressupostària

Corresponen a la Secció de Gestió Pressupostària les funcions següents:
a) Tramitar i fer el seguiment dels expedients de pagament de les subvencions 

en matèria d’habitatge concedides pels òrgans competents.
b) Tramitar i gestionar pressupostàriament les convocatòries de subvencions en 

matèria d’habitatge.
c) Coordinar amb les entitats col·laboradores els aspectes pressupostaris relatius a 

la tramitació de subvencions, la realització d’informes tècnics dels tests dels edificis 
i la gestió de les borses de mediació.

d) Gestionar els crèdits pressupostaris en matèria d’ajuts i subvencions i les 
transferències corresponents.

e) Participar en l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost de l’Agència i co-
ordinar les necessitats previstes per a cadascun dels serveis.

Article 33
El Servei de Gestió Jurídica

1. Corresponen al Servei de Gestió Jurídica les funcions següents:
a) Donar suport jurídic, en matèries relacionades amb l’habitatge, a les àrees i uni-

tats de l’Agència i assessorar sobre tramitacions i procediments administratius.
b) Dirigir les tasques jurídiques que realitzi el personal adscrit al Servei.
c) Exercir les funcions de secretaria de les comissions i els òrgans col·legiats que 

li encomani la Direcció de l’Agència.
d) Tramitar els recursos presentats contra actes i resolucions dels òrgans de 

l’Agència la resolució dels quals correspongui al president o la presidenta o al 
director o la directora.

e) Elaborar informes jurídics i dictàmens relacionats amb les competències de 
l’Agència.

f) Coordinar els criteris jurídics per a l’elaboració de les propostes de resolució 
dels recursos administratius competència de l’Agència i de les direccions que en 
depenen.

g) Coordinar l’elaboració de les propostes de resolució dels recursos administra-
tius, competència del conseller competent en matèria d’habitatge, contra resolucions 
dictades per òrgans de l’Agència i de les unitats que la integren.

h) Controlar les tasques relacionades amb la interposició de recursos contenciosos 
administratius contra les resolucions de l’Agència i de les unitats que la integren.

i) Elaborar les propostes de bases reguladores de convocatòries de subven-
cions.

j) Elaborar les propostes de convenis que se li encomanin i fer-ne el seguiment 
fins a la formalització.

k) Donar suport a la Direcció de l’Agència en l’elaboració de circulars i instruc-
cions.

2. La Secció de Recursos i Informes depèn del Servei de Gestió Jurídica.

Article 34
La Secció de Recursos i Informes

Corresponen a la Secció de Recursos i Informes les funcions següents:
a) Gestionar les propostes de resolució de recursos interposats contra resolucions 

de l’Agència i de les unitats que la integren.
b) Tramitar documents i informes sobre matèries relacionades amb la normativa 

d’habitatge i amb els plans d’ajuts a l’habitatge.
c) Mantenir i actualitzar l’arxiu de la normativa i disposicions referents a l’ha-

bitatge.
d) Coordinar les persones lletrades de la Secció que emetin informe sobre les 

propostes de resolució dels recursos administratius competència de l’Agència.
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Article 35
El Servei de Procediments i Règim Disciplinari

Corresponen al Servei de Procediments i Règim Disciplinari les funcions se-
güents:

a) Incoar, tramitar i fer les propostes de resolució dels expedients disciplinaris 
en matèria d’habitatge de la demarcació territorial de Barcelona.

b) Resoldre la imposició de sancions no superiors a 25.000 euros en l’àmbit de 
Barcelona.

c) Incoar, tramitar i resoldre els expedients disciplinaris en matèria d’habitatges 
promoguts directament per la Generalitat, sota qualsevol règim de protecció, en tot 
l’àmbit territorial de Catalunya.

d) Donar suport i assessorament jurídic en els procediments relatius a les de-
núncies i sancions en matèria d’habitatge.

Article 36
Les delegacions territorials

1. Els delegats i les delegades territorials de l’Agència exerceixen funcions de 
coordinació de les actuacions administratives que es duguin a terme en les dele-
gacions respectives, sense exercir potestats públiques.

2. Correspon als delegats i les delegades territorials col·laborar amb el director 
de l’Agència en el desenvolupament de les funcions a), b), c), g), h), j), k) i m) que 
preveu l’article 2.2 d’aquest annex, en els territoris respectius.

3. Els serveis territorials d’Habitatge depenen de les delegacions territorials de 
l’Agència.

4. Els serveis territorials d’Habitatge depenen funcionalment de les direccions 
sectorials de l’Agència competents per raó de la matèria.

5. Els recursos contra els actes administratius dictats pels caps dels serveis 
territorials s’adreçaran al director o als directors sectorials de l’Agència, en llurs 
àmbits respectius.

Article 37
Els serveis territorials d’Habitatge

1. Corresponen als serveis territorials d’Habitatge, constituïts amb rang orgànic 
de servei, les funcions següents en llurs àmbits territorials respectius:

a) El desenvolupament i la tutela de les funcions i els programes relatius a la 
Direcció de Promoció de l’Habitatge Protegit establerts a l’article 3 d’aquest annex, 
lletres b), l), m), p), s), t), u), v), w) i x).

b) El desenvolupament i la tutela de les funcions i els programes relatius a la Di-
recció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge establerts a l’article 
14 d’aquest annex, lletres a), b), c), e), f), g) i i).

c) El dictamen tècnic i jurídic, i la resolució dels expedients de qualificació 
d’habitatges protegits.

d) La incoació i tramitació dels expedients disciplinaris en les matèries de la 
seva competència, dels respectius àmbits territorials.

e) La resolució de la imposició de sancions no superiors a 25.000 euros en llurs 
respectius àmbits territorials.

f) La gestió i resolució dels ajuts que els plans, els programes i les convocatòries 
concretes els encomanin.

g) El control de la qualitat i habitabilitat dels habitatges i dels edificis d’habitatges 
i la tramitació dels expedients que en derivin.

2. La Secció Territorial d’Habitatge i Informació i la Secció Territorial de Qualitat 
en l’Edificació depenen de cadascun dels serveis territorials d’Habitatge de Girona, 
de Lleida i de Tarragona.
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Article 38
La Secció Territorial d’Habitatge i Informació

Corresponen a la Secció Territorial d’Habitatge i Informació les funcions se-
güents:

a) La tramitació dels expedients de qualificació d’habitatges protegits i dels 
ajuts que se’n derivin.

b) La tramitació dels expedients d’accés als habitatges protegits i dels ajuts que 
se’n derivin.

c) La tramitació d’expedients disciplinaris.
d) La informació i atenció ciutadana en totes les matèries de la seva competèn-

cia.

Article 39
La Secció Territorial de Qualitat en l’Edificació

Corresponen a la Secció Territorial de Qualitat en l’Edificació les funcions 
següents:

a) La tramitació dels expedients d’ajuts a la rehabilitació residencial.
b) La tramitació dels expedients de concessió de cèdules d’habitabilitat.
c) L’aplicació i difusió de les polítiques de qualitat i sostenibilitat de l’Agència.

SECCIÓ SEgONA

El funcionament de l’Agència

Article 40
Comissions consultives i executives

1. El Consell d’Administració de l’Agència pot constituir una o més comissions 
consultives o executives, integrades pels membres del Consell mateixos, amb pos-
sibilitat de delegació temporal o permanent, en termes anàlegs als que estableix la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administraci-
ons públiques de Catalunya. Les comissions es regulen per reglament intern. La 
participació en aquestes comissions no generarà cap tipus de dret econòmic per a 
llurs membres.

2. Les funcions de les comissions consultives o executives esmentades s’han de 
vincular a les activitats específiques de les direccions sectorials, o han de respondre 
a necessitats de coordinació de l’Agència amb altres organismes públics o privats 
que desenvolupin activitats relacionades amb l’habitatge.

Article 41
Recursos econòmics

1. Els recursos econòmics de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya són integrats 
per:

a) Els que li assignin amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya.

b) Les aportacions procedents de l’Administració General de l’Estat o de la 
Unió Europea.

c) Els rendiments procedents de les tarifes percebudes per serveis que presti 
directament o indirectament, que tindran la consideració de preus privats quan 
derivin de serveis prestats per l’Agència sota aquest règim.

d) Les quantitats obtingudes per l’alienació d’actius fixos i pel rendiment dels 
béns i els valors que constitueixin el seu patrimoni.

e) Les subvencions, les donacions i qualsevol altra aportació d’entitats públiques 
i privades o de particulars.

f) Les taxes relatives a l’habitatge del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya, els imports de les sancions imposades pels òrgans de l’Agència que 
caldrà destinar a polítiques públiques d’habitatge i els reintegraments dels ajuts.
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g) Els procedents dels crèdits, els préstecs i les altres operacions financeres 
que es puguin concertar i estiguin reflectides en la Llei de pressupostos de la 
Generalitat.

h) Qualsevol altre ingrés compatible amb la naturalesa i les finalitats de l’Agèn-
cia.

i) La resta d’ingressos que s’autoritzin.
2. De conformitat amb l’article 119 de la Llei del dret a l’habitatge i la disposició 

addicional catorzena de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives, els ingressos de dret públic no tributari que es derivin de l’exer-
cici de la potestat sancionadora en matèria d’habitatge s’afecten al finançament de 
polítiques públiques destinades a garantir el dret a l’habitatge.

Article 42
Pressupost, comptabilitat i control econòmic

1. El pressupost de l’Agència és anual i se subjecta a les disposicions legals 
referides a l’article 18 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol. L’Agència ordena la seva 
comptabilitat d’acord amb el Pla general comptable i resta sotmesa al control financer 
mitjançant auditories, d’acord amb el que disposa la normativa vigent.

2. Per acord del Consell d’Administració, es crearà un òrgan de control econo-
micofinancer, d’acord amb el que estableix el Decret 325/1996, d’1 d’octubre, sobre 
el funcionament dels òrgans de control economicofinancer intern en les empreses 
públiques de la Generalitat de Catalunya.

Article 43
Patrimoni

1. Constitueixen el patrimoni de l’Agència els béns i drets de tota mena que 
li siguin adscrits per la Generalitat de Catalunya, i els béns i els drets propis, de 
qualsevol naturalesa, que adquireixi per qualsevol títol.

2. L’Agència ha d’establir la comptabilitat i els registres que permetin conèixer 
la naturalesa, titularitat i destinació dels seus béns i drets, propis o adscrits, sens 
perjudici de les competències dels altres ens i organismes en la matèria.

3. Els béns i els drets que la Generalitat adscrigui a l’Agència li han de revertir 
en les mateixes condicions que tenien en produir-se l’adscripció, en el supòsit que 
l’Agència s’extingeixi o modifiqui la naturalesa de les seves funcions, i sempre que 
aquesta modificació tingui incidència en els béns i drets esmentats.

4. Els béns adscrits a l’Agència que tinguin la consideració de domini públic 
gaudiran de les exempcions tributàries que corresponen als béns d’aquesta na-
turalesa. La resta de béns adquirits d’una altra manera s’han d’incorporar al seu 
patrimoni.

5. La gestió del patrimoni de l’Agència s’ha d’ajustar al que disposen el Text 
refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, i el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 
24 de desembre.

Article 44
Contracte programa

1. El finançament de l’Agència a càrrec dels pressupostos de Generalitat de 
Catalunya s’articula a través del corresponent contracte programa entre la Genera-
litat de Catalunya, mitjançant el departament competent en la matèria, i l’Agència 
mateixa, de conformitat amb l’article 16 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol.

2. El contracte programa tindrà una durada de quatre anualitats.
3. El contracte programa ha de subjectar-se a la legislació sobre finances públi-

ques de Catalunya i al contingut que es deriva de la resta de la legislació aplicable 
en matèria d’habitatge a Catalunya. En qualsevol cas, el contracte programa ha 
d’incloure les clàusules següents:
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a) L’assignació de recursos a l’Agència, amb concreció de llur naturalesa: ma-
terials, financers o humans.

b) La definició dels objectius a assolir, tant en allò referent a l’activitat de promoció 
de l’habitatge com a l’obtenció i generació de recursos propis per a l’Agència.

c) L’abast de l’encàrrec, d’acord amb el mandat de la Llei de l’Agència, la Llei del 
dret a l’habitatge i els criteris, els principis i les determinacions de la planificació 
territorial i/o estratègica de l’habitatge a Catalunya.

d) La previsió de resultats a obtenir a partir d’una major contribució econòmica 
de la iniciativa privada en el funcionament de l’Agència.

e) La determinació dels instruments de seguiment, control i avaluació de l’Agèn-
cia i la seva activitat.

f) La determinació dels paràmetres d’eficiència econòmica i de garantia de 
qualitat dels serveis que es puguin prestar.

g) La fixació dels criteris per a l’obtenció d’ingressos propis de l’Agència, d’acord 
amb les determinacions de la Llei de l’Agència i aquests Estatuts.

h) La previsió de l’evolució de la plantilla de l’Agència i la informació pressu-
postària relacionada.

i) El Pla econòmic i financer, és a dir, l’escenari econòmic de previsions d’in-
gressos i despeses per capítols i, si s’escau, per programes.

j) El règim de finançament vinculat a l’assoliment d’objectius.
4. El departament competent en matèria d’habitatge ha de trametre el con-

tracte programa, abans que sigui aprovat pel Govern de la Generalitat, al Consell 
d’Administració de l’Agència, als efectes del que estableix l’article 6.7.b) de la Llei 
13/2009, de 22 de juliol.

Article 45
El Pla d’activitats anual

1. Els objectius establerts en el contracte programa es concreten anualment en el 
corresponent Pla d’activitats, el qual ha de ser aprovat pel Consell d’Administració 
durant el primer trimestre de cada any. Abans del 30 de juny, cal presentar a aquest 
Consell, per a la seva aprovació, la memòria d’activitats de l’any immediatament 
anterior.

2. El Pla d’activitats anual ha de contenir les relacions de llocs de treball cor-
responents al personal funcionari i laboral de l’Agència, juntament amb la taula de 
retribucions i la taula salarial corresponents. Semestralment, s’informarà l’òrgan 
de representació dels treballadors i les treballadores de les modificacions que es 
puguin produir en aquestes relacions.

3. El Pla d’activitats anual, en la part que afecti les condicions econòmiques i 
de treball de la plantilla, ha de ser objecte de consulta i negociació amb l’òrgan de 
representació del personal de l’Agència.

Article 46
Contractació

1. La contractació de l’Agència es regeix pel que estableix la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic, i per qualsevol altra normativa que 
sigui aplicable.

2. L’òrgan de contractació és el director o la directora de l’Agència. Les meses 
de contractació es conformen en els termes que determina la seva estructura or-
ganitzativa.

3. Als efectes previstos a la legislació de contractes del sector públic, l’Agència 
de l’Habitatge té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració de la 
Generalitat i dels ens, les entitats i els organismes que en depenen o hi estan vincu-
lats, per a l’exercici de les funcions que té encomanades. Les relacions de l’Agència 
amb l’Administració i els organismes indicats tenen naturalesa instrumental i no 
contractual, i s’articulen mitjançant encàrrecs de gestió dels que preveu l’article 
24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
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4. L’Agència no pot participar en les licitacions públiques convocades per l’Admi-
nistració de la Generalitat i els ens, els organismes i les entitats respecte dels quals 
té la condició de mitjà propi i servei tècnic. Això no obstant, quan no hi concorri 
cap persona licitadora, es pot encarregar a l’Agència l’execució de l’activitat objecte 
de la licitació pública. Els encàrrecs són obligatoris i el Govern en fixa les tarifes.

Article 47
Matèries de dret públic

L’Agència ajusta la seva activitat al dret privat, si bé se sotmet al dret públic en 
els àmbits següents:

a) Les relacions amb el departament al qual resta adscrita.
b) La formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.
c) L’exercici de potestats públiques. En particular, les relacions jurídiques externes 

que es deriven d’actes de limitació, intervenció i control; la inspecció i la imposició 
de sancions, i l’atorgament d’ajuts i subvencions.

d) El règim d’impugnació d’actes i de silenci administratiu.
e) Qualsevol acte de gravamen o benefici que impliqui una actuació de sobirania 

o l’exercici de potestats administratives.
f) L’exercici de totes les actuacions que la legislació vigent estableix que s’han 

de sotmetre al dret públic.

(10.302.152)
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RESOLUCIÓ
MAH/3581/2010, de 14 d’octubre, sobre la subjecció a avaluació ambiental de la 
Modificació puntual del Pla general metropolità (PGM) de l’àmbit discontinu 
de diverses finques situades al carrer d’Antoni Mampel, al carrer del Comerç, 
al passatge del Comerç, al carrer Mare de Déu de Montserrat, a la cantonada 
dels carrers Santander, Claverol i Torrelles, als carrers B, C i E, al carrer Sant 
Domènech i al carrer Ciudad Real, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts 
(exp. 181/10).

Núm. d’expedient: 181/10.

fETS

Atès que en data 16 de setembre de 2010 va tenir entrada al Registre dels Serveis 
Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona la sol·licitud 
de resolució sobre la possible subjecció a avaluació ambiental de la Modificació 
puntual del Pla general metropolità (PGM) de l’àmbit discontinu de les finques 
situades al carrer d’Antoni Mampel, núm. 1, al carrer del Comerç, núm. 98-100, 
al passatge del Comerç, núm.2, al carrer Mare de Déu de Montserrat, núm. 2-14, 
a la cantonada dels carrers Santander, Claverol i Torrelles, als carrers B, C i E, al 
carrer Sant Domènech i al carrer Ciudad Real, al terme municipal de Sant Vicenç 
dels Horts, presentada per l’Ajuntament;

Vist l’informe emès per l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de Barcelona 
de 13 d’octubre de 2010, en el qual es proposa no sotmetre a avaluació ambiental 
la Modificació puntual esmentada per la manca d’efectes significatius en el medi 
ambient atès el seu abast i les seves característiques;

fONAmENTS DE DRET

D’acord amb l’article 7 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 
plans i programes, segons el qual són objecte d’avaluació ambiental les modificacions 
de planejament urbanístic general que alterin la classificació del sòl no urbanitzable, 
tot i que se’n pot declarar la no-subjecció si, per les característiques i per la poca 
entitat que tenen, es constata, sense necessitat d’estudis o altres treballs addicionals, 
que no poden produir efectes significatius en el medi ambient;

Vist l’article 12 de l’esmentada Llei 6/2009, de 28 d’abril, segons el qual l’òrgan 
ambiental en relació amb tots els plans i programes objecte d’aquesta Llei és el 
Departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de medi 
ambient;

De conformitat amb l’article 3 del Decret 125/2005, de 14 de juny, de reestructu-
ració dels serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge, segons 
el qual correspon als serveis territorials la tramitació dels expedients d’avaluació 
ambiental en el seu àmbit de competències,

RESOLC:

—1 Declarar la no-subjecció a avaluació ambiental de la Modificació puntual 
del Pla general metropolità (PGM) de l’àmbit discontinu de les finques situades al 
carrer d’Antoni Mampel, núm. 1, al carrer del Comerç, núm. 98-100, al passatge del 
Comerç, núm. 2, al carrer Mare de Déu de Montserrat, núm. 2-14, a la cantonada dels 
carrers Santander, Claverol i Torrelles, als carrers B, C i E, al carrer Sant Domènech 
i al carrer Ciudad Real, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.

—2 Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
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Contra aquesta Resolució, que no esgota la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada davant el director general de Polí-
tiques Ambientals i Sostenibilitat en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la recepció de la notificació d’aquesta Resolució, d’acord amb el que disposen 
els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 14 d’octubre de 2010

CATALINA vICTORy mOLNé

Directora dels Serveis Territorials a Barcelona

(10.293.040)

*
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DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ
IRP/3584/2010, de 2 de novembre, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes 
provisionals de la convocatòria de promoció interna, mitjançant concurs oposició, 
per cobrir 105 places de sergent/a del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat 
de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 47/10).

Atès el que disposa el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció 
de personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 
144/1994, de 14 de juny;

Atès el que estableixen les bases reguladores de la convocatòria de promoció 
interna, mitjançant concurs oposició, per cobrir 105 places de sergent/a del cos de 
mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convo-
catòria 47/10), aprovades per la Resolució IRP/3179/2010, de 4 d’octubre (DOGC 
núm. 5731, de 8.10.2010);

En ús de les competències que atribueix al titular del Departament l’article 20 de 
la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, fent 
ús de les atribucions que m’han estat delegades per la Resolució IRP/4054/2008, de 
18 de desembre, de delegació de competències del conseller d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació en diversos òrgans del Departament,

RESOLC:

Article 1
Aprovar i fer pública la llista provisional de persones participants admeses i 

excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, i la llista provisional de les 
persones participants exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua 
catalana, de les que han presentat sol·licitud per participar en la convocatòria de 
promoció interna, mitjançant concurs oposició, per cobrir 105 places de sergent/a 
del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de 
la convocatòria 47/10).

Article 2
Les llistes completes i certificades s’exposen als llocs següents:
Registre del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, carrer 

de la Diputació, 355, 08009 Barcelona.
Registre de la Direcció General de la Policia, travessera de les Corts, 319-321, 

08029 Barcelona.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial de Girona, carrer de 

Vista Alegre, 5, 17004 Girona.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Sud, 

carretera de la Sanson, 66, 08980 Sant Feliu de Llobregat.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Central, avinguda 

dels Països Catalans, 169-171, sector els Trullols, 08240 Manresa.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Camp de Tarragona, 

autovia Tarragona-Reus, km 14,5, 43006 Tarragona.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Terres de l’Ebre, 

carrer del Comerç, 87, 43500 Tortosa.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Pirineu Occidental, 

avinguda de Guillem Graell, s/n, 25700 la Seu d’Urgell.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Ponent, carrer de 

Sant Hilari, 38, 25071 Lleida.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Nord, 

carrer de l’Olivar, 6, 08400 Granollers.

CÀRRECS I PERSONAL
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Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació a Barcelona, carrer d’Almogàvers, 107-119, 08018 Barcelona.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació a Girona, plaça de Pompeu Fabra, núm. 1, 3a planta, 17002 Girona.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació a Lleida, carrer de Vallcalent, 1, 25006 Lleida.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Instituci-
onals i Participació a Tarragona, carrer del Comte de Rius, 2-8, entresòl, 43003 
Tarragona.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucio-
nals i Participació a les Terres de l’Ebre, carrer de Lluís Canalda, 2, 3a i 4a, 43500 
Tortosa.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Instituci-
onals i Participació a la Catalunya Central, carrer d’Àngel Guimerà, 14, 4t, 08241 
Manresa.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Instituci-
onals i Participació a l’Alt Pirineu i Aran, carrer del Comtat d’Urgell, 10, 25700 la 
Seu d’Urgell.

Article 3
Les persones interessades poden esmenar els defectes i presentar les reclamacions 

oportunes en aquest Departament en el termini de deu dies a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

Article 4
Les persones participants excloses que no esmenin en el termini indicat el defecte 

o els defectes que n’hagin motivat l’exclusió s’entendrà que desisteixen de la seva 
sol·licitud.

Article 5
La publicació d’aquesta Resolució i l’exposició de les llistes als taulers d’anuncis 

dels llocs que s’indiquen a l’article 2 substitueix la notificació a les persones interes-
sades, de conformitat amb el que estableix l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Article 6
Una vegada transcorregut un termini no superior a 15 dies des de la finalització 

del termini que estableix l’article 3 d’aquesta Resolució, es faran públiques pel ma-
teix procediment les llistes definitives de persones participants admeses, excloses 
i exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana d’aquesta 
convocatòria, amb indicació de la data, l’hora i el lloc de realització de la primera 
prova.

Barcelona, 2 de novembre de 2010

p. D. (Resolució IRP/4054/2008, DOGC de 16.1.2009)

JOAN bOADA I mASOLIvER

Secretari general

(10.300.066)
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RESOLUCIÓ
IRP/3585/2010, de 2 de novembre, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes 
provisionals de la convocatòria de promoció interna, mitjançant concurs oposició, 
per cobrir 35 places de sotsinspector/a del cos de mossos d’esquadra de la Gene-
ralitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 48/10).

Atès el que disposa el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció 
de personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 
144/1994, de 14 de juny;

Atès el que estableixen les bases reguladores de la convocatòria de promoció 
interna, mitjançant concurs oposició, per cobrir 35 places de sotsinspector/a del 
cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la 
convocatòria 48/10), aprovades per la Resolució IRP/3177/2010, de 5 d’octubre 
(DOGC núm. 5731, de 8.10.2010);

En ús de les competències que atribueix al titular del Departament l’article 20 de 
la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, fent 
ús de les atribucions que m’han estat delegades per la Resolució IRP/4054/2008, de 
18 de desembre, de delegació de competències del conseller d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació en diversos òrgans del Departament,

RESOLC:

Article 1
Aprovar i fer pública la llista provisional de persones participants admeses i exclo-

ses, amb indicació de les causes de l’exclusió, i la llista provisional de les persones 
participants exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, 
de les que han presentat sol·licitud per participar en la convocatòria de promoció 
interna, mitjançant concurs oposició, per cobrir 35 places de sotsinspector/a del 
cos de mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la 
convocatòria 48/10).

Article 2
Les llistes completes i certificades s’exposen als llocs següents:
Registre del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, carrer 

de la Diputació, 355, 08009 Barcelona.
Registre de la Direcció General de la Policia, travessera de les Corts, 319-321, 

08029 Barcelona.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial de Girona, carrer de 

Vista Alegre, 5, 17004 Girona.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Sud, 

carretera de la Sanson, 66, 08980 Sant Feliu de Llobregat.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Central, avinguda 

dels Països Catalans, 169-171, sector els Trullols, 08240 Manresa.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Camp de Tarragona, 

autovia Tarragona-Reus, km 14,5, 43006 Tarragona.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Terres de l’Ebre, 

carrer del Comerç, 87, 43500 Tortosa.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Pirineu Occidental, 

avinguda de Guillem Graell, s/n, 25700 la Seu d’Urgell.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Ponent, carrer de 

Sant Hilari, 38, 25071 Lleida.
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Nord, 

carrer de l’Olivar, 6, 08400 Granollers.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.201082900

Càrrecs i personal

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació a Barcelona, carrer d’Almogàvers, 107-119, 08018 Barcelona.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació a Girona, plaça de Pompeu Fabra, núm. 1, 3a planta, 17002 Girona.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació a Lleida, carrer de Vallcalent, 1, 25006 Lleida.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Instituci-
onals i Participació a Tarragona, carrer del Comte de Rius, 2-8, entresòl, 43003 
Tarragona.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Institucio-
nals i Participació a les Terres de l’Ebre, carrer de Lluís Canalda, 2, 3a i 4a, 43500 
Tortosa.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Instituci-
onals i Participació a la Catalunya Central, carrer d’Àngel Guimerà, 14, 4t, 08241 
Manresa.

Registre del Servei Territorial del Departament d’Interior, Relacions Instituci-
onals i Participació a l’Alt Pirineu i Aran, carrer del Comtat d’Urgell, 10, 25700 la 
Seu d’Urgell.

Article 3
Les persones interessades poden esmenar els defectes i presentar les reclamacions 

oportunes en aquest Departament en el termini de deu dies a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

Article 4
Les persones participants excloses que no esmenin en el termini indicat el defecte 

o els defectes que n’hagin motivat l’exclusió s’entendrà que desisteixen de la seva 
sol·licitud.

Article 5
La publicació d’aquesta Resolució i l’exposició de les llistes als taulers d’anuncis 

dels llocs que s’indiquen a l’article 2 substitueix la notificació a les persones interes-
sades, de conformitat amb el que estableix l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Article 6
Una vegada transcorregut un termini no superior a 15 dies des de la finalització 

del termini que estableix l’article 3 d’aquesta Resolució, es faran públiques pel ma-
teix procediment les llistes definitives de persones participants admeses, excloses 
i exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana d’aquesta 
convocatòria, amb indicació de la data, l’hora i el lloc de realització de la primera 
prova.

Barcelona, 2 de novembre de 2010

p. D. (Resolució IRP/4054/2008, DOGC de 16.1.2009)

JOAN bOADA I mASOLIvER

Secretari general

(10.300.068)
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RESOLUCIÓ
IRP/3586/2010, de 4 de novembre, per la qual es resol el procés selectiu de nou 
accés per proveir 14 llocs de treball de personal laboral fix de la categoria C1 
tècnic/a especialista en telecomunicacions del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació (núm. de registre de la convocatòria L003/09).

Vista la Resolució IRP/12/2010, de 14 de gener, de convocatòria del procés selectiu 
de nou accés per proveir 14 llocs de treball de personal laboral fix de la categoria C1 
Tècnic/a especialista en Telecomunicacions del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació (núm. de registre de la convocatòria L003/09) (DOGC 
núm. 5547, de 18.1.2010);

Atès el que preveu l’article 22 de VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral 
de la Generalitat de Catalunya;

D’acord amb la proposta de persones candidates de l’Òrgan Tècnic de Selecció 
de data 26 d’octubre de 2010;

Atès que s’ha verificat que les persones aspirants proposades reuneixen els re-
quisits i les condicions requerides;

En ús de les competències que m’han estat delegades per la Resolució IRP/327/2010, 
de 21 de gener, sobre delegació de determinades facultats del secretari general del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en matèria de gestió 
de personal,

RESOLC:

—1 Resoldre el procés selectiu de nou accés per proveir 14 llocs de treball de 
personal laboral fix de la categoria C1 tècnic/a especialista en Telecomunicacions 
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

—2 La contractació amb caràcter fix de les persones que s’esmenten a l’annex 
d’aquesta Resolució s’efectuarà, als llocs de treball que s’hi indiquen, amb efectes 
de 15 de novembre de 2010.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de serveis 
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, o directament 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 publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 
de gener, i l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 4 de novembre de 2010

p. D. (Resolució IRP/327/2010, DOGC de 16.2.2010)

LLUíS TORRENS I mèLICH

Director de Serveis
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ANNEx

Nom dels llocs de treball: tècnic/a especialista en telecomunicacions.
Grup professional: C1.
Àrea de funcions: Àrea de manteniment, oficis i serveis tècnics.
Jornada de treball: la prevista a l’article 45 del VI Conveni Col·lectiu Únic d’àmbit 
de Catalunya.

Unitat directiva: Direcció de Serveis.
Localitat: Barcelona.
Cognoms i nom:

López Gamero, Germán
Martínez Andrés, Eduardo
Morales Roldán, Pablo
Martorell Martínez, Lluís
Salas Pérez, Miriam NeliI
Torrecillas Bayonas, Daniel

Unitat directiva: Direcció General de la Policia.
Localitat: Barcelona.
Cognoms i nom:

Cortés Carrasco, Óscar
Ferrer Torruella, Jorge
Gómez Reina, Miguel
González Martínez, Javier
Martínez Català, David
Polo Millan, Miguel Angel

Unitat directiva: Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salva-
ments.
Localitat: Lleida.
Cognoms i nom:

Farré Pinilla, Maria Josefa
Localitat: Santa Coloma de Farners
Cognoms i nom:
Riera Menció, Carles

(10.308.008)
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RESOLUCIÓ
IRP/3587/2010, de 4 de novembre, per la qual es resol el concurs de canvi de destina-
ció per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix de la categoria d’ofi-
cial/a de 1a, manteniment (núm. de registre de la convocatòria LIRP/002/10).

Vista la Resolució IRP/2559/2010, de 20 de juliol, de convocatòria de concurs de 
canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix de la 
categoria d’oficial/a de 1a, manteniment;

Atès el que preveu l’article 23.3 del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral 
de la Generalitat de Catalunya;

Vista la proposta del resultat del concurs que va aprovar l’òrgan tècnic d’avalu-
ació;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

RESOLC:

—1 Destinar el personal laboral que es detalla a l’annex d’aquesta Resolució als 
llocs de treball que s’hi indiquen.

—2 Es formalitzarà un annex en el contracte de treball vigent amb la clàusula cor-
responent de canvi de la destinació, amb efectes del dia 1 de desembre de 2010.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden formular reclamació administrativa prèvia a la via laboral 
davant el director de Serveis del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació en el termini de 20 dies a comptar de l’endemà de la seva publicació 
al DOGC.

Denegada la reclamació o transcorregut un mes sense notificació de la resolució, 
les persones interessades poden interposar, en el termini de dos mesos, demanda 
davant la jurisdicció social, d’acord amb el que preveu l’article 125.2 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, en concordança amb l’article 69 de la Llei de 
procediment laboral.

Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altra reclamació 
o recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 4 de novembre de 2010

p. D. (Resolució IRP/327/2010, DOGC de 16.2.2010)

LLUíS TORRENS I mèLICH

Director de Serveis

ANNEx

Denominació del lloc de treball: oficial/a de 1a, manteniment.
Grup professional: D-1
Àrea de funcions: Àrea de manteniment, oficis i serveis tècnics.
Jornada de treball: la prevista a l’article 45 del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit 
de Catalunya.
Unitat directiva: Direcció General de la Policia.

Localitat: Sant Feliu de Llobregat
Cognoms i nom:

Balcells Ciudad, Sergio
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Localitat: Granollers.
Cognoms i nom:

Samo Garcia, Robert
Parramon Blanch, Miquel
Madrenas Pérez, Emili

Localitat: la Seu d’Urgell
Cognoms i nom:

Isanta Clarimón, Romà

Localitat: Lleida.
Cognoms i Nom:

Fontanet Ibars, Carles

(10.308.043)

*
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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES

RESOLUCIÓ
ECF/3577/2010, de 19 d’octubre, de cessament del senyor Carlos Méndez Bota 
com a responsable de planificació en matèria de recursos humans de la Direcció 
de Serveis.

Atesa la Resolució ECF/3974/2007, de 5 de desembre (DOGC núm. 5047, de 
14.1.2008), per la qual es nomena el senyor Carlos Méndez Bota responsable de 
planificació en matèria de recursos humans de la Direcció de Serveis del Depar-
tament d’Economia i Finances;

En ús de les atribucions que em confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 
de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

—1 El senyor Carlos Méndez Bota cessa com a responsable de planificació en 
matèria de recursos humans de la Direcció de Serveis del Departament d’Economia 
i Finances, amb efectes del dia 30 de setembre de 2010.

—2 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar, potestativament i d’acord amb el que estableixen 
l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de reposició davant del mateix òrgan que 
l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació; o bé 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en 
el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació, d’acord amb 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa del seus interessos.

Barcelona, 19 d’octubre de 2010

ANTONI CASTELLS

Conseller d’Economia i Finances

(10.291.111)
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RESOLUCIÓ
ECF/3578/2010, de 25 d’octubre, de cessament de la senyora Araceli Cuenda 
Macias com a analista d’organtizació de la Direcció de Serveis del Departament 
d’Economia i Finances.

Atesa la Resolució ECF/3760/2002, de 9 de desembre (DOGC núm. 3792, de 
2.1.2003), per la qual es nomena la senyora Araceli Cuenda Macias analista d’or-
gantizació de la Direcció de Serveis del Departament d’Economia i Finances;

Atès que la senyora Araceli Cuenda Macias per la Resolució ECF/3320/2010, de 
14 d’octubre (DOGC núm. 5741, de 25.10.2010), ha passat a ocupar un altre lloc de 
treball al Departament d’Economia i Finances;

En ús de les atribucions que em confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 
de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

—1 La senyora Araceli Cuenda Macias cessa com a analista d’organització de 
la Direcció de Serveis del Departament d’Economia i Finances, amb efectes del 
dia 26 d’octubre de 2010.

—2 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar, potestativament i d’acord amb el que estableixen 
l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació; o 
bé recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, 
en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació, 
d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa del seus interessos.

Barcelona, 25 d’octubre de 2010

ANTONI CASTELLS

Conseller d’Economia i Finances

(10.298.082)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.2010 82907

Càrrecs i personal

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

RESOLUCIÓ
ECF/3579/2010, de 21 d’octubre, per la qual es resol la convocatòria de concurs 
específic de mèrits i capacitats per a la provisió de vuit llocs singulars de la Inter-
venció General del Departament d’Economia i Finances (convocatòria de provisió 
núm. EC/011/10).

Atesa la Resolució ECF/1670/2010, de 26 d’abril, de convocatòria de concurs 
específic de mèrits i capacitats per a la provisió de vuit llocs singulars de la Inter-
venció General del Departament d’Economia i Finances (convocatòria de provisió 
núm. EC/011/10), publicada al DOGC núm. 5639, de 31.5.2010;

Vist que s’han complert els requisits i les especificacions exigits en la convo-
catòria;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la 
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya 
en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels 
funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions 
complementàries;

De conformitat amb la proposta de la Junta de Mèrits i Capacitats correspo-
nent;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

RESOLC:

—1 Destinar el personal funcionari que es detalla a l’annex d’aquesta Resolució 
per ocupar els sis llocs que s’especifiquen en cada cas.

—2 Declarar deserta la provisió del lloc, amb referència 3, de responsable de 
Gestió de la Fiscalització de la Intervenció General del Departament d’Economia 
i Finances.

—3 Declarar deserta la provisió del lloc, amb referència 5, de responsable de 
Gestió de la Fiscalització de la Intervenció General del Departament d’Economia 
i Finances.

—4 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar, potestativament i d’acord amb el que estableixen 
l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de reposició davant del mateix òrgan que 
l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació; o 
bé recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, 
en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació, 
d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa del seus interessos.

Barcelona, 21 d’octubre de 2010

ANTONI CASTELLS

Conseller d’Economia i Finances
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Senyora Maria Isabel Riera Aragó, responsable de Gestió de la Fiscalització de 
la Intervenció General.

Senyor Jose Jaime Martínez Luengo, responsable de Gestió de la Fiscalització 
de la Intervenció General.

Senyora Meritxell de Haro Vilarrasa, responsable de Gestió de la Fiscalització 
de la Intervenció General.

Senyora Josefina Panés Saez, responsable de Gestió de la Fiscalització de la 
Intervenció General.

Senyora Carme Villalba Vandellós, responsable de Gestió de la Fiscalització de 
la Intervenció General.

Senyora Sílvia Xatart Pairó, responsable de Gestió de la Fiscalització de la In-
tervenció General.

(10.293.091)
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RESOLUCIÓ
ECF/3580/2010, de 19 d’octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i 
capacitats per a la provisió de dos llocs de comandament de la Direcció General 
d’Energia i Mines (convocatòria de provisió núm. EC/020/10).

D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel 
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i 
altres disposicions complementàries;

Atès que són vacants dos llocs de comandament de la Direcció General d’Energia 
i Mines del Departament d’Economia i Finances;

Atesa la vigent relació de llocs de treball de personal funcionari de l’Administració 
de la Generalitat i la descripció dels llocs de treball a proveir, inclosa en el manual 
d’organització d’aquest Departament;

Vist que la Intervenció Delegada d’aquest Departament ha dut a terme el corres-
ponent tràmit d’intervenció;

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

RESOLC:

—1 Convocar concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos 
llocs de comandament de la Direcció General d’Energia i Mines del Departament 
d’Economia i Finances (convocatòria de provisió núm. EC/020/10), que es detallen 
a l’annex 2.

—2 Aprovar les bases de la convocatòria que figuren a l’annex 1 d’aquesta Re-
solució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats 
poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el conseller 
d’Economia i Finances en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva pu-
blicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos 
a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 
de gener, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

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

Barcelona, 19 d’octubre de 2010

ANTONI CASTELLS

Conseller d’Economia i Finances
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ANNEx 1

Bases

—1 Llocs de treball
Es convoca concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió dels llocs 

de treball les característiques dels quals són les que consten a l’apartat 1 de l’annex 
2 d’aquesta convocatòria.

—2 Contingut funcional
El contingut funcional dels llocs de treball a proveir és el que consta a l’apartat 

4 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

—3 Requisits de participació
3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari al servei de la 

Generalitat de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableix 
la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, 
d’acord amb el que consta a l’apartat 2 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria, de 
conformitat amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat pot trobar-se respecte de l’Administració 
de la Generalitat en qualsevol de les situacions administratives que preveu la 
normativa.

3.1.2 També podrà participar-hi el personal funcionari no integrat que presti 
serveis a l’Administració de la Generalitat i que pertanyi a cossos o escales del grup 
de titulació en què estigui classificat el lloc objecte de convocatòria, sempre que 
compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball.

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

3.1.3 Per poder participar-hi, els funcionaris amb destinació definitiva hauran 
d’haver romàs un mínim d’un any en llocs del mateix nivell des del qual es concursa, 
llevat que el lloc a proveir sigui del mateix departament, o quan es concursi des 
d’un lloc de lliure designació.

3.2 Els funcionaris amb discapacitats hi podran participar en igualtat de con-
dicions que la resta de participants sempre que puguin desenvolupar les funcions 
del lloc de treball a proveir.

3.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir els 
coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüís-
tica, o equivalent, del nivell que s’assenyala a l’apartat 3 de l’annex 2.

En el cas que els aspirants no estiguin en possessió del certificat acreditatiu 
corresponent, la Junta de Mèrits i Capacitats avaluarà mitjançant una prova 
aquests coneixements en relació amb el lloc de treball a proveir, prèviament a 
l’elaboració de la proposta d’aspirants admesos i exclosos prevista en aquesta 
convocatòria.

En aquest darrer cas, transcorreguts 10 dies a partir de la finalització del termini 
de presentació de sol·licituds de participació, s’especificaran als taulers d’anuncis del 
Departament a les adreces esmentades a la base 4.1 d’aquesta convocatòria el dia, 
l’hora i el lloc de realització del mitjà d’acreditació dels coneixements necessaris 
de llengua catalana.

No obstant l’anterior, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de 
llengua catalana els aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convoca-
tòries anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliure designació, o de 
selecció de personal a l’Administració de la Generalitat en què hi hagués establerta 
una prova de català del mateix nivell o superior exigit en la convocatòria.

En aquests supòsits, s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de participació la corres-
ponent acreditació documental.
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3.4 En cap cas no podran prendre-hi part els funcionaris que es trobin en sus-
pensió d’ocupació, els traslladats de llocs de treball ni els destituïts de càrrecs de 
comandament, com a conseqüència d’expedient disciplinari, mentre durin els efectes 
corresponents, sens perjudici que els destituïts de càrrecs de comandament puguin 
participar per a llocs singulars. Tampoc no podran prendre-hi part els funcionaris 
en situació diferent de servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per 
reingressar al servei actiu.

3.5 Els requisits de participació s’han de reunir en la data que finalitzi el termini 
de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d’aquesta convocatòria.

—4 Sol·licituds
4.1 Les sol·licituds per prendre part en aquest concurs s’han de presentar al 

Registre general del Departament d’Economia i Finances, Rambla de Catalunya, 
núm. 19-21, 08007 Barcelona; als Serveis Territorials a Girona, plaça Pompeu 
Fabra, núm. 1, 17002 Girona; als Serveis Territorials a Lleida, c. Lluís Companys, 
núm. 1, 25003 Lleida; als Serveis Territorials a Tarragona, c. Monestir de Poblet, 
núm. 3, 43002 Tarragona; als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre, c. Llotja, 
núm. 4, 1r C i D, 43500 Tortosa, o per qualsevol dels mitjans que autoritza l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 
13 de gener, dins el termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data 
de publicació d’aquesta Resolució de convocatòria al DOGC.

4.2 Les sol·licituds tindran caràcter vinculant per als candidats i només s’ad-
metran renúncies a la participació a la convocatòria quan es presentin dins els 10 
dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat 
que la Junta de Mèrits i Capacitats decideixi acceptar-les, una vegada transcorregut 
l’esmentat termini, per causes degudament justificades.

4.3 La sol·licitud s’haurà de formalitzar segons el model que figura com a an-
nex de la Resolució de 4 de desembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997); 
igualment, aquesta es pot obtenir a la pàgina d’Internet: http://www.gencat.cat/go-
vernacio-ap/administracio/imande/htm i a la intranet del Departament d’Economia 
i Finances.

4.4 A la sol·licitud caldrà adjuntar un certificat, emès per l’òrgan competent 
en matèria de personal, acreditatiu dels requisits de participació i dels mèrits i 
capacitats al·legats.

4.5 Els aspirants a què fa referència la base 3.2 han d’adjuntar a la sol·licitud un 
informe emès per l’equip oficial de valoració de disminucions de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), per tal que la Junta de Mèrits i Capacitats 
pugui avaluar que el funcionari pot desenvolupar de manera suficient i autònoma 
les funcions i tasques del lloc de treball convocat.

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

Aquests candidats podran demanar en la sol·licitud de participació l’adaptació o 
adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les tècniques d’acre-
ditació dels mèrits i capacitats.

4.6 Els aspirants han de consignar en la sol·licitud de participació la denominació 
i el codi d’identificació del lloc de treball a què s’opta i, si es vol concursar alhora 
per més d’un lloc d’aquesta convocatòria, s’hauran d’indicar les denominacions i 
els codis corresponents dels llocs als quals s’opta per ordre de preferència.

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

—5 Fases del concurs i proposta de resolució
5.1 Els mèrits i capacitats dels candidats per ocupar el lloc convocat es valoraran 

fins a 100 punts. Aquest concurs consta de dues fases, que inclouran la totalitat dels 
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mèrits i capacitats especificats en la base 6 d’aquesta convocatòria. Les persones 
participants hauran de superar una puntuació de 50 punts per la totalitat dels mèrits 
i capacitats previstos a la base 6, dels quals almenys 15 punts han de correspondre a 
la valoració dels mèrits i capacitats previstos a la base 6.4. La proposta de resolució 
recaurà en la persona participant que, havent superat aquestes puntuacions mínimes, 
obtingui la millor valoració.

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

—6 Mèrits i capacitats a valorar
6.1 Primera fase.
Es valoraran, fins a 70 punts en total, en relació amb el lloc de treball a proveir, 

els mèrits i capacitats següents:
6.1.1 Treball desenvolupat.
Es valorarà, fins a un màxim de 35 punts, el treball desenvolupat en funció de 

l’experiència adquirida, especialment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies 
del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic i l’especialització dels llocs 
ocupats en relació amb el que es convoca i les aptituds i habilitats requerides.

6.1.2 Formació i perfeccionament.
Es valoraran, fins a un màxim de 12 punts, les publicacions i la docència im-

partida pels aspirants i l’assistència i/o aprofitament als cursos de formació i de 
perfeccionament que versin sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies 
del lloc convocat, o amb habilitats que aquest lloc requereix, en funció de la seva 
utilitat, tenint en consideració, especialment, els coneixements que s’estableixen a 
l’apartat 5 de l’annex 2.

6.1.3 Grau personal.
El grau personal consolidat, dins l’interval del grup del lloc convocat, es valorarà 

fins a un màxim de 5 punts, d’acord amb la distribució següent:
Grau consolidat superior al nivell del lloc convocat: 5 punts.
Grau consolidat igual al nivell del lloc convocat: 3 punts.
Grau consolidat inferior al nivell del lloc convocat: 2 punts.
6.1.4 Antiguitat.
L’antiguitat en serveis prestats es valora fins a raó de 0,72 punts per any complet 

de serveis, i a raó de 0,06 punts per mes de serveis, fins a 8 punts en total.
Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de la Llei 70/1978, 

de 26 de desembre, i disposicions concordants, tenint en compte que el temps de 
serveis prestats simultàniament només es computarà una vegada.

6.1.5 Titulacions acadèmiques.
Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per al lloc de treball 

a proveir, es valoren, fins a 5 punts, en funció dels coneixements requerits, com-
petència i especialització per a aquest lloc, tenint en consideració especialment les 
que estableixen l’apartat 5 de l’annex 2.

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

6.1.6 Coneixements de la llengua catalana.
Pels cursos o certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística 

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

6.2 Sistema d’acreditació de la primera fase.
Amb la finalitat d’acreditar els mèrits i les capacitats a què es refereix la base 

6.1, s’aportarà, dins el termini de presentació de sol·licituds, la documentació 
següent:

6.2.1 Les dades corresponents als mèrits i capacitats referents a treball desenvo-
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lupat, grau personal consolidat i antiguitat s’acreditaran mitjançant certificat emès 
a aquest efecte per l’òrgan competent en matèria de personal del departament o de 
l’administració pública corresponent, amb referència a la data de publicació de la 
present convocatòria.

6.2.2 La resta de dades sobre els mèrits i capacitats referents a formació i perfec-
cionament, titulacions acadèmiques i coneixements de llengua catalana s’acreditaran 
mitjançant la certificació corresponent de l’òrgan competent, llevat que consti còpia 
del justificant en l’expedient personal en aquest departament.

No serà necessària la presentació dels certificats esmentats quan es substitueixin 
per una còpia de les dades de l’expedient contingudes a ATRI/Epoca. Els concursants 
seran els responsables de comprovar i verificar-ne l’exactitud de les dades, per la 
qual cosa, en aquest document hi haurà de constar la seva signatura.

6.3 Data de referència dels mèrits i capacitats de la primera fase.
La data de referència d’aquests mèrits i capacitats per a la seva valoració serà la 

de la publicació de la present convocatòria al DOGC, i només es tindran en compte 
els mèrits al·legats i justificats dins el termini de presentació de sol·licituds.

6.4 Segona fase.
Els mèrits i capacitats complementaris consistents en altres coneixements, es 

valoraran fins a 30 punts en total per tal de garantir la selecció del candidat més 
idoni, d’acord amb el contingut funcional del lloc a proveir.

En cap cas no es valoraran en aquest apartat els cursos de formació i perfeccio-
nament ni les titulacions acadèmiques ni coneixements de la llengua catalana, que 
s’han de valorar a les bases 6.1.2, 6.1.5 i 6.1.6 d’aquesta convocatòria.

6.5 Sistemes d’acreditació dels mèrits i capacitats de la segona fase:
Altres coneixements.
Per tal d’acreditar aquest mèrit, els candidats hauran d’elaborar una memòria que 

versarà sobre el contingut funcional del lloc a proveir d’acord amb la informació que 
consta a la relació de llocs de treball, a la norma funcional i al manual d’organització, 
tenint en compte, especialment, el contingut de l’apartat “Altres coneixements” del 
punt 5 de l’annex 2.

La memòria ha de constar de dues parts, una consistent en una anàlisi de les fun-
cions del lloc convocat i una altra en un estudi o projecte de millora organitzativa 
o funcional. Aquest document ha de tenir una extensió mínima de set pàgines i 
màxima de quinze pàgines DIN A-4, i ha de ser presentat per triplicat al Registre 
general del Departament d’Economia i Finances, Rambla de Catalunya, núm. 19-
21, 08007 Barcelona, o als serveis territorials del Departament segons les adreces 
que s’indiquen a l’apartat 4.1 d’aquesta convocatòria, o per qualsevol dels mitjans 
que autoritza l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el ter-
mini màxim de 7 dies naturals a comptar de l’endemà de la data de finalització del 
termini de presentació de sol·licituds de participació a aquesta convocatòria. La no 
presentació de la memòria dins aquest termini esmentat, comportarà l’exclusió de 
participació en aquesta convocatòria.

La Junta de Mèrits i Capacitats podrà decidir que els candidats facin l’exposició de 
la memòria. En aquest cas els seus membres de la Junta de Mèrits i Capacitats podran 
efectuar les preguntes o demanar els aclariments que considerin oportuns.

—7 Junta de Mèrits i Capacitats
7.1 L’òrgan col·legiat al qual pertoca el desenvolupament d’aquest procés de 

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

Titulars:
Francesc Torrejón Comino, que actuarà com a president.
Agustin Andreu Rodriguez, que actuarà com a vocal.
M. Trinidad Rovira Vilaseca, com a representant de l’OTPL.
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Suplents:
Jordi Cabré Menéndez, que actuarà com a president.
Pau de la Cuesta González, que actuarà com a vocal.
Maria Remei Pararols Pujolràs, com a representant de l’OTPL.
7.2 La Junta de Mèrits i Capacitats podrà sol·licitar el nomenament d’assessors 

especialistes, els quals actuaran amb veu però sense vot.

—8 Funcions i actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats
8.1 Les funcions i les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats se subjectaran 

al que determinen els articles 38 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig.
8.2 La Junta de Mèrits i Capacitats té la facultat de convocar personalment els 

candidats per tal d’aclarir punts dubtosos dels mèrits i capacitats o altres aspectes 
de la documentació aportada pels interessats quan ho consideri convenient.

8.3 En general, les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats que requereixin 
notificació als aspirants es faran públiques en els taulers d’anuncis del Departament, 
en les adreces indicades a la base 4.1 d’aquesta convocatòria.

—9 Procediment
9.1 Transcorreguts els terminis previstos de presentació de sol·licituds i de 

renúncies, la Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta d’aspirants admesos 
i exclosos, amb indicació dels motius d’exclusió, la qual serà exposada d’acord amb 
el que estableix la base 8.3.

9.2 En el mateix moment de l’exposició esmentada a l’apartat anterior, la Junta 
de Mèrits i Capacitats anunciarà la realització de les tècniques d’acreditació de 
mèrits i capacitats, que estableix la base 6.5, indicant, amb una antelació mínima 
de 5 dies, la data, l’hora i el lloc i, si s’escau, les condicions d’execució.

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

9.4 La Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta definitiva de resolució 
del concurs, que elevarà a l’òrgan convocant per tal que, si escau, l’aprovi i elabori 
la resolució definitiva del concurs.

—10 Règim d’impugnacions
Contra els actes definitius o de tràmit de la Junta de Mèrits i Capacitats, si aquests 

últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen 
la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o perjudici 
irreparable als drets i interessos legítims, els interessats poden interposar recurs 
d’alçada davant el conseller d’Economia i Finances, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la seva exposició pública, d’acord amb els articles 107, 114 
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 
13 de gener.

—11 Resolució del concurs
11.1 La resolució definitiva del concurs es dictarà dins el termini màxim de 

dos mesos a partir de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol-
licituds, i es publicarà al DOGC.

11.2 La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una 
altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública realitzada en el mateix 
període de temps, per incapacitat sobrevinguda, pel fet de passar a una situació 
diferent a la d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades 
per l’òrgan convocant.

11.3 Abans de la presa de possessió, l’interessat ha d’acreditar que té reconeguda 
la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment que no està 
inclòs en cap dels motius d’incompatibilitats que preveu la normativa.
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Això no obstant, si el nou lloc pot ser declarat compatible dins un període de 
deu dies a comptar des del començament del termini de presa de possessió, s’ha 
de sol·licitar l’autorització de compatibilitat. Aquest termini s’entén prorrogat fins 
que es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

—12 Terminis de formalització de cessament i presa de possessió
12.1 La resolució de nomenament comportarà, si escau, el cessament en el 

lloc anterior.
12.2 El termini per a la presa de possessió en la nova destinació serà de dos 

dies hàbils si no implica canvi de localitat de residència del funcionari, o de 15 
dies si comporta canvi de localitat de residència, el qual s’haurà d’acreditar docu-
mentalment.

12.3 Aquest termini es computarà a partir de l’endemà del cessament, el qual 
s’haurà d’efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la reso-
lució del concurs al DOGC. Quan l’esmentada resolució comporti el reingrés al 
servei actiu, el termini de presa de possessió s’haurà de comptar des de la data de 
publicació de la resolució del concurs al DOGC.

12.4 Excepcionalment, el termini per a la presa de possessió es podrà prorrogar, 
si el funcionari canvia de localitat de residència, per resolució del secretari general 
del departament on ha d’anar destinat el funcionari, com a màxim per 15 dies més, 
quan concorrin circumstàncies degudament motivades.

12.5 Així mateix, i segons el que estableix l’article 76.1 del Decret 123/1997, 
de 13 de maig, es podrà prorrogar el termini del cessament fins a un màxim de 
tres mesos, sempre que aquesta pròrroga sigui indispensable i motivada per les 
necessitats del servei.

12.6 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.

12.7 Les diligències de cessament i presa de possessió dels funcionaris que ac-
cedeixin a un lloc de treball s’hauran de comunicar al Registre general de personal 
dins els tres dies hàbils següents a la seva formalització mitjançant els sistemes 
informàtics establerts.

ANNEx 2

Descripció dels llocs de treball

REfERèNCIA 1

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Servei d’Inspecció i Control d’Instal·lacions Elèctriques.
Departament: Economia i Finances.
Unitat directiva: Direcció General d’Energia i Mines.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 27.
Complement específic: 30.094,32 euros.
Tipus d’horari: dedicació especial incompatibilitat.
Tipus de jornada: superior a la normal.
Tipus de lloc: càrrec.
Forma de provisió: concurs específic.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.
Col·lectiu de cossos: alguns grups d’administració especial del grup corresponent.
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Especificació de cossos: cos d’enginyeria industrial i cos d’enginyeria de mines.

—3 Requisit de coneixement de la llengua catalana
Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C de la Secretaria de 

Política Lingüística, o equivalent.

—4 Contingut funcional

Missió:
Vetllar per les condicions de seguretat de les instal·lacions elèctriques i fer el control 

i seguiment dels plans d’inversió de les empreses elèctriques de Catalunya.

Finalitats/funcions:
1. Controlar les inversions declarades per les empreses elèctriques en els seus 

plans d’inversió presentats davant de l’administració energètica pel que fa a l’àmbit 
territorial de Catalunya.

2. Controlar les prescripcions tècniques i de seguretat del conjunt d’instal·lacions 
de producció ordinària, transport i distribució elèctrica ubicades a l’àmbit territorial 
de Catalunya.

3. Coordinar territorialment i establir criteris en relació amb el control de les 
prescripcions tècniques i de seguretat del conjunt d’instal·lacions de producció en 
règim ordinari, transport i distribució ubicades a l’àmbit territorial de Catalunya.

4. Resoldre els procediments administratius relatius a les denúncies que es pre-
sentin sobre la situació tècnica i de seguretat de les instal·lacions elèctriques.

5. Exercir la potestat sancionadora atribuïda per la normativa vigent.

Tasques bàsiques o activitats:
1. Supervisa l’adequació dels plans d’inversió de les empreses elèctriques a les 

necessitats del territori, tant pel que fa a la seva extensió per cobrir les noves demandes 
com pel que fa a la repercussió en la millora de la qualitat del servei elèctric.

2. Estableix un programa de seguiment sobre l’acompliment de l’execució tem-
poral, econòmica i territorial dels plans d’inversió de les empreses elèctriques.

3. Gestiona i controla les inversions en matèria d’infraestructura elèctrica finan-
çades per la Generalitat de Catalunya.

4. Realitza la planificació anual de les inspeccions d’instal·lacions elèctriques 
de Catalunya realitzades per l’Administració de la Generalitat.

5. Fa el seguiment de l’execució dels plans d’inspecció de l’Administració i dels 
plans de reconeixements periòdics d’instal·lacions que corresponen a les empreses 
elèctriques de Catalunya.

6. Dirigeix la implantació del Sistema d’Informació Geogràfica de les instal·lacions 
elèctriques de Catalunya i les aplicacions referents a les inversions i inspeccions en 
infraestructures elèctriques.

7. Representa la Direcció General en les comissions mixtes amb les empreses 
elèctriques per al seguiment de les actuacions d’inversió i inspecció.

8. Dirigeix l’acció de les seccions d’Energia dels serveis territorials del Depar-
tament pel que fa al camp d’inspecció d’instal·lacions elèctriques.

9. Estableix els criteris necessaris per a la resolució dels procediments admi-
nistratius endegats per a resoldre denúncies de caire tècnic i per informar els plans 
urbanístics en matèria d’infraestructures elèctriques.

10. Resol els expedients sancionadors iniciats arran d’una incorrecta gestió de 
correcció de defectes o d’incompliments en els plans d’inversió en la infraestructura 
elèctrica.

—5 Altres característiques
Coneixements bàsics:
1. Gestió de sistemes d’Informació complexos.
2. Disseny d’infraestructures elèctriques.
3. Coneixement del sector elèctric.
4. Coneixement de la reglamentació sectorial elèctrica.
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Altres coneixements:
Avaluació de projectes d’inversió.
Coneixement en la gestió de fons públics.
Ofimàtica.

REfERèNCIA 2

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Secció de Generació.
Departament: Economia i Finances.
Unitat directiva: Direcció General d’Energia i Mines.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 24.
Complement específic: 13.575,24 euros.
Horari: jornada normal.
Tipus de lloc: càrrec.
Forma de provisió: concurs específic.

—2 Requisits de participació

Grups: A i B.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.
Col·lectiu de cossos: alguns grups d’administració especial dels grups correspo-
nents.
Especificació de cossos: cos d’enginyeria industrial, cos d’enginyeria de mines, cos 
d’enginyeria tècnica industrial i cos d’enginyeria tècnica de mines.

—3 Requisit de coneixement de la llengua catalana
Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C de la Secretaria de 

Política Lingüística, o equivalent.

—4 Contingut funcional

Missió:
Gestionar els procediments administratius relatius a l’atorgament de les autorit-

zacions de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica en règim ordinari i en 
règim especial de cogeneració, així com controlar les seves condicions energètiques, 
tècniques i de seguretat.

Finalitats/funcions:
1. Gestionar i resoldre, si escau, els procediments administratius relatius a 

l’atorgament de les autoritzacions d’instal·lacions de producció en règim ordinari 
i de cogeneració.

2. Fer el seguiment i controlar els rendiments d’aquest tipus d’instal·lacions.

Tasques bàsiques o activitats:
1. Coordina i assigna la càrrega de treball als inspectors de la Secció.
2. Analitza i tramita autoritzacions administratives d’instal·lacions, així com 

les inclusions a règim especial.
3. Tramita les queixes i denúncies relatives a la seguretat de les instal·lacions 

elèctriques de generació.
4. Fa seguiment de les obligacions que en matèria de seguretat tenen els titulars 

d’instal·lacions elèctriques esmentades.
5. Tramita els expedients d’expropiació derivats de l’autorització d’instal·lacions 

elèctriques esmentades.
6. Realitza inspeccions de les instal·lacions que ho requereixin.
7. Elabora propostes de desenvolupament reglamentari i d’optimització de 

procediments.
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8. Elabora informes i propostes a partir del coneixement del sector obtingut a 
partir de les inspeccions i de les memòries anuals.

9. Analitza les declaracions anuals de produccions, rendiments i resultats eco-
nòmics.

10. Proposa resolucions sobre discrepàncies amb les empreses elèctriques sobre 
drets de connexió.

11. Efectua la inscripció en el Registre d’Instal·lacions de Producció Elèctrica 
en Règim Especial.

12. Edita per Internet les webs que facilitin la informació a els ciutadans i les 
administracions locals.

13. Promou l’adopció de sistemes de tramitació telemàtica com a eina àgil i 
alhora fiable.

14. Atén les consultes de la ciutadania i informa sobre procediments, exigències 
reglamentàries i tecnologies aplicables.

—5 Altres característiques
Coneixements bàsics:
Coneixement del sector elèctric i de l’energètic, en general.
Altres coneixements:
Producció en règim ordinari i en règim especial, transport i distribució d’energia 

elèctrica.
Seguretat de les instal·lacions elèctriques i industrials en plantes de procés.
Coneixements de legislació ambiental i urbanística.
Ofimàtica.

(10.291.058)

*
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DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

RESOLUCIÓ
GAP/3575/2010, de 4 de novembre, de nomenament de funcionaris i funcionàries del 
cos de titulació superior (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, arxivística 
(núm. de registre de la convocatòria 178).

Vista la convocatòria del procés selectiu per proveir 45 places del cos de titu-
lació superior (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, arxivística, publicada 
mitjançant la Resolució GAP/3357/2009, de 23 de novembre (DOGC núm. 5519, 
de 3.12.2009);

Vist el que estableixen l’article 28 del Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament 
de selecció de personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; l’article 
137 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de 
provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, i les bases de la convocatòria;

Vista la proposta de data 28 de setembre de 2010 formulada pel tribunal quali-
ficador del procés selectiu i un cop verificada la concurrència dels requisits i les 
condicions que preveuen les bases de la convocatòria esmentada;

Vist el resultat de l’acte públic d’adjudicació dels llocs de treball vacants objecte 
de convocatòria, que ha tingut lloc el dia 29 d’octubre de 2010, a les 10 hores, al 
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, aules 3 i 4, c. Ausiàs Marc, 
40, de Barcelona;

Atès el que disposa la Resolució GAP/1417/2007, de 25 d’abril, de delegació de 
competències del conseller de Governació i Administracions Públiques en la direc-
tora general de Funció Pública (DOGC núm. 4884, de 16.5.2007), i de conformitat 
amb les competències que m’atribueix la normativa vigent,

RESOLC:

—1 Nomenar funcionaris i funcionàries del cos de titulació superior (subgrup 
A1) de la Generalitat de Catalunya, arxivística, les persones que figuren a l’annex 
d’aquesta Resolució.

—2 Les persones que figuren a l’annex disposen del termini d’un mes comptat 
des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC per fer el jurament 
o la promesa i prendre possessió, la qual es durà a terme davant el/la secretari/ària 
general del departament corresponent, que els assignarà el lloc concret amb caràcter 
provisional o definitiu, de conformitat amb el que s’indica en cada cas.

—3 El personal funcionari nomenat farà la jornada i l’horari que preveu el Decret 
295/2006, de 18 de juliol, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari 
al servei de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la relació 
de llocs de treball.

—4 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la directora 
general de Funció Pública en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva 
publicació, o directament 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.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 4 de novembre de 2010
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p. D. (Resolució GAP/1417/2007, DOGC de 16.5.2007)

LEONOR ALONSO I gONzáLEz

Directora general de Funció Pública

ANNEx 1

Abreviatures

C=codi de la plaça; DP=departament; NV=nivell de la plaça; J=jornada de la plaça; H=horari de la plaça; N=normal; E=especial; 
CE=complement específic anual; TD=tipus de destinació; P=provisional; D=definitiva; AG=Agricultura, Alimentació i Ac-
ció Rural; BE=Acció Social i Ciutadania; CU=Cultura i Mitjans de Comunicació; EC=Economia i Finances; EN=Educació; 
GO=Governació i Administracions Públiques; IT=Interior, Relacions Institucionals i Participació; IU=Innovació, Universitats 
i Empresa; JU=Justícia; MA=Medi Ambient i Habitatge; PO=Política Territorial i Obres Públiques; PR=Presidència; SA=Salut; 
TI=Treball; VP=Vicepresidència.

Cognoms i nom C DP Unitat directiva Localitat NV J H CE TD

Álvarez Forges, Elsa 38 JU Gerència de Ciutat de la Justícia 
   de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat Barcelona 21 N N 6.624,36 D

Arabia Palau, Maria Pilar 28 JU Gerència de Ciutat de la Justícia 
   de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat Barcelona 21 N N 6.624,36 D

Bacarisas Masdeu, Roger 29 JU Gerència de Ciutat de la Justícia 
   de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat Barcelona 21 N N 6.624,36 D

Blasco Franch, Gemma 11 IN Direcció de Serveis Barcelona 22 N N 6.996,24 D

Carrión Guardiola, Judit 2 AC Direcció de Serveis Santa Coloma de Gramenet 21 N N 6.624,36 P

Cortés Longares, Marta 13 IT Direcció de Serveis Barcelona 21 N N 6.624,36 D

Costa Llorca, Maria Àngela 32 JU Gerència de Ciutat de la Justícia 
   de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat L’Hospitalet de Llobregat 21 N N 6.624,36 D

Cuerva Castillo, Pilar 6 CU Direcció General del Patrimoni Cultural Barcelona 21 N N 6.624,36 D

Cuevas Pareras, Cristina 18 IT Direcció General de la Policia Sant Feliu de Llobregat 21 N E 6.624,36 P

Domingo Sánchez, Jordi 30 JU Gerència de Ciutat de la Justícia 
   de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat Barcelona 21 N N 6.624,36 D

Ferrer Juanola, Carlos 23 JU Gerència de Barcelona Ciutat Barcelona 21 N N 6.624,36 D

García Fernández, María del Carmen 47 VP Direcció de Serveis Barcelona 21 N N 6.624,36 D

Garcia Pardo, Maria 25 JU Gerència de Barcelona Nord Mataró 21 N N 6.624,36 D

Genovès Salvadó, Estefania 42 JU Serveis Territorials a Tarragona Tarragona 21 N N 6.624,36 D

Gutiérrez García-Muñoz, 
Almudena Elisabet 24 JU Gerència de Barcelona Ciutat Barcelona 21 N N 6.624,36 D

Homs Corbera, Mireia 20 IT Secretaria de Relacions Institucionals 
   i Participació Barcelona 21 N N 6.624,36 D

Iglesias Solé, Mercè 43 JU Serveis Territorials a Tarragona Tarragona 21 N N 6.624,36 D

Jordana Sauret, Josep Albert 41 JU Serveis Territorials a Lleida Lleida 21 N N 6.624,36 D

Llavero Porcel, María Jesús 40 JU Serveis Territorials a Lleida Lleida 21 N N 6.624,36 D

Llonch García, Francisco 15 IT Direcció General de la Policia Sabadell 21 N E 6.624,36 D

Lloveras Pujol, Patricia 45 SA Direcció de Serveis Barcelona 21 N N 6.624,36 D

Magriñà Salvat, Cristina 16 IT Direcció General de la Policia Tarragona 21 N E 6.624,36 D

March Barberà, Jordi 46 SA Direcció de Serveis Barcelona 21 N N 6.624,36 D

Mestres Boquera, Rafael 8 CU Direcció General del Patrimoni Cultural Tarragona 21 N E 6.624,36 P

Molí Piñol, Sergi Josep 1 AC Direcció de Serveis Santa Coloma de Gramenet 21 N N 6.624,36 D
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Cognoms i nom C DP Unitat directiva Localitat NV J H CE TD

Núñez Hortas, Pilar 10 GO Escola d’Administració Pública 
   de Catalunya Barcelona 21 N N 6.624,36 D

Ollé Rubio, Anna 33 JU Gerència de Ciutat de la Justícia 
   de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat Barcelona 21 N N 6.624,36 D

Pazos Fernández, Ana María 12 IN Direcció de Serveis Barcelona 21 N N 6.624,36 D

Plana Franch, Jordi 22 JU Gerència de Barcelona Ciutat Barcelona 21 N N 6.624,36 D

Porta Tallant, Alexandre 4 AG Serveis Territorials a Barcelona Barcelona 21 N N 6.624,36 D

Presencia Hill, Amparo 37 JU Gerència de Ciutat de la Justícia 
   de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat Barcelona 21 N N 6.624,36 D

Puig Miquel, Anna 31 JU Gerència de Ciutat de la Justícia 
   de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat Barcelona 21 N N 6.624,36 D

Ribas Solà, Josep 14 IT Direcció General de la Policia Barcelona 21 N E 6.624,36 D

Ribó Cols, Jaume 3 AC Secretaria de Joventut Barcelona 21 N N 6.624,36 D

Romero Porras, Concepción 48 VP Direcció de Serveis Barcelona 21 N N 6.624,36 P

Salcedo del Moral, Juan Ignacio 21 JU Direcció General de Modernització 
   de l’Administració de justícia Barcelona 21 N N 6.624,36 P

Samper Mora, Jose 44 JU Serveis Territorials a Tarragona Tarragona 21 N N 6.624,36 D

Sánchez Mata, Francisco 17 IT Direcció General de la Policia Sabadell 21 N E 6.624,36 D

Selva Solé, Ariadna 26 JU Gerència de Barcelona Nord Granollers 21 N N 6.624,36 D

Serrano Méndez, Alejandro 27 JU Gerència de Barcelona Nord Arenys de Mar 21 N N 6.624,36 D

Simon Lleixà, Erola 7 CU Direcció General del Patrimoni Cultural Sant Cugat del Vallès 21 N E 6.624,36 P

Subirà Pifarré, Maria Gemma 35 JU Gerència de Ciutat de la Justícia 
   de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat Barcelona 21 N N 6.624,36 D

Verdaguer Montanyà, Maria Blanca 9 GO Direcció de Serveis Barcelona 21 N N 6.624,36 D

Vila Palà, Jaume 34 JU Gerència de Ciutat de la Justícia 
   de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat Barcelona 21 N N 6.624,36 D

Vilarrubias Cuadras, Daniel 36 JU Gerència de Ciutat de la Justícia 
   de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat Barcelona 21 N N 6.624,36 D

(10.307.136)
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DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ

DECRET
156/2010, de 2 de novembre, de cessament i nomenament de membres del Consell 
Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableix l’article 171 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’edu-
cació, en relació amb la disposició transitòria primera de la mateixa norma, pel que 
fa la composició i el nomenament dels membres del Consell Escolar de Catalunya, 
cal procedir al cessament i al nomenament de membres d’aquest organisme, a sol-
licitud del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Per tant, a proposta del conseller d’Educació i amb l’acord previ del Govern,

DECRETO:

Article 1
El senyor Pelegrí Viader Canals cessa com a membre del Consell Escolar de 

Catalunya en representació del sector Universitats, i se li agraeixen els serveis 
prestats.

Article 2
Es nomena la senyora Carmen Pérez Vidal membre del Consell Escolar de 

Catalunya en representació del sector Universitats, amb efectes fins al 30 de març 
de 2011.

Barcelona, 2 de novembre de 2010

JOSé mONTILLA I AgUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

ERNEST mARAgALL I mIRA

Conseller d’Educació

(10.298.014)
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RESOLUCIÓ
EDU/3572/2010, de 29 d’octubre, de modificació de la Resolució EDU/3201/2010, 
de 29 de setembre, per la qual s’adjudiquen amb caràcter definitiu llocs de treball 
docents de caràcter singular per l’aplicació del Pla estratègic per a la promoció 
de l’autonomia del centre educatiu.

Per la Resolució EDU/3201/2010, de 29 de setembre (DOCG núm. 5733, de 
13.10.2010), es van adjudicar amb caràcter definitiu llocs de treball docents de 
caràcter singular per l’aplicació del Pla estratègic per a la promoció de l’autonomia 
del centre educatiu.

Atès que s’han constatat errades en les especialitats indicades en l’annex pel que 
fa a les destinacions definitives adjudicades als funcionaris del cos de mestres, 
escau modificar l’esmentat annex.

A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

RESOLC:

Modificar l’annex de la Resolució EDU/3201/2010, de 29 de setembre, en el sentit 
de substituir la relació de funcionaris de cos de mestres per la relació que consta a 
l’annex d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós 
administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu 
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al re-
curs contenciós administratiu, davant el conseller d’Educació, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenients per a la 
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 29 d’octubre de 2010

ERNEST mARAgALL I mIRA

Conseller d’Educació

ANNEx

Cos de mestres

Cognoms i nom Centre Especialitat Localitat
Andres Alcalde, Miriam Escola Pereanton Educació infantil  Granollers
Armengol Valls, Mònica Escola Cervantes Educació infantil Lleida
Audi Trimiño, M. Carmen Escola Ferreries Educació primària Tortosa
Aulet Argeles, Rosa Ma. Escola Amistat Educació primària Figueres
Barbera Mare, Montserrat Escola La Parellada Educació primària Santa Oliva
Barris Morera, Maria Mercè Escola La Sínia Educació primària Vic
Bastida Soriano, Maria Dolors Escola Costa i Llobera Educació primària Barcelona
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Cognoms i nom Centre Especialitat Localitat
Benet Company, Montserrat Escola 25 de Setembre Educació primària Rubí
Clua Ruiz, Maria Isabel Escola Marcel·lí Domingo Educació primària, anglès Tarragona
Collier Castanera, Patricia Louisa Escola Taxonera Educació primària, anglès Barcelona
Crosas Gamundi, Anna Escola Marina Educació infantil Montgat
Dominguez Gabarro, Ivet Escola Marta Mata Educació primària Vilanova del Camí
Egozcue Requena, Carme CEE Esperança Educació especial Lleida
Elizondo Calaf, Maria Noemi Escola Eulàlia Bota Educació primària, anglès Barcelona
Farres Llobet, Anna Escola Pereanton Educació primària, música Granollers
Figueras Linares, Juan Francisco Institut Terra Roja Matemàtiques Santa Coloma  
   de Gramenet
Galve Rodriguez, Noemi Escola Els Xiprers Educació primària Barcelona
Garcia D. L. Bayonas Moreno,  
Jose Pedro CFA Martorell Educació primària Martorell
Garcia Monte, Marta Escola Teresa Altet Educació primària,  
  educació física Rubí
Garcia Oneca, Maria Soledad Escola Mercè Rodoreda Educació primària Badalona
Gene Hernandez, Silvia Escola Eduard Toda i Güell Educació primària Reus
Gonzalez Mazas, María Dolores Escola Marina Educació infantil Montgat
Grande Mera, Sara Escola Concòrdia Educació primària Sabadell
Guiu Masot, M. Isabel Escola Enric Farreny Educació infantil Lleida
Homs Bosch, Cristina Escola Perú Educació especial Barcelona
Homs Mir, Montserrat Escola L’Estació Educació primària Sant Feliu de Guíxols
Labartra Estrada, Marta Escola Baixeras Educació primària, música Barcelona
Leal Anguis, Elena Escola Andreu Castells Educació especial Sabadell
Lecina Medina, Luis Escola Cervantes Educació primària,  
  educació física Barcelona
Lopez Mongay, Eva Escola Gayarre Educació primària, anglès Barcelona
Marti Pallares, Balma Escola Pit-Roig Educació primària Barcelona
Martí Ripoll, Robert Escola Frederic Godas Educació primària Lleida
Marti Taule, Magdalena Escola Cervantes Educació especial Barcelona
Martos Ariza, Fernando Javier Escola Mossèn  Educació primària,  
 Ramon Bergadà educació física Constantí
Martret Rodriguez, Gemma Escola Baixeras Educació primària Barcelona
Morales Bernard, Sandra Escola Els Xiprers Educació primària Barcelona
Narro Segu, Meritxell Escola Taxonera Educació primària, anglès Barcelona
Noguera Martinez, M. Vicenta Escola Antoni Brusi Educació primària, anglès Barcelona
Olmos Creus, Montserrat Escola Pau Casals Educació primària, anglès Sabadell
Pachon Aulinas, Marta Escola Mestres Montaña Educació primària Granollers
Pajarols Martinez, Ester Escola Pereanton Educació primària Granollers
Palomares Baena, Beatriz Escola Els Convents Educació especial Martorell
Pons Ferran, Francesca Institut de Vilamajor Matemàtiques Sant Pere  
   de Vilamajor
Prat Agramont, Gemma Escola Banús Educació primària, anglès Santa Coloma  
   de Gramenet
Pregonas Vilaseca, Ivette Escola Mestres Montaña Educació primària Granollers
Puig Marsal, Mireia Escola Marta Mata Educació infantil Vilanova del Camí
Pujol Massa, Mireia Escola Sagrada Família Educació primària, música Barcelona
Ramal Muñoz, Nuria Escola Fort Pienc Educació primària Barcelona
Riera Seco, Mireia Escola Pere IV Educació primària Barcelona
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Cognoms i nom Centre Especialitat Localitat
Roda Valls, Elisenda Escola Mestre Morera Educació primària Barcelona
Rodoreda Pujantell, Marta Escola Fort Pienc Educació primària, música Barcelona
Rosa Medina, Oscar Escola Can Rull Educació primària, anglès Sabadell
Sala Farre, Maria Del Carmen Escola Rosa dels Vents Educació primària, anglès Barcelona
Sales Expósito, Irene Escola Frederic Godas Educació primària, anglès Lleida
Seritjol Marimon, Francesc Escola L’Agulla Educació primària El Catllar
Soler Castella, Alicia Escola Ferreries Educació infantil Tortosa
Trafach Bosch, Dolors Escola Gayarre Educació infantil Barcelona
Tur Massanet, Maria Escola Pau Delclòs Educació primària Tarragona
Valles Fargas, Maria Escola Antoni Brusi Educació primària, música Barcelona
Vera Torres, Angel Antonio Escola Teresa Altet Educació primària,  
  educació física Rubí
Vidal Porta, Laia CEE L’Estel-Can Bori Educació especial L’Hospitalet Llobregat
Vilella Llebaria, Montserrat Escola Estel-Guinardó Educació primària Barcelona

(10.302.015)
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RESOLUCIÓ
EDU/3574/2010, de 8 de novembre, de citació a termini d’interessats en el recurs 
contenciós administratiu núm. 364/2010, interposat per Xavier Solaní Tirado.

En compliment del que ha ordenat el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 
de Barcelona (Ronda Universitat, 18) en el recurs contenciós administratiu núm. 
364/2010, interposat per Xavier Solaní Tirado;

D’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora 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,

RESOLC:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se davant el Jutjat esmentat, en el termini 
de nou dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, 
els possibles interessats en el recurs contenciós administratiu 364/2010, interposat 
contra la Resolució EDU/1345/2010, de 26 d’abril, per la qual es dicten instruccions 
referides a la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacan-
ces i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Educació 
per al curs 2010-2011. La vista d’aquest procediment s’ha fixat pel dia 15 de febrer 
de 2012 a les 10.15 hores a la Sala de Vistes del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 3 de Barcelona (Ronda Universitat, 18), a la qual poden anar acompanyats 
de les proves que els interessi proposar.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a termini mitjançant la seva publicació al 
DOGC.

Barcelona, 8 de novembre de 2010

m. DOLORS RIUS I bENITO

Secretària general

(10.308.086)
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EDICTE
de 28 d’octubre de 2010, pel qual es notifica la resolució de l’expedient contradictori 
no disciplinari a la senyora Judith Casanovas Tomás.

Atès que no ha estat possible practicar la notificació de la Resolució de 24 d’agost 
de 2010, del director general de Recursos del Sistema Educatiu, de l’expedient 
contradictori no disciplinari, incoat en data 1 de juny de 2010, a la senyora Judith 
Casanovas Tomás, i d’acord amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, es notifica a la persona interessada que la resolució esmentada és a la seva 
disposició a les oficines de la Subdirecció General de Gestió del Personal Docent 
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Via Augusta, 202-226, 
planta 3B, 08021 Barcelona, de dilluns a divendres en horari d’oficina.

Barcelona, 28 d’octubre de 2010

ALbERTO DEL pOzO I ORTIz

Subdirector general de Gestió del Personal Docent

(10.302.046)
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EDICTE
de 29 d’octubre de 2010, pel qual es notifica el plec de càrrecs que es formula en la 
instrucció de l’expedient disciplinari incoat al senyor Carlos Insa Gracia.

Atès que no ha estat possible practicar la notificació del plec de càrrecs que es 
formula en la instrucció de l’expedient disciplinari núm. G410-10-41, incoat per 
Resolució de 8 de juny de 2010, de la secretària general del Departament d’Educació, 
al senyor Carlos Insa Gracia, i d’acord amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, es notifica a la persona interessada que el plec de 
càrrecs esmentat és a la seva disposició a les oficines de la Inspecció de Serveis del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Via Augusta, 202-226, 
planta 5B, 08021 Barcelona, de dilluns a divendres en horari d’oficina.

Així mateix, es comunica a la persona interessada que d’acord amb el que dispo-
sa l’article 46.3 del decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
de règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, disposa d’un termini de deu (10) dies hàbils a comptador de l’endemà 
de la publicació d’aquest edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
per tal de formular davant de la instrucció de l’expedient, les al·legacions que 
consideri convenients per a la seva defensa, proposi les proves de les quals intenta 
fer-se valer i efectuï, si ho considera convenient, la seva compareixença davant de 
la instrucció.

Barcelona, 29 d’octubre de 2010

mONTSERRAT DE fIgAROLAS bOSCH

Instructora de l’expedient

(10.302.106)

*
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DEPARTAMENT
DE SALUT

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ
SLT/3588/2010, de 27 d’octubre, d’adjudicació d’una plaça vacant de la categoria 
professional d’auxiliar administratiu a la senyora Montserrat del Pulgar Rosés 
amb destinació a la Gerència d’Atenció Primària Barcelona, amb efectes de l’1 
d’abril de 2006.

Vista la Sentència núm. 300/2010, de 19 de març, dictada pel Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa (TSJC), Secció Quarta, 
en el Recurs núm. 410/2006, interposat per la senyora Montserrat del Pulgar Rosés 
contra la Resolució dictada per aquesta Direcció Gerència en data 7.2.2006 que 
desestimava el recurs d’alçada interposat en temps i forma contra la diligència del 
tribunal qualificador de data 23.12.2005;

En la fonamentació de la Sentència, la Sala del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya reconeix el dret de la recurrent a la valoració del certificat de serveis 
prestats que consta en el seu expedient en l’apartat 1.1 del barem. El fonament de 
dret tercer disposa:

“(...) a retrotreure el procediment selectiu al moment anterior a la valoració dels 
mèrits perquè li sigui valorat com a mèrit inclòs a l’apartat 1.1 de l’annex 4 del barem 
de mèrits l’experiència professional desenvolupada segons la certificació que va 
presentar. Seguidament haurà de continuar el mateix els seus tràmits (...).”

Vist el nou ordre de classificació final i efectuat el nou acte d’elecció el dia 26 
d’octubre de 2010, la senyora Montserrat del Pulgar Rosés ha triat una plaça vacant 
de la categoria professional d’auxiliar administrativa amb destinació a la Gerència 
d’Atenció Primària Barcelona.

La Sentència esmentada ha esdevingut ferma i amb aquesta Resolució es dóna 
per executada en els seus termes justos.

Fent ús de les atribucions que m’han estat conferides per l’article 10.e) de la Llei 
8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, i l’article 13.2 del Decret 
13/2009, de 3 de febrer,

RESOLC:

—1 Adjudicar a la senyora Montserrat del Pulgar Rosés una plaça vacant en la 
categoria professional d’auxiliar administratiu amb destinació a la Gerència d’Atenció 
Primària Barcelona, amb efectes de l’1 d’abril de 2006.

—2 La persona adjudicatària disposarà d’un termini de 30 dies naturals, comptats 
a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, per prendre 
possessió de la plaça adjudicada. En el supòsit que no s’incorpori en el termini 
establert perdrà els drets derivats de l’execució de la Sentència.

Barcelona, 27 d’octubre de 2010

ENRIC ARgELAgUéS I vIDAL

Director gerent

(10.306.041)

*
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DEPARTAMENT
D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

RESOLUCIÓ
ASC/3569/2010, de 4 de novembre, de cessament de personal eventual.

Per la Resolució ASC/2067/2007, de 28 de juny, es va nomenar la senyora Maria 
Giménez i Cencillo, personal eventual del Departament d’Acció Social i Ciutadania, 
assessora en matèria de polítiques familiars i drets de ciutadania (DOGC núm. 
4920, de 6.7.2007).

Vist el que preveuen els articles 12 i 123 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octu-
bre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos 
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública;

Vist el que preveu el Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el règim jurídic del 
personal eventual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent de la Generalitat 
de Catalunya,

RESOLC:

—1 La senyora Maria Giménez i Cencillo cessa, com a personal eventual, en el 
lloc d’assessora en matèria de polítiques familiars i drets de ciutadania del Depar-
tament d’Acció Social i Ciutadania, amb efectes del dia 3 de novembre de 2010 i se 
li agraeixen els serveis prestats.

—2 Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar, potestativament i d’acord amb el que estableixen 
l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
l’ha dictada en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva publicació, o 
bé recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a partir de 
l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens per-
judici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 4 de novembre de 2010

CARmE CApDEvILA I pALAU

Consellera d’Acció Social i Ciutadania

(10.280.007)

*
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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

DECRET
158/2010, de 2 de novembre, de cessament de la senyora Núria Buenaventura i 
Puig com a directora general del Medi Natural del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge.

Vist que la senyora Núria Buenaventura i Puig ha presentat la seva renúncia al 
càrrec de directora general del Medi Natural del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge;

Atès el que disposa l’article 26.h) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta del conseller de Medi Ambient 
i Habitatge i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
La senyora Núria Buenaventura i Puig cessa com a directora general del Medi 

Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb efectes del dia 27 
d’octubre de 2010, i se li agraeixen els serveis prestats.

Barcelona, 2 de novembre de 2010

JOSé mONTILLA I AgUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

fRANCESC bALTASAR I ALbESA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

(10.300.156)
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ACORD
GOV/197/2010, de 2 de novembre, de nomenament de membres del Consell d’Ad-
ministració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

La Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, esta-
bleix al seu article 6, que el Consell d’Administració d’aquesta és integrat, entre 
d’altres, per set persones nomenades pel Govern a proposta del conseller o consellera 
competent en matèria d’habitatge, que siguin alts càrrecs o formin part del perso-
nal de l’Administració de la Generalitat o de les entitats que hi estan vinculades i 
que estiguin relacionades, d’una manera directa o indirecta, amb l’exercici de les 
competències de la Generalitat en matèria de polítiques d’habitatge, edificació, sòl 
i urbanisme.

Efectuades ja les oportunes consultes amb els Departaments interessats, cal ara 
procedir al nomenament d’aquests membres.

En conseqüència, d’acord amb l’article 26.h de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, 
de la presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta del conseller de Medi 
Ambient i Habitatge, el Govern

ACORDA:

—1 Nomenar membres del Consell d’Administració de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, les persones següents:

Senyor Eduard Pallejà i Sedó.
Senyor Joaquim Gascó i Palacín.
Senyor Miquel Bonilla i Ruiz.
Senyora Maria Antònia Monés i Farré.
Senyor Oriol Nel·lo i Colom.
Senyor Joan Llort i Corbella.
Senyor Jordi Rustullet i Tallada.

—2 Donar publicitat a aquest Acord al DOGC.

Barcelona, 2 de novembre de 2010

LAIA bONET RULL 
Secretària del Govern

(10.302.153)
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RESOLUCIÓ
MAH/3590/2010, de 4 de novembre, de suplència de la persona titular de la Direcció 
General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Atès que la senyora Núria Buenaventura i Puig ha presentat la seva renúncia al 
càrrec de directora general del Medi Natural del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge;

Atès que l’article 45.1 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, preveu que els 
titulars dels òrgans unipersonals inferiors a conseller són suplerts en cas de vacant, 
absència o malaltia per qui designi expressament el conseller,

RESOLC:

Designar el senyor Frederic Ximeno i Roca, director general de Polítiques Ambi-
entals i Sostenibilitat, per suplir la persona titular de la Direcció General del Medi 
Natural des del 28 d’octubre de 2010 i mentre aquest càrrec romangui vacant.

Barcelona, 4 de novembre de 2010

fRANCESC bALTASAR I ALbESA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

(10.298.093)

*
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UNIVERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

RESOLUCIÓ
de 29 d’octubre de 2010, per la qual s’integra al cos de titulars d’universitat la 
senyora Maria Dolores Puigjaner Riba.

La Universitat Rovira i Virgili, en aplicació del que disposa la Llei Orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril (BOE de 13 d’abril de 2007), per la qual es modifica la Llei Orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, en la seva disposició addicional segona, 
disposa que els Professors Titulars d’Escola Universitària que, a data de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei, disposin del títol de Doctor o l’obtinguin posteriorment, i 
s’acreditin, específicament en el marc del previst per l’article 57, accediran direc-
tament al Cos de Professors Titulars d’Universitat en les seves pròpies places.

Aquest Rectorat, un cop comprovat el compliment per la persona l’interessada 
dels requisits establerts i d’acord amb l’esmentada Disposició Addicional i en ús 
de les atribucions conferides per la Llei Orgànica 6/2001, d’Universitats de 21 
de desembre (BOE de 24 de desembre) i en ús de les competències que m’atorga 
l’Estatut d’aquesta Universitat

RESOLC:

Integrar en el cos de Professors Titulars d’Universitat, els funcionaris/àries del 
cos de Professors Titulars d’Escola Universitària, que es relacionen a continuació, 
quedant adscrits al mateix departament, àrea de coneixement i centre al que esti-
guessin en el seu cos d’origen:

Sra. Maria Dolores Puigjaner Riba, amb D.N.I. 39867465-R, de l’àrea de coneixe-
ment de matemàtica aplicada, adscrita al Departament de d’Enginyeria Informàtica 
i Matemàtiques

Tarragona, 29 d’octubre de 2010

fRANCESC xAvIER gRAU vIDAL

Rector

PG-280212 (10.308.063)
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UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

RESOLUCIÓ
de 29 d’octubre de 2010, per la qual la senyora Ana Pallarès Serrano professora 
col·laboradora permanent accedeix directament a la categoria de professorat 
agregat.

La Universitat Rovira i Virgili, en aplicació del que disposa la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril (BOE de 13 d’abril de 2007), per la qual es modifica la Llei 
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, en la seva disposició addi-
cional tercera, disposa que els qui estiguin contractats com a col·laboradors amb 
caràcter indefinit, tinguin títol de doctor o l’obtinguin després de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei i rebin l’avaluació positiva a què es refereix l’apartat a) de l’article 52, 
accediran directament a la categoria de professor o professora contractat doctor en 
les seves pròpies places.

Aquest Rectorat, un cop comprovat el compliment per la persona interessada dels 
requisits establerts i d’acord amb l’esmentada Disposició Addicional i en ús de les 
atribucions conferides per la Llei 4/2007, de 12 d’abril (BOE de 13 d’abril de 2007), 
per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats 
i en ús de les competències que m’atorga l’Estatut d’aquesta Universitat

RESOLC:

Que els següents professors/es Col·laboradors Permanents, que es relacionen a 
continuació, accedeixin directament a la categoria de Professorat Agregat (Profes-
sorat Contractat Doctor), quedant adscrits al mateix departament i centre al que 
estiguessin en el seu cos d’origen:

Sra. Ana Pallarès Serrano, amb D.N.I. 39693634-G, adscrita al Departament de 
Dret Públic.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des 
de l’endemà de la recepció de la notificació.

No obstant, les persones interessades poden optar per interposar contra aquesta 
resolució un recurs de reposició, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà 
de la data de la notificació.

Tarragona, 29 d’octubre de 2010

fRANCESC xAvIER gRAU vIDAL

Rector

PG-280213 (10.308.064)

*
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DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

EDICTE
de 13 d’octubre de 2010, de notificació de la resolució de recursos d’alçada.

D’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), es notifica a les persones físiques 
o jurídiques que figuren a l’annex d’aquest Edicte que, en virtut de la Llei 14/1997, 
de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit (DOGC núm. 2548, de 
30.12.1997), el/la director/a del Servei Català de Trànsit ha dictat la resolució dels 
recursos d’alçada (si l’expedient s’ha iniciat abans del 25 de maig de 2010 i s’ha 
resolt abans d’aquesta data) o dels recursos de reposició (si l’expedient s’ha iniciat 
abans del 25 de maig de 2010, però s’ha resolt en aquesta data o amb posterioritat) 
relatius als expedients que s’hi esmenten i que són a la unitat de sancions del servei 
territorial de trànsit instructor, les adreces dels quals consten a l’annex d’aquest 
Edicte. La notificació s’efectua mitjançant aquest Edicte ja que no s’ha pogut dur a 
terme personalment, bé perquè es desconeix el domicili actual de les persones in-
teressades, o bé per absència d’aquestes persones en el moment de la notificació.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu, davant el jutjat contenciós administratiu corres-
ponent, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest 
Edicte al DOGC, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 13 d’octubre de 2010

JOSEp péREz mOyA

Director

ANNEx 1

Adreces i horaris dels serveis territorials de Trànsit

Barcelona: Pl. Espanya, 1, 08015 Barcelona.
Girona: Álvarez de Castro, 4, 3a planta, 17001 Girona.
Lleida: Rambla Ferran, 1, 3a planta, 25007 Lleida.
Tarragona: av. Roma, 7-9, baixos, 43005 Tarragona.

Horari: de dilluns a dijous de 8.30 a 14 i de 16 a 18 hores, i divendres de 8.30 a 
14 hores. Horari d’estiu: de 8.30 a 14 hores.

ANNEx 2

E=núm. d’expedient (08: Servei Territorial de Trànsit de Barcelona; 17: Servei Territorial de Trànsit 
de Girona; 25: Servei Territorial de Trànsit de Lleida; 43: Servei Territorial de Trànsit de Tarragona); 
I=núm. d’identificació de l’infractor; D=data de la denúncia; R=data de la resolució del recurs d’al-
çada; S=quantia de la sanció en euros.

Infractor E I D R S

ABAD, J. ......................................... 08/3174058-7 4095335 24/10/2009 01/10/2010 150,00
ABOUELHAKAM, A. ..................17/9266625-5 4699786 03/03/2010 01/10/2010 135,71
ACCATTATO, M............................08/7077552-4 X033454 25/09/2009 01/10/2010 135,71
ADAMS, J. ...................................... 43/9156130-5 0273360 09/06/2009 01/10/2010 114,29
ADELL, J. .......................................08/3629013-3 3689941 18/09/2009 01/10/2010 114,29
ADHESA AUTOMOVILES  
DEL HENARES SLU ................... 08/8098755-0 B192444 06/08/2009 01/10/2010 301,00

CONCURSOS I ANUNCIS
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Infractor E I D R S

ALONSO, J. ....................................08/3771636-6 3761523 18/01/2010 01/10/2010 150,00
APLICACIONES   
CONSTRUCTIVAS  
DEL VALLES SL .......................... 08/2726810-0 B613089 28/11/2006 01/10/2010 607,14
BACHES, A. .................................. 08/3762978-0 4605812 07/11/2009 17/09/2010 150,00
BACHES, A. .................................. 08/8528426-6 4605812 14/07/2009 17/09/2010 385,71
BALEBONA, J............................... 08/7080042-9 1192732 01/10/2009 01/10/2010 200,00
BARTROLI, I. ................................. 08/3512571-9 4635014 30/10/2009 01/10/2010 135,71
BENAVENT, J. ...............................43/0858096-1 3990769 30/12/2009 01/10/2010 150,00
BERLANGA, J. ..............................08/8541679-0 4668051 13/10/2009 17/09/2010 135,71
BOSCH, G. ......................................43/9213810-4 4622677 19/11/2009 01/10/2010 100,00
BUNDO, F. .....................................08/2840780-6 3843441 03/06/2009 01/10/2010 150,00
CABALLERO, R. ...........................08/3771794-4 4674810 10/12/2009 01/10/2010 150,00
CALDERON, J. ...............................08/3775882-3 4761329 19/01/2010 01/10/2010 150,00
CASALS, L. ................................... 25/0607968-5 3883699 20/04/2009 01/10/2010 150,00
COLAY, R. ......................................25/9253738-0 1805042 01/08/2009 01/10/2010 100,00
COMERCIAL GIROCEL SL. ....... 17/8021495-0 B173804 19/05/2009 01/10/2010 301,00
CRUCES, I. ..................................... 17/8422325-1 5215080 18/07/2009 01/10/2010 100,00
DAVID VALLDEPEREZ SL .........08/3099116-3 B626168 17/09/2009 01/10/2010 150,00
DE MOYA, S. ..................................08/3374706-6 3882471 11/06/2009 17/09/2010 150,00
DOGER KEBAB, SL .................... 25/8028842-8 B843670 18/03/2009 01/10/2010 301,00
DROB, C. .........................................25/8029031-0 X782380 18/03/2009 01/10/2010 301,00
DURAN, A. ....................................08/2629493-7 3883623 20/01/2010 01/10/2010 150,00
EL HILALI, M. ............................... 17/0831991-6 X581456 17/11/2009 01/10/2010 150,00
ENCINAS, L. ..................................43/0735126-9 X589441 31/10/2008 01/10/2010 57,14
ESPINDOLA, H. ............................08/3033850-2 4546085 19/10/2009 17/09/2010 150,00
ESPINOSA, J. .................................08/3752530-0 2841825 31/07/2009 01/10/2010 450,00
EUROSUPORT SL .........................17/0873542-0 B606463 10/03/2009 01/10/2010 900,00
EXPLOTACIONS  
D’ALBERT SL ................................43/8013707-0 B433754 25/02/2009 10/09/2010 301,00
FERNANDEZ, D. .......................... 08/3760372-6 3844230 19/10/2009 01/10/2010 57,14
FERNANDEZ, V. ............................ 17/8417181-7 3731527 27/03/2009 01/10/2010 385,71
FERRAN, J. .................................... 25/0535324-3 4373284 28/08/2009 17/09/2010 150,00
GALAN, J. ...................................... 43/9176343-1 4710609 20/07/2009 01/10/2010 100,00
GALLE, J. ...................................... 25/9237734-6 1581339 30/04/2009 01/10/2010 135,71
GARCIA, J. ..................................... 43/9143813-0 2260070 24/05/2009 01/10/2010 135,71
GARCIA, R. ................................... 08/9365085-0 5303302 25/11/2007 01/10/2010 135,71
GAVIN, A. ......................................08/3753947-0 3811550 01/12/2009 01/10/2010 150,00
GIJON, C. ....................................... 08/7079494-0 4546138 29/09/2009 17/09/2010 200,00
GILA, J. ...........................................43/9166666-2 3964081 27/06/2009 10/09/2010 100,00
GIMENEZ, O. ................................08/3744646-6 5242436 03/10/2009 17/09/2010 57,14
GONZALEZ, F. ..............................25/9212901-0 3763947 15/01/2009 17/09/2010 100,00
HERNANDEZ, V. ...........................43/9177241-9 3913234 04/07/2009 01/10/2010 100,00
HIDALGO, C. .................................08/3292951-9 5308552 04/11/2009 01/10/2010 150,00
HORTEC SCCL ............................. 08/8085720-3 F598897 28/04/2009 01/10/2010 301,00
IFB INTER FREIGA  
BRIDGE ESPAÑA ......................... 08/8114602-1 A609047 07/12/2009 01/10/2010 301,00
IMLAHI, M. ...................................43/9134826-7 4776559 05/05/2009 01/10/2010 135,71
JIMENEZ, A. ................................. 43/8423482-0 2412409 30/01/2010 10/09/2010 200,00
LABEL TAG SL .............................08/8092165-5 B508406 15/06/2009 01/10/2010 301,00
LATORRE, V. ................................. 17/9231414-6 2914488 07/07/2009 01/10/2010 135,71
LOPEZ, D. .......................................08/2790565-3 4669690 10/01/2010 01/10/2010 57,14
LOPEZ, G. .......................................43/8419912-4 4787762 12/06/2009 01/10/2010 135,71
LLOP, I. ...........................................08/3769566-1 4787458 24/10/2009 01/10/2010 150,00
MANZANARES, A. ...................... 43/9142728-3 2477301 23/05/2009 01/10/2010 100,00
MARTINEZ, J. .............................. 08/3455280-6 3815068 29/11/2008 01/10/2010 600,00
MARTIN, S. ....................................08/7063515-5 4682104 06/09/2009 01/10/2010 100,00
MELC SA, .......................................08/8091508-7 A788723 11/06/2009 01/10/2010 400,00
MENNOUCH, I. ............................ 08/9884851-4 X217372 01/01/2009 17/09/2010 135,71
MOLINA, V. ...................................25/9257178-0 3484087 31/07/2009 17/09/2010 100,00
MORENO, J. ................................... 08/3013853-7 7763184 29/08/2009 01/10/2010 450,00
MOSCOSO, J. ................................. 08/3611750-0 3930532 01/08/2009 01/10/2010 450,00
MUÑOZ, M. ...................................43/9173085-8 4770052 15/07/2009 01/10/2010 135,71
OLIVER, J. ......................................08/7107622-8 3649172 23/11/2009 01/10/2010 135,71
ORTEGA, F. ................................... 08/7062825-4 1582684 30/08/2009 17/09/2010 135,71
POLAINA, C. .................................43/0847989-5 4564411 07/08/2009 01/10/2010 600,00
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Infractor E I D R S

PRIETO, L. .....................................08/3477618-9 3207381 22/01/2010 01/10/2010 92,86
PRODUCCIONES  
VETERINARISA BRYO ...............25/8032538-8 B625303 24/08/2009 01/10/2010 301,00
RIBERA, J. .................................... 25/9248884-3 4450853 24/06/2009 01/10/2010 100,00
RIFFI, B. ......................................... 08/3431689-7 4718640 13/04/2009 17/09/2010 150,00
RIOS, I. ............................................ 08/7111798-0 X404510 08/12/2009 17/09/2010 200,00
RIVAS, J. ........................................ 08/7009497-2 4085544 28/06/2009 17/09/2010 135,71
RIVAS, J. ......................................... 43/9187687-5 4085544 16/08/2009 17/09/2010 100,00
RKIZ, S. ..........................................43/0769354-5 X319824 04/01/2010 17/09/2010 150,00
ROLDAN, J. ....................................43/9217680-0 3389493 07/12/2009 01/10/2010 200,00
ROSAS, V. ...................................... 08/8540205-1 X312051 12/10/2009 17/09/2010 200,00
SAINZ, I. ......................................... 43/9171252-6 3343400 14/07/2009 01/10/2010 135,71
SALVADOR, D. ............................. 08/9901959-6 1773175 17/02/2009 01/10/2010 135,71
SALVADOR, R. .............................. 43/9157283-9 1888203 28/05/2009 01/10/2010 100,00
SANCHEZ, F. .................................43/0845856-2 7467537 29/08/2009 17/09/2010 450,00
SANCHEZ, O. ............................... 08/3760409-8 3657728 12/09/2009 17/09/2010 600,00
SANZ, J. .......................................... 43/9161273-4 1771567 27/06/2009 01/10/2010 100,00
SASOT, M. ......................................08/3580901-3 7320897 19/06/2009 01/10/2010 450,00
SITJA, A. .........................................08/7007163-8 4622667 27/06/2009 01/10/2010 135,71
TAVERA MERCADER  
TIBAU, SL ..................................... 08/8093872-0 B620149 03/07/2009 01/10/2010 301,00
TAVERA MERCADER  
TIBAU, SL ......................................08/8095195-3 B620149 03/07/2009 01/10/2010 301,00
TERAL DE MARBELLA SL ........08/8084116-1 B920664 28/04/2009 01/10/2010 301,00
TRANSPORTES  
GEANCAR 2005 SL ......................08/8087137-2 B638977 07/05/2009 17/09/2010 301,00
TUMA INTEGRAL SL ................ 08/8093638-8 B645464 30/06/2009 01/10/2010 301,00
TUMA INTEGRAL SL .................08/8093731-4 B645464 03/07/2009 01/10/2010 301,00
UCLES, F........................................ 43/0856400-5 7929086 02/12/2009 01/10/2010 150,00
VEGA, F. .........................................08/2859512-0 3386803 10/07/2009 01/10/2010 900,00
VEGA, F. .........................................08/3624150-0 3386803 16/06/2009 01/10/2010 92,86
VEGA, M. ....................................... 08/3351237-5 3506217 08/10/2009 01/10/2010 900,00

(10.302.083)
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SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

EDICTE
de 13 d’octubre de 2010, de requeriment d’identificació de conductor/a en expe-
dients sancionadors.

D’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), mitjançant aquest Edicte es notifica a 
les persones físiques o jurídiques que figuren a l’annex, com a titulars/arrendatàries 
a llarg termini dels vehicles que s’hi esmenten, el requeriment d’identificació de 
conductor/a que preveu l’article 65.5.j del Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de 
març, que aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària, segons la redacció donada per la Llei 18/2009, de 23 de 
novembre (en endavant LSV).

Atès que s’ha intentat notificar-ho personalment a les persones interessades 
sense que això hagi estat possible, la notificació es porta a terme mitjançant aquest 
Edicte per a coneixement seu, a les quals servirà de notificació individual, amb 
l’advertiment que disposen d’un període de vint dies naturals, comptats a partir 
de l’endemà d’aquesta publicació al DOGC, per facilitar per escrit les dades rela-
tives al/la conductor/a responsable de la infracció (DNI/NIE/Passaport, número 
de permís o llicència de conducció, nom i cognoms i domicili) al servei territorial 
de trànsit instructor, les adreces dels quals consten a l’annex d’aquest Edicte. Fi-
nalitzat el termini esmentat sense que s’hagin comunicat les dades requerides, el 
titular/arrendatari a llarg termini del vehicle serà sancionat pecuniàriament com a 
autor d’una falta molt greu, amb una multa del doble de la prevista per a la infracció 
originària que la va motivar, si aquesta era lleu, i del triple, si era greu o molt greu, 
de conformitat amb els articles 65.5.j) i 9 bis.1.a) LSV.

Barcelona, 13 d’octubre de 2010

JOSEp péREz mOyA

Director

ANNEx 1

Adreces i horaris dels serveis territorials de Trànsit

Barcelona: Pl. Espanya, 1, 08015 Barcelona.
Girona: Álvarez de Castro, 4, 3a planta, 17001 Girona.
Lleida: Rambla Ferran, 1, 3a planta, 25007 Lleida.
Tarragona: av. Roma, 7-9, baixos, 43005 Tarragona.

Horari: de dilluns a dijous de 8.30 a 14 i de 16 a 18 hores, i divendres de 8.30 a 
14 hores. Horari d’estiu: de 8.30 a 14 hores.
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ANNEx 2

E= núm. d’expedient (08: Servei Territorial de Trànsit de Barcelona; 17: Servei Territorial de Trànsit de Girona; 25: Servei 
Territorial de Trànsit de Lleida; 43: Servei Territorial de Trànsit de Tarragona); V=núm. d’identificació del vehicle; D=data de 
la denúncia; H=hora de la denúncia; L=lloc de la infracció.

Titular E V D H L

ABBAS DONNER SLU .................................................................. 08/8586515-2 7198FLB 08/09/2010 11:12 C-32, PK 21,8
ABDELILAH E................................................................................43/9271006-9 1347GHZ 24/09/2010 11:34 AP-7, PK 337,0
ACANTILADOS NOVENTA Y OCHO SL ..................................08/7278018-0 2208DFW 13/09/2010 15:54 N-340, PK 226,8
ACCIONES Y SERV TIO SOLA SCCL ........................................ 08/7283922-0 B 1891XB 29/09/2010 09:56 B-23, PK 10,1
ACIN LLORET SA ..........................................................................08/7281658-4 HU2576 J 03/09/2010 14:51 A-2, PK 602,7
ACTIVIDADES PROMOCION INMOBILIARIA SL ................ 08/7280630-5 1352CBR 29/09/2010 08:12 B-20, PK 18,1
ADMINISTRACION DE INVERSIONES SERTON GROUP SL 08/7284156-8 B 1084UT 21/09/2010 12:10 C-1412A, PK 53,2
ADNAN HAMED DOS MIL CUATRO SL .................................08/7286000-4 4822FHW 27/09/2010 17:32 B-23, PK 10,1
AGOSTI M. ......................................................................................08/7283646-7 B 6253TH 28/09/2010 21:06 N-II, PK 665,1
AGRAS D. ........................................................................................08/7286248-1 6948GRS 03/10/2010 15:20 B-23, PK 10,1
AGRONET SL ..................................................................................08/8586705-7 2678GNF 02/09/2010 17:54 C-17, PK 63,1
AGUILAR O. ...................................................................................08/7270830-7 B 8027PW 17/08/2010 14:42 B-23, PK 4,7
AGUILAR O. ................................................................................... 08/7271915-9 B 8027PW 25/08/2010 11:13 B-23, PK 4,7
AGUILAR O. ...................................................................................08/7273969-3 B 8027PW 04/09/2010 16:04 A-2, PK 609,0
AGUILAR O. ................................................................................... 08/7276122-1 B 8027PW 10/09/2010 11:34 A-2, PK 597,4
AGUIRRE E. ....................................................................................08/7274256-6 8800BDL 29/08/2010 16:15 A-2, PK 609,0
AGUSTI M........................................................................................ 08/7272137-0 8683BPC 19/08/2010 14:46 C-33, PK 82,3
AHAKEU M. ...................................................................................08/8586845-1 5794BHW 20/09/2010 16:52 C-17, PK 82,3
AKBARKHANZADEH J. ..............................................................08/7271954-8 0973GFZ 19/08/2010 22:08 C-31, PK 194,6
AKHTAR OBRAS Y SERVICIOS SL ...........................................08/7271344-5 4609CWL 31/08/2010 17:37 B-23, PK 10,1
AKHTAR OBRAS Y SERVICIOS SL ...........................................08/7277897-9 4609CWL 30/08/2010 19:26 C-33, PK 82,3
AL AWAIS PAK FOOD 786 SL ..................................................... 08/7282030-4 7019FFJ 29/09/2010 18:28 N-340, PK 226,8
ALAMILLO C. ................................................................................08/7277153-6 9804CSD 03/09/2010 18:47 A-2, PK 534,1
ALBIS IBERIA SA ......................................................................... 25/8440081-0 5926CTF 01/10/2010 18:40 AP-2, PK 138,8
ALBMARSERG INVERSIONS SL ...............................................08/7282247-1 8139BKP 29/09/2010 16:28 C-16, PK 51,0
ALBORNOZ D.................................................................................08/7276478-1 6994BSJ 05/09/2010 16:04 C-33, PK 82,3
ALDANA S. .....................................................................................08/7285477-0 9096FDH 01/10/2010 12:10 C-16, PK 51,0
ALEGRE M. .................................................................................... 08/7280458-4 4052GRX 24/09/2010 13:17 C-16, PK 74,2
ALI F. ................................................................................................08/7277766-9 1596FHR 02/09/2010 14:06 C-33, PK 82,3
ALI M. ..............................................................................................08/7287078-7 6981DYW 26/09/2010 12:56 C-33, PK 82,3
ALIER, O. ........................................................................................ 08/3905089-4 7003GGM 09/07/2010 00:46 BARCELONA
ALMEIDA T. .................................................................................... 08/7274377-7 7215CFF 24/08/2010 11:42 C-33, PK 82,3
ALMENDROS SCP .........................................................................08/7284509-2 B 9180UV 15/09/2010 14:55 B-23, PK 10,1
ALNABHANIA SL ......................................................................... 08/7273136-2 4587FCR 27/08/2010 13:10 C-33, PK 82,3
ALOE PLANTES I FLORS SL .......................................................08/7283748-4 7310DFJ 19/09/2010 10:48 A-2, PK 602,7
ALONSO PAGES SL .......................................................................08/7272823-9 4807FNC 26/08/2010 10:19 C-33, PK 82,3
ALONSO PAGES SL .......................................................................08/7272941-4 4807FNC 25/08/2010 10:05 C-33, PK 82,3
ALONSO PAGES SL .......................................................................08/7273097-3 4807FNC 24/08/2010 08:48 C-33, PK 82,3
ALONSO PAGES SL ...................................................................... 08/7274643-6 4807FNC 29/08/2010 12:15 C-33, PK 82,3
ALONSO PAGES SL .......................................................................08/7276955-2 4807FNC 03/09/2010 09:44 C-33, PK 82,3
ALONSO PAGES SL .......................................................................08/7278720-7 4807FNC 30/08/2010 17:04 C-33, PK 82,3
ALTADILL CLEMENTE VICENTE PROMOCIONES SL ........43/9272987-4 5451FLH 02/10/2010 15:15 AP-7, PK 337,0
ALTARRIBA I. ................................................................................ 17/9289829-5 GI3591BJ 16/09/2010 18:01 C-65, PK 6,6
ALTOUKHOVA T. .......................................................................... 17/9291498-9 B 7577XB 30/09/2010 22:42 C-63, PK 4,8
ALUMINIS VILADORDIS SL .....................................................08/7284640-6 8344CDC 02/10/2010 19:27 C-16, PK 51,0
ALVAREZ J. ..................................................................................... 17/9288769-8 7809CVZ 13/09/2010 20:23 N-II, PK 751,5
ALVAREZ M. ..................................................................................08/7278263-7 0654CGP 27/09/2010 10:46 C-33, PK 82,3
ALVAREZ R. .................................................................................. 08/7282446-7 4379DMR 15/09/2010 19:08 N-II, PK 665,1
ALVEZ M. ........................................................................................ 17/9291304-2 9427CFG 29/09/2010 14:44 C-65, PK 6,6
ALLATONE SL ...............................................................................08/7287784-1 3232GRB 04/10/2010 11:06 C-32, PK 53,7
AMAYA T. ...................................................................................... 08/7285368-6 B 4434WM 09/09/2010 19:40 B-20, PK 18,1
AMAZE MARKETING CONSULTANCY GROUP SL .............08/7276207-3 5907CTS 05/09/2010 11:55 B-20, PK 21,5
AMBAR Y JADE S R L ................................................................. 08/7282673-0 3176BNL 27/09/2010 10:40 C-31, PK 212,3
AMBITO FARMACEUTICO SL ...................................................08/7278613-6 7908CXV 23/09/2010 18:22 C-32, PK 48,0
AMILLS F. ....................................................................................... 08/7281635-9 5984BVL 03/09/2010 11:50 C-60, PK 3,3
AMPOSTA SL................................................................................. 08/7273609-6 7022DRS 23/08/2010 14:33 B-23, PK 3,3
AN C. ................................................................................................08/7278647-6 9743FJZ 06/09/2010 16:31 C-33, PK 82,3
ANDBRU COMPANY IMPORT EXPORT SL ............................08/7280107-8 4010GYJ 29/09/2010 17:17 A-2, PK 570,3
ANDREI G. ...................................................................................... 08/7283576-1 5371BBR 09/09/2010 12:25 N-II, PK 665,1
ANDUA F. ........................................................................................ 43/9271740-2 3441DYY 28/09/2010 14:16 AP-7, PK 337,0
ANGEL SANTOS RUIZ FUNDACION PRIVADA .....................08/7281384-1 B 4412WB 28/09/2010 08:03 C-31, PK 151,6
ANGELAT M. ..................................................................................08/7276726-3 B 2885SC 17/09/2010 11:46 N-340, PK 226,8
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ANGELOVA T. .................................................................................43/9271170-7 8352FYC 24/09/2010 21:56 AP-7, PK 337,0
ANGHEL A. ..................................................................................... 08/7285121-0 S 9407AD 11/09/2010 18:01 B-20, PK 18,1
ANGULO N. ....................................................................................08/7280370-7 8584FLX 01/09/2010 19:49 C-16, PK 51,1
ANZAOUI A. ................................................................................... 08/7279951-9 B 3543UV 31/08/2010 17:35 C-33, PK 82,3
ANZAOUI A. ................................................................................... 08/7286611-9 B 3543UV 04/10/2010 09:05 B-20, PK 18,1
APARICIO A....................................................................................08/7271303-2 1859BXT 27/08/2010 00:34 B-23, PK 10,1
APLICACIONES ARTISTICAS SOBRE MADERA SL ............ 08/8586925-0 2962CBN 10/09/2010 10:42 C-32, PK 22,5
APLICACIONES INOXTRES SA................................................. 08/7264456-8 7474GVS 02/08/2010 14:20 C-33, PK 82,3
ARAGONES A. ............................................................................... 08/7276142-7 8742FPK 11/09/2010 15:46 A-2, PK 570,3
ARDILA V. .......................................................................................43/8428668-5 9939FTF 15/09/2010 12:49 AP-7, PK 339,3
ARDILA V. .......................................................................................43/9272648-8 9939FTF 30/09/2010 20:46 N-340, PK 62,4
AREABANY SL ...............................................................................17/9291218-3 5787FLV 25/09/2010 17:42 A-26, PK 69,7
ARENYS HOUSE SL ......................................................................08/7276775-0 4695GGM 17/09/2010 16:13 B-20, PK 21,5
ARENYS HOUSE SL .......................................................................17/9291716-1 4695GGM 03/10/2010 14:41 A-2, PK 703,0
ARGELAGUES S. ........................................................................... 08/8584338-3 0805DVN 23/08/2010 16:05 C-17, PK 19,6
ARGEMI N. ......................................................................................17/9290476-0 7307CWY 24/09/2010 18:44 A-26, PK 69,7
ARIAS J. ........................................................................................... 08/7274582-1 6731DBS 12/09/2010 16:45 A-2, PK 608,2
ARK PRODUCCIONS INFOGRAFIQUES SLU .........................08/7279416-5 4493CNM 03/09/2010 09:20 N-II, PK 665,1
ARMENGOL J. ................................................................................08/7277772-0 3891BXV 25/09/2010 14:13 A-2, PK 570,3
ARNAUD M......................................................................................17/9291713-6 0595FZV 02/10/2010 19:51 C-66, PK 38,1
ARNUS J. .........................................................................................08/7272212-4 2633GNN 21/08/2010 11:02 C-33, PK 82,3
ARPA T. ............................................................................................ 08/7276529-1 9067DGC 14/09/2010 10:24 C-33, PK 82,3
ARSEL 2000 SL .............................................................................. 08/7286292-6 2579GNT 29/09/2010 15:05 BV-1462, PK 6,5
ARSEQUELL I. .............................................................................. 08/7277072-6 B 2887KL 03/09/2010 17:41 B-20, PK 21,5
ARTAK TECNOLOGIES SL ......................................................... 08/7272116-2 4733DKW 26/08/2010 22:08 B-23, PK 10,1
ARTECO DEL VALLES SL ...........................................................08/7278623-9 B 5953JM 28/09/2010 00:54 N-II, PK 665,1
ASESORIA Y CONTROL EMPRESARIAL SA ..........................08/7272748-4 7137CSS 24/08/2010 16:37 C-33, PK 82,3
ASEVIER ARAGON SL ................................................................ 08/7284275-0 5450GGJ 06/09/2010 12:12 A-2, PK 602,7
ASIF M. ............................................................................................ 08/7276712-9 1413DLB 27/09/2010 19:03 N-II, PK 665,1
ASIF M. ........................................................................................... 08/7279226-0 V 9560FZ 30/09/2010 06:48 B-20, PK 21,5
ASIF M. ............................................................................................08/7280379-8 V 9560FZ 18/09/2010 08:18 A-2, PK 560,2
ASIF M. ............................................................................................17/9290922-0 1413DLB 27/09/2010 18:12 N-II, PK 718,2
ASOC CULTURAL Y SOCIAL PUIGMAL ................................08/7272875-6 3868GDY 28/08/2010 09:47 B-23, PK 3,3
ASSESSORIA DEL BAGES SL ..................................................... 08/7281778-3 3142GRB 23/09/2010 13:46 BV-1462, PK 6,5
ASSESSORIA DEL BAGES SL .................................................... 08/7286208-0 3142GRB 30/09/2010 20:15 BV-1462, PK 6,5
ASTARIUS SL ................................................................................. 43/9271722-0 9887DKT 20/09/2010 03:57 N-340, PK 104,7
ATALANTE CONSULTING SL .................................................... 08/7272981-5 1452GLJ 18/09/2010 16:21 C-32, PK 53,7
ATRACCIONES FERNANDEZ LUPOT ......................................17/9290843-0 8651GBV 27/09/2010 13:59 C-66, PK 5,5
AUTO YATE RENTING SL .......................................................... 08/7277444-6 8318DTJ 14/09/2010 16:33 B-20, PK 21,5
AUTOMOCIÓ RUEDA SL .............................................................08/8585777-0 0528BVX 01/09/2010 11:23 C-17, PK 33,8
AUTOMOVILES ABRAHAM ...................................................... 17/9291726-4 B 0965WM 02/10/2010 12:19 N-II, PK 736,5
AUTOS LA FARGA SL .................................................................. 17/9289444-4 A 0069BL 15/09/2010 15:13 C-65, PK 6,6
AVADANEI V. .................................................................................08/8587223-7 B 0033UM 23/09/2010 11:56 A-2, PK 574,0
AVEYARD P. ................................................................................... 08/7280518-5 8587BLL 28/09/2010 10:47 N-II, PK 665,1
AVONDET H. ................................................................................... 17/9291420-4 GI5718AY 29/09/2010 15:08 C-65, PK 6,6
AYMERICH J. ................................................................................. 08/8586010-7 0638CSN 30/08/2010 13:13 BV-2429, PK 25,3
AYNES CHASE AND KENT SL ..................................................25/9305965-4 8671GJR 04/10/2010 12:46 N-260, PK 199,0
AZAD S. ...........................................................................................08/7277086-7 GI1805AX 04/09/2010 13:03 C-33, PK 82,3
AZNAR C. ........................................................................................08/7278467-6 B 6279WH 28/09/2010 15:46 B-20, PK 21,5
AZULEJOS SAN ANDRES SA .....................................................08/7278376-3 8939CNL 04/09/2010 14:49 C-33, PK 82,3
B SIDE MEDICAL SYSTEMS SL .................................................08/7279767-0 4231BRS 23/09/2010 17:24 C-33, PK 82,3
BABA C. .......................................................................................... 08/7274094-8 7441BGP 13/09/2010 17:07 B-20, PK 18,1
BALABASCIUC V. .........................................................................08/7282160-6 M 3076XW 07/09/2010 16:50 B-23, PK 10,1
BALASHOV A. ................................................................................ 08/7274795-3 7680FJP 28/08/2010 19:13 C-33, PK 82,3
BARBU M. ....................................................................................... 08/7271475-9 B 4913WU 02/09/2010 21:31 B-23, PK 10,1
BARDI J. .......................................................................................... 08/7285824-0 6464FCG 30/09/2010 20:28 BV-1462, PK 6,5
BARNAMODUL SL .......................................................................08/7280755-3 1398FZC 01/10/2010 10:21 C-16, PK 74,2
BARNAMODUL SL ...................................................................... 08/7285606-5 1398FZC 01/10/2010 10:11 C-16, PK 51,0
BARRAGAN M. ..............................................................................08/7271826-4 3854FDL 16/09/2010 19:08 C-32, PK 48,0
BARRIOS R. ....................................................................................43/9272560-1 7196GRB 28/09/2010 05:53 N-420, PK 862,9
BASCA A. ........................................................................................ 25/8439385-3 8315CJC 15/09/2010 20:19 AP-2, PK 150,0
BASSA BONO Y TORRES SL .......................................................25/9305625-2 3371DJS 30/09/2010 21:29 C-53, PK 135,4
BATISTA C. .................................................................................... 08/7278099-0 B 0325SD 28/09/2010 13:49 C-16, PK 74,2
BAYKAL M. ....................................................................................08/7286014-4 9057DJL 02/10/2010 16:03 N-340, PK 226,8
BELABARRE N. ............................................................................. 08/7273175-7 5532DHJ 24/08/2010 10:16 C-33, PK 82,3
BELABARRE N. ............................................................................. 17/9289457-2 0589CXX 15/09/2010 18:33 C-65, PK 6,6
BELASOVS S. .................................................................................. 17/9289662-1 1842CXS 15/09/2010 19:57 C-65, PK 6,6
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BELHAJ L. .......................................................................................43/9272606-3 2388GHP 29/09/2010 12:50 AP-7, PK 337,0
BENAGGAB M. ..............................................................................08/7270878-7 CS0871AU 21/08/2010 06:00 B-23, PK 4,7
BENAVENTE F. .............................................................................. 08/7271788-7 3588CXZ 28/08/2010 03:15 B-23, PK 4,7
BENMAHJOUBA A. ......................................................................17/9289234-4 B 2827VU 09/09/2010 21:49 A-2, PK 703,0
BENSAR Z. ..................................................................................... 43/9272800-0 2307CRR 01/10/2010 19:32 AP-7, PK 337,0
BERENGUEL J. ...............................................................................08/7274080-1 GI4812AV 03/09/2010 10:06 B-20, PK 18,1
BERGOENS N. ................................................................................ 08/7273291-5 5925GRP 23/08/2010 22:37 C-33, PK 82,3
BERLOSO E.....................................................................................08/7279897-8 0076FFM 13/09/2010 12:27 A-2, PK 602,7
BETETA P......................................................................................... 08/7283593-3 6422CWH 29/09/2010 08:01 C-16, PK 74,2
BETON FLOOR 2005 SL ................................................................ 08/7282951-2 8250FFZ 30/09/2010 16:52 B-23, PK 4,7
BEUTLER M. ....................................................................................08/7271141-2 2655DWP 05/09/2010 17:29 C-31, PK 194,6
BIO PROMOFER SL .......................................................................17/9289975-0 9441FKR 20/09/2010 23:16 N-II, PK 751,5
BIZEUL B. ....................................................................................... 43/9272075-7 9506GXW 30/09/2010 13:08 A-7, PK 161,0
BKR ARISA ASESORES FISCALES Y ABOGADOS SL .........25/9304661-1 0818FPJ 31/08/2010 11:35 N-260, PK 199,0
BLUVERT DIFUSSION SL ........................................................... 08/7284788-6 4291FHV 05/09/2010 09:50 C-16, PK 74,2
BOBOC L. ........................................................................................ 17/9291858-0 8154BJK 01/10/2010 18:16 C-66, PK 38,1
BODYLAND GYM SL ...................................................................08/7271146-6 4918FMR 20/08/2010 14:51 B-23, PK 4,7
BOGA EMPRENDEDORA SLL ...................................................08/7281496-0 6750BHT 29/09/2010 13:54 A-2, PK 534,1
BOISTEANU I. ................................................................................ 08/7281398-2 3912CWN 14/09/2010 18:58 B-23, PK 10,1
BOLAÑO C. .....................................................................................08/7277209-1 T 2652AY 27/09/2010 15:21 C-33, PK 82,3
BOLDIS D. .......................................................................................43/9270883-4 B 0649HX 22/09/2010 19:56 N-340, PK 62,4
BOLSAS LA SERRETA SL ........................................................... 08/7279409-8 9763DNW 02/09/2010 11:05 A-2, PK 602,7
BOMBOLLA XXL SL ....................................................................25/0708489-7 7607FRM 21/07/2010 15:32 CERVERA
BONANOVA IMPORT AUTO SL .................................................08/7282039-5 2342BYM 18/09/2010 15:12 C-58, PK 15,7
BONDAR I. ...................................................................................... 43/9272752-3 7210DBB 01/10/2010 14:03 N-340, PK 176,2
BONET M. ........................................................................................08/7287227-9 0865FBX 01/10/2010 05:14 C-31, PK 191,2
BORDALAS M. ............................................................................... 08/7275427-1 0078BXN 06/09/2010 09:42 A-2, PK 603,2
BOREN 2000 SL ...............................................................................08/7276191-5 4823FDL 01/09/2010 16:37 C-33, PK 82,3
BORREGUERO G. ..........................................................................08/7283376-6 5538BSP 13/09/2010 10:47 C-16, PK 74,2
BORRELL N. ................................................................................... 08/7277537-5 2455FJT 13/09/2010 11:55 B-20, PK 21,5
BOSCH J. .......................................................................................... 08/7273382-1 3396BMH 16/09/2010 19:09 N-340, PK 226,8
BOSCH J. ..........................................................................................08/7274477-0 3396BMH 30/08/2010 14:25 N-340, PK 226,8
BOTEY J. .......................................................................................... 08/7276917-0 7405BMY 19/09/2010 16:48 B-20, PK 21,5
BOTONES URBIS SL .....................................................................43/9272013-0 0521FYS 28/09/2010 19:36 N-340, PK 62,4
BOUALI A. .......................................................................................08/7273788-6 7120DJH 24/08/2010 15:57 C-33, PK 82,3
BOX LANDED SL ........................................................................... 08/7276341-2 2334GXB 24/09/2010 13:46 A-2, PK 570,3
BOX LANDED SL ...........................................................................08/7276410-6 2334GXB 24/09/2010 14:02 A-2, PK 534,1
BRAVO J. ..........................................................................................08/3312484-9 1726FPF 02/08/2010 07:54 BP-1503, PK 14,2
BRAVO O. ....................................................................................... 08/7272423-6 5922CKJ 23/08/2010 09:25 C-33, PK 82,3
BRITANICA DE ASESORAMIENTOE INVERSIONES SL .....08/7272728-9 2882FKN 27/08/2010 04:59 C-33, PK 82,3
BRODFUHRER H. .......................................................................... 43/9273077-5 1823GDX 02/10/2010 10:25 N-340, PK 62,4
BRODKORB M. ...............................................................................08/7272613-9 5119DKH 23/08/2010 14:29 C-33, PK 82,3
BROWN E. ...................................................................................... 08/8586956-4 1968DGN 07/09/2010 11:08 C-246, PK 21,7
BRUGUES A. ...................................................................................08/7282575-0 B 8998SX 19/09/2010 12:12 A-2, PK 602,7
BRUYNING A. ................................................................................43/9271780-0 6413FLV 29/09/2010 19:26 C-31B, PK 8,2
BUBNOVA Y. ................................................................................... 17/8432841-8 0973FLZ 23/09/2010 12:37 A-2, PK 708,2
BUILDING SAN ANTONIO 34 SL ............................................... 08/7262192-3 8309FLH 28/07/2010 18:07 C-33, PK 82,3
BUILDING STRUCTURINGS SL.................................................25/9304153-6 8570GPH 09/09/2010 16:57 A-2, PK 510,0
BURGOS J. ....................................................................................... 17/8432963-0 7180CGT 27/09/2010 16:29 AP-7, PK 66,0
BUSQUETS M. .................................................................................43/9271410-5 B 5653WT 28/09/2010 06:38 AP-7, PK 337,0
BUSTAMANTE M. .........................................................................43/9272853-9 6925DHX 02/10/2010 01:36 AP-7, PK 337,0
BUSTIA A BUSTIA OPERPOST SL .............................................25/9305496-2 8838DSZ 30/09/2010 09:43 N-260, PK 199,0
BUSU M............................................................................................ 43/9271972-8 7500DBS 26/09/2010 19:23 N-340, PK 176,2
BUYE B. ...........................................................................................08/7275278-0 B 2294TL 03/09/2010 14:42 B-20, PK 21,5
BUZON A. ........................................................................................08/7279677-9 5620CCH 29/09/2010 13:28 C-31, PK 191,2
BUZON C. ........................................................................................ 08/7284377-2 0538DKR 29/09/2010 12:21 B-23, PK 3,3
BWATER DIVER SL .......................................................................08/7285427-7 4976GDP 24/09/2010 18:11 BV-1462, PK 6,5
CMD EDICIONES PERIODISTICAS SL ......................................08/7281336-6 8108BFG 26/09/2010 02:11 C-31, PK 151,6
CABANCHIK F. ..............................................................................08/7279224-2 3468BVJ 24/09/2010 10:11 N-II, PK 665,1
CABELLO M. ..................................................................................08/7274484-3 8953DZS 22/08/2010 18:36 C-33, PK 82,3
CABELLOS M. ................................................................................08/7272560-3 4082DJR 18/09/2010 17:38 B-23, PK 3,3
CABEZUELO F. ..............................................................................08/7274928-5 B 4025MT 23/09/2010 14:37 A-2, PK 603,2
CABEZUELO F. ..............................................................................08/7274990-1 B 4025MT 23/09/2010 10:05 A-2, PK 603,2
CABRIZA E. ................................................................................... 25/9305605-0 5152CDR 30/09/2010 11:36 C-53, PK 135,4
CABRIZA E. .................................................................................... 25/9305615-3 5152CDR 10/09/2010 11:46 C-53, PK 135,4
CALDEVA SL ................................................................................. 08/7273973-0 0254FWJ 27/08/2010 19:04 N-340, PK 226,8
CALUROSA LEVANTINA SL ......................................................43/9273225-9 7377FCW 03/10/2010 12:23 N-340, PK 68,3
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CAMPO E. ........................................................................................08/7270922-1 0643BGB 29/08/2010 21:43 C-32, PK 48,0
CANADELL A. ................................................................................ 08/8584921-3 9562CBD 24/08/2010 12:13 C-16, PK 19,0
CANELA CATERING SL .............................................................. 43/9268731-8 3383FGV 23/08/2010 19:06 AP-7, PK 337,0
CANO L. .......................................................................................... 08/7284890-3 B 1700TM 03/10/2010 17:34 B-20, PK 21,5
CANO L. ...........................................................................................08/7287074-5 B 1700TM 25/09/2010 12:00 C-33, PK 82,3
CANO L. .......................................................................................... 08/7287354-0 B 1700TM 24/09/2010 08:50 C-33, PK 82,3
CANOVAS J. ....................................................................................08/7274686-3 1758BWP 02/09/2010 19:10 N-340, PK 226,8
CANTAVELLA V. .......................................................................... 08/7272780-6 0124DLD 19/09/2010 14:15 B-23, PK 3,3
CANTURRI J. ..................................................................................08/7280289-3 8835FPK 27/09/2010 18:06 C-16, PK 51,1
CAP D ESTOPA SL ......................................................................... 08/7273231-2 9785GDY 02/09/2010 17:47 B-23, PK 3,3
CAPATAZ ARESES SCP................................................................08/7275365-0 1851GRW 12/09/2010 06:51 A-2, PK 570,3
CAPCAL SL ..................................................................................... 17/9291034-6 7785DBL 26/09/2010 16:08 C-66, PK 5,5
CAPICUA GRAPHICS STAR SL .................................................. 43/9271022-7 3236BPF 23/09/2010 11:24 AP-7, PK 337,0
CARAPACHAY SL ......................................................................... 08/7279117-6 1450FRM 31/08/2010 09:20 C-33, PK 82,3
CARBALLADA, J. .......................................................................... 08/3959175-2 GI6705 O 27/08/2010 20:45 TORRELLES DE
 LLOBREGAT
CARBALLADA, J. .......................................................................... 08/3959178-2 GI6705 O 27/08/2010 20:40 TORRELLES DE
 LLOBREGAT
CARBALLO E. ................................................................................ 08/7273533-5 5326FVZ 18/09/2010 18:06 A-2, PK 609,0
CARBONELL D. ............................................................................ 08/7273625-0 3518FKG 23/08/2010 19:29 AP-7, PK 164,0
CARBONELL M. ............................................................................25/9305698-1 5584BTS 04/10/2010 22:04 AP-2, PK 164,9
CARDIO MEDICAL SL UNIPERSONAL ................................... 08/7275031-4 5709BZW 21/09/2010 20:53 A-2, PK 570,3
CARDIO MEDICAL SL UNIPERSONAL ................................... 08/7275363-7 5709BZW 08/09/2010 16:42 A-2, PK 570,3
CARDONA S. ..................................................................................08/7274634-5 8494DSG 29/08/2010 15:52 C-33, PK 82,3
CARDONA S. ................................................................................. 08/7277770-6 8494DSG 25/09/2010 14:07 C-33, PK 82,3
CAREAGA V................................................................................... 08/7272703-0 9015BHB 28/08/2010 14:57 B-23, PK 3,3
CARIELLO L. ..................................................................................25/8439673-6 0060GSC 19/09/2010 18:01 C-45, PK 17,0
CARLES BONO SL .........................................................................08/7274430-2 9346GCL 23/08/2010 09:46 B-23, PK 3,3
CARLOFERGO 06 SL ....................................................................08/7272692-5 3342GBB 27/08/2010 00:09 C-33, PK 82,3
CARLOS RIVERA PUBLICIDAD SL ...........................................43/9272167-1 CS4847AN 27/09/2010 16:20 N-340, PK 104,7
CARPINTERIA JOMOCO SL .......................................................43/9272910-6 8807FGL 04/10/2010 01:11 N-340, PK 176,2
CARRETERO R. .............................................................................08/7275487-2 6027DFW 27/09/2010 08:15 B-20, PK 21,5
CASABLANCAS M. .......................................................................08/7279989-2 8322DFC 26/09/2010 15:07 C-17, PK 16,5
CASADO D. .....................................................................................08/7273449-1 7138BGP 20/09/2010 19:30 N-340, PK 226,8
CASADO D. .....................................................................................08/7274594-4 7138BGP 21/09/2010 16:59 N-340, PK 226,8
CASADO D. .................................................................................... 08/7278407-0 7138BGP 28/09/2010 17:20 N-340, PK 226,8
CASARES I. .................................................................................... 08/7272033-4 4107BHT 03/09/2010 12:31 B-23, PK 10,1
CASAS J. ..........................................................................................08/7285830-5 B 3564UJ 01/10/2010 16:06 B-20, PK 18,1
CASH Y COMPANY TORREVIEJA  ...........................................08/7282425-5 5606FVN 01/10/2010 09:54 C-16, PK 51,0
CASH Y COMPANY TORREVIEJA  .......................................... 08/7282828-8 5606FVN 01/10/2010 10:04 C-16, PK 74,2
CASH Y COMPANY TORREVIEJA  .......................................... 08/7284570-0 5606FVN 03/09/2010 13:20 C-16, PK 74,2
CASSART V. ....................................................................................08/7272242-2 7580CNS 13/09/2010 12:49 C-31, PK 191,2
CASSIM N. .......................................................................................08/7282609-7 6851CZJ 12/09/2010 08:38 C-31, PK 212,3
CASTELLANO C. ........................................................................... 43/8428527-2 8313BPC 17/09/2010 12:14 A-7, PK 170,3
CASTELLO C. ................................................................................. 08/7285471-5 9344FZP 07/09/2010 11:05 B-23, PK 10,1
CASTELLONENSE DE HOSTELERIA ...................................... 08/7273804-0 7466FKF 11/09/2010 01:09 A-2, PK 609,0
CASTELLONENSE DE HOSTELERIA ...................................... 08/7282969-4 7466FKF 10/09/2010 14:02 B-23, PK 10,1
CASTRO A. ...................................................................................... 17/8432833-9 4671FRY 23/09/2010 12:05 A-2, PK 708,2
CASTRO J. ...................................................................................... 08/8584624-8 8630FNK 15/09/2010 10:41 C-17, PK 32,7
CATALAN D. ...................................................................................08/7272701-6 4470BTR 26/08/2010 01:37 C-33, PK 82,3
CATALAN D. ................................................................................... 08/7273173-3 4470BTR 24/08/2010 00:46 C-33, PK 82,3
CATALAN D. ...................................................................................08/7276713-0 4470BTR 28/09/2010 01:16 C-33, PK 82,3
CATALAN D. ................................................................................... 43/9270198-2 4470BTR 25/08/2010 04:07 AP-7, PK 337,0
CATALAN D. ...................................................................................43/9270396-6 4470BTR 25/08/2010 01:59 AP-7, PK 337,0
CATALANA DE INVERSION Y CONSTRUCCION
TRES SL ...........................................................................................08/7284867-6 B 2711UM 04/10/2010 11:46 BV-1462, PK 6,5
CATERCAR MADRID SL .............................................................08/7271968-2 3931CXM 23/08/2010 17:12 B-23, PK 4,7
CAUDI TRUCKS SL .......................................................................43/9269100-2 8234FLG 09/09/2010 00:10 N-340, PK 62,4
CEANO VIVAS E. ...........................................................................08/7272160-0 3175DDH 18/08/2010 14:00 B-23, PK 4,7
CECILIA A....................................................................................... 08/7271895-3 4943DWY 23/08/2010 09:08 B-23, PK 4,7
CECILIA A.......................................................................................08/7273723-0 4943DWY 23/08/2010 10:09 B-23, PK 3,3
CELIS C. ........................................................................................... 17/9289411-4 4573DXH 14/09/2010 16:51 C-65, PK 6,6
CENTRE MEDIC MEISA SL ........................................................ 08/7282808-2 6152BHJ 23/09/2010 13:22 C-16, PK 51,0
CENTRE PEDIATRIC X B SL .......................................................08/7279998-3 8074DFN 26/09/2010 11:04 A-2, PK 609,0
CENTREFIL UNO SL .................................................................... 08/7281127-8 7444FNX 11/09/2010 08:44 A-2, PK 602,7
CENTRO DE MANIPULADORES ALIMENTARIOS SL ........08/7280437-7 T 7193AP 21/09/2010 22:02 B-23, PK 10,1
CENTRO ORTOPEDICO TIBIDABO SL .....................................08/8585016-8 4656GTW 25/08/2010 11:15 C-16, PK 17,4
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CERAT TRADE SL ......................................................................... 08/7283357-2 7395DZM 26/09/2010 22:48 C-58, PK 5,8
CERCADOS CAVER SA ................................................................08/7278863-7 4727DHJ 29/09/2010 08:40 A-2, PK 570,3
CERCEL D. ......................................................................................25/9304258-3 L 2710AJ 21/08/2010 23:00 A-2, PK 477,4
CEREOOSAFO SL ..........................................................................08/7280577-0 B 8256WU 06/09/2010 14:46 C-32, PK 85,0
CERRAJERIA NOGUERASL ....................................................... 17/9290813-5 7352FCH 27/09/2010 14:04 A-26, PK 69,7
CERVERO J. ....................................................................................17/9290953-6 3475DPH 26/09/2010 00:29 N-II, PK 751,5
CIAL HOST E INST MARIN I BATLLE ..................................... 08/7283992-6 0402DDJ 26/09/2010 13:03 C-16, PK 74,2
CID J. ................................................................................................ 43/9269701-4 T 7055AV 11/09/2010 01:57 N-340, PK 62,4
CIOCA I. ...........................................................................................08/7278524-7 9455DVH 24/09/2010 19:13 A-2, PK 570,3
CIORNEA R. ....................................................................................08/7277408-7 M 7001ZU 29/08/2010 17:31 A-2, PK 570,3
CIURARU F. ................................................................................... 08/7273286-6 3835CCH 30/08/2010 15:42 N-340, PK 226,8
CLARIS GESTION SL ....................................................................08/7284757-0 B 8715TJ 12/09/2010 16:34 B-20, PK 18,1
CLAU INDUSTRIAL MARZO SL................................................08/7287466-5 1980FMF 28/09/2010 12:40 C-33, PK 82,3
CLAVEROL E. .................................................................................08/7271909-8 2009DBV 30/08/2010 18:55 B-23, PK 10,1
CLIFT L. ...........................................................................................17/9291306-6 2012GGW 29/09/2010 10:13 C-66, PK 38,1
CLINICA INFORMATICA GIRONA SL ......................................08/7271486-2 1573BPW 18/08/2010 16:35 C-33, PK 82,3
CLINICA INFORMATICA GIRONA SL ..................................... 08/7272648-0 1573BPW 25/08/2010 17:06 C-33, PK 82,3
CLOSCA I. .......................................................................................43/9272130-4 8455BZY 30/09/2010 06:45 N-340, PK 104,7
CNES MEVAL SL ...........................................................................43/0945526-0 1143DRN 07/06/2010 17:20 T-323, PK 4,0
CO1 SL .............................................................................................. 08/7287181-6 2682GMR 29/09/2010 15:15 C-33, PK 82,3
COADUNA SERVEIS INTEGRALS SL ..................................... 25/9304608-6 4834CTZ 10/09/2010 17:24 AP-2, PK 164,9
COADUNA SERVEIS INTEGRALS SL ......................................25/9305307-0 4834CTZ 24/09/2010 20:33 AP-2, PK 164,9
COCONEL G. .................................................................................. 08/7274572-9 1378CST 11/09/2010 15:45 N-340, PK 226,8
COCOTE SPACE SL ....................................................................... 43/9271047-1 6309GRF 19/09/2010 19:07 AP-7, PK 337,0
CODINA R. ...................................................................................... 08/7278414-2 5975GXJ 16/09/2010 19:12 C-33, PK 82,3
CODINA R. ......................................................................................17/9289254-0 5975GXJ 16/09/2010 22:55 N-II, PK 718,2
CODREAN V. .................................................................................. 43/9271097-1 B 0155SC 26/09/2010 17:58 N-340, PK 62,4
CODRUT F. ......................................................................................08/7272303-7 B 4142TV 13/09/2010 11:48 C-32, PK 53,7
COE GABINETE JURIDICO SL ................................................... 08/7281746-1 7489CFP 30/09/2010 17:01 BV-1462, PK 6,5
COE GABINETE JURIDICO SL ...................................................08/7284871-3 7489CFP 04/10/2010 13:16 BV-1462, PK 6,5
COE GABINETE JURIDICO SL .................................................. 08/7288029-0 7489CFP 05/10/2010 16:58 BV-1462, PK 6,5
COJOCARU M. ................................................................................25/9304679-3 L 8562AF 12/09/2010 04:37 C-13, PK 27,9
COLEMAN SCHMIDLIN PARTNERS SA ................................. 08/7281344-0 5659GLR 14/09/2010 14:03 C-16, PK 74,2
COMA PASTORA SL .....................................................................08/7284290-3 6690CLH 01/09/2010 17:47 C-16, PK 74,2
COMERCIAL ARREY SL ..............................................................17/9291152-1 6868GNH 24/09/2010 12:13 A-26, PK 69,7
COMERCIAL CISABA SL .............................................................08/7288105-6 5963FDH 04/10/2010 11:49 A-2, PK 570,3
COMERCIAL EJIDO SL ................................................................08/7273662-5 4209FZT 23/08/2010 20:15 B-20, PK 18,1
COMERCIAL MAIN SA ................................................................ 08/7285141-6 5254DNT 25/09/2010 11:27 B-23, PK 10,1
COMPAÑIA DE CONTROL SAMASER SL ................................ 43/9271652-5 0035FCH 27/09/2010 02:38 N-340, PK 104,7
COMPLEMENTS RODAMON SL .................................................08/8585111-8 8614DWL 09/09/2010 12:25 C-31, PK 216,9
COMPLEMENTS RODAMON SL ................................................08/8586278-0 8614DWL 17/09/2010 12:35 B-20, PK 23,5
COMPONENTES JORSAN SL ..................................................... 08/7282258-6 4934GDG 22/09/2010 11:46 C-1412A, PK 53,2
CONDE J. .........................................................................................08/7279659-7 1910DRC 26/09/2010 14:40 A-2, PK 609,0
CONDE J. ......................................................................................... 43/9271366-2 1910DRC 22/09/2010 20:34 AP-7, PK 337,0
CONSDEU SL ..................................................................................43/8428712-8 7074FGC 10/09/2010 11:26 AP-7, PK 309,0
CONSERPE SL ................................................................................08/7282396-3 9651DWK 01/10/2010 08:06 N-340, PK 226,8
CONSORCI PER LA DEFENSA DE LA CONC 
DEL RIU BESOS .............................................................................43/8427133-0 0839GND 19/05/2010 12:36 AP-7, PK 268,0
CONSTANT BARRACETA E. ......................................................17/9290061-4 5756GFF 22/09/2010 20:19 C-65, PK 6,6
CONSTANTIN A. ...........................................................................08/7283750-8 B 0438WJ 29/09/2010 00:01 C-58, PK 5,8
CONSTRUCCIONES CURTO SA .................................................08/7285661-8 2716GXB 20/09/2010 15:21 C-33, PK 82,3
CONSTRUCCIONES IGLESIAS DEL GARRAF SL ..................08/7274893-3 5544FMY 26/08/2010 16:38 N-340, PK 226,8
CONSTRUCCIONES JL TREINTA Y OCHO SL ........................08/7282595-2 5490DGK 30/09/2010 11:21 AP-7, PK 164,0
CONSTRUCCIONES MACOERSA SL .........................................08/7276259-0 9079FDH 15/09/2010 17:12 B-20, PK 21,5
CONSTRUCCIONES MACOERSA SL .........................................08/7276522-4 9079FDH 09/09/2010 17:17 B-20, PK 21,5
CONSTRUCCIONES MACOERSA SL .........................................08/7277545-0 9079FDH 22/09/2010 17:12 B-20, PK 21,5
CONSTRUCCIONES MACOERSA SL ........................................ 25/9304839-0 1654FMD 20/09/2010 17:41 AP-2, PK 164,9
CONSTRUCCIONES MAVIC DOS MIL DOS
SL UNIPERSONAL ....................................................................... 08/7279024-5 6885FDT 17/09/2010 10:56 A-2, PK 579,4
CONSTRUCCIONES MECANICAS MARES SA ...................... 08/7283053-0 B 9918XB 06/09/2010 08:44 C-16, PK 74,2
CONSTRUCCIONES METALICAS ARCAS SL .........................08/7271302-0 0771FVV 07/09/2010 12:01 B-23, PK 4,7
CONSTRUCCIONES SAU MORET SL ........................................17/9290193-0 4319FJX 23/09/2010 15:17 A-26, PK 82,6
CONSTRUCCIONES SAU MORET SL .........................................17/9291410-1 4319FJX 29/09/2010 15:28 A-26, PK 69,7
CONSTRUCCIONES VALERICA URS ....................................... 43/9270727-5 0701FFK 17/09/2010 23:56 AP-7, PK 337,0
CONSTRUCCIONES Y ENCOFRADOS LUSA SL ....................08/7279970-2 4358FTV 08/09/2010 12:07 A-2, PK 602,7
CONSTRUMET SL .........................................................................08/7277269-8 5473FKF 14/09/2010 12:06 C-33, PK 82,3
CONSULTING JAYSER SL ........................................................... 08/7283122-3 6166BLY 11/09/2010 13:33 C-16, PK 74,2
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CONTEMPORAIN STUDIO SL....................................................08/7287549-7 2717FYV 05/10/2010 10:44 C-58, PK 5,8
CONTINENTAL PESCA MAR SL ...............................................17/9290424-7 5748GJJ 25/09/2010 14:29 A-26, PK 69,7
CONTROL DACCES SEGURS PORTE ....................................... 08/7273034-0 3654GSP 30/08/2010 00:39 C-33, PK 82,3
CONTROL DACCES SEGURS PORTE ........................................17/9289246-0 3654GSP 14/09/2010 23:58 A-2, PK 703,0
CONTRUCCIONES DELPO SL ................................................... 08/7286744-6 9571FZT 30/09/2010 12:16 A-2, PK 603,2
CORBILLO D. .................................................................................08/7275775-6 8179DPT 21/09/2010 18:07 B-20, PK 21,5
CORIGOLF SL................................................................................. 17/9291180-6 4018CBH 25/09/2010 13:27 C-65, PK 6,6
COROMINAS J. ...............................................................................08/8584416-8 0444FZS 23/08/2010 15:53 C-17, PK 19,6
CORONEL J. ................................................................................... 08/7283200-8 4648CJR 28/09/2010 11:05 B-23, PK 10,1
CORPORACION AGROLIMEN SA ............................................ 08/7283420-0 1989DTP 17/09/2010 15:13 C-16, PK 74,2
CORPORACION BOADA ..............................................................08/7282061-4 3833CRN 24/09/2010 13:45 C-16, PK 74,2
CORRAL M. ....................................................................................08/7275872-4 2787DWY 23/09/2010 11:29 B-20, PK 21,5
CORREA S. ...................................................................................... 08/7275414-9 B 9892PX 07/09/2010 09:14 B-20, PK 21,5
CORTES F. .......................................................................................08/7281080-3 2475CXS 08/09/2010 09:38 N-II, PK 665,1
CORTES M. ...................................................................................... 08/7275312-1 0702DFB 24/09/2010 16:07 B-20, PK 21,5
CORTES M. ......................................................................................08/7285334-6 2027DYR 10/09/2010 13:35 B-23, PK 10,1
CORTES M. ......................................................................................43/9270963-2 8977CXF 13/09/2010 06:04 AP-7, PK 337,0
COSMA N. ....................................................................................... 08/7271315-9 4660BFR 30/08/2010 05:49 B-23, PK 10,1
COSTA M. ........................................................................................08/7279595-9 9026CWC 06/09/2010 08:11 C-16, PK 51,1
COSTEA C. ..................................................................................... 08/7273899-4 GI4186BT 28/08/2010 10:59 C-33, PK 82,3
COTS J. ............................................................................................ 08/7283960-8 GI0333BT 26/09/2010 10:14 C-16, PK 74,2
CRACIUN A. .................................................................................. 08/7282487-4 3431BSX 01/10/2010 12:15 C-16, PK 74,2
CRACIUN A. ................................................................................... 08/7288192-1 3431BSX 02/10/2010 13:17 A-2, PK 570,3
CRACIUN A. .................................................................................. 25/9305480-4 3431BSX 30/09/2010 12:06 A-2, PK 510,0
CRAIEA S. .......................................................................................08/7278373-3 6316CRF 28/09/2010 18:46 A-2, PK 534,1
CRAIEA S. .......................................................................................08/7278540-5 6316CRF 28/09/2010 17:18 A-2, PK 570,3
CRAIEA S. ....................................................................................... 08/7279138-3 6316CRF 15/09/2010 19:18 A-2, PK 560,2
CRAIEA S. ...................................................................................... 08/7279326-4 6316CRF 04/09/2010 10:18 A-2, PK 602,7
CRAIEA S. ...................................................................................... 08/7279660-9 6316CRF 26/09/2010 14:43 A-2, PK 560,2
CRAIEA S. .......................................................................................08/7279777-2 6316CRF 29/09/2010 13:42 A-2, PK 560,2
CRAIEA S. ....................................................................................... 08/7281494-2 6316CRF 29/09/2010 13:53 A-2, PK 534,1
CRAIEA S. ....................................................................................... 08/7281991-5 6316CRF 29/09/2010 12:11 A-2, PK 608,2
CRAIEA S. .......................................................................................08/7282022-5 6316CRF 29/09/2010 12:05 A-2, PK 597,4
CRAIEA S. ....................................................................................... 25/9305451-8 6316CRF 29/09/2010 00:43 A-2, PK 477,4
CRANCI SL .....................................................................................25/9303028-3 1296DZS 11/08/2010 18:32 AP-2, PK 164,9
CREACASA GRUP 2000 SL ..........................................................08/7282424-3 3701DBV 01/10/2010 09:41 C-16, PK 51,0
CREDI JOC SL ................................................................................ 08/8586892-6 B 5709SS 02/09/2010 18:16 C-17, PK 63,1
CREMADES J. ................................................................................. 43/8428779-3 3712DLR 14/09/2010 11:52 AP-7, PK 283,0
CRISTALERIAS DUATIS SL ........................................................ 08/7284537-7 5922FXN 21/09/2010 18:27 B-20, PK 18,1
CROTE S. .........................................................................................08/7274659-4 7868FHM 28/08/2010 18:26 C-33, PK 82,3
CSABA V. .........................................................................................25/9305399-4 P7908BCG 30/09/2010 00:29 A-2, PK 477,4
CUBIERTAS DE ZINC PIZARRATEJA Y COBRE JJR SL .......08/7283819-1 7257BPJ 22/09/2010 08:52 C-16, PK 74,2
CUCONU V. ..................................................................................... 17/9290112-0 GI3756BK 20/09/2010 23:31 C-65, PK 6,6
CUNILL P. ........................................................................................08/8587275-4 1876GBF 11/09/2010 10:05 C-25, PK 190,0
CURTIDOS RIBA GUIXA SL ....................................................... 08/7272821-5 7453BLK 24/08/2010 21:11 C-33, PK 82,3
CUSICANQUI A. ............................................................................ 08/7277784-6 T 0880AK 02/09/2010 16:17 N-340, PK 226,8
CHANGUAN S. ............................................................................... 08/7279512-5 4074BSH 29/09/2010 11:00 C-31, PK 191,2
CHARIF H. ......................................................................................08/7280356-7 3222CMV 31/08/2010 16:54 C-17, PK 16,5
CHIRCU A. ......................................................................................25/9304522-9 6042FJM 18/09/2010 01:20 N-240, PK 53,1
CHULYUKOVA S. ..........................................................................17/9289660-8 0895DVV 15/09/2010 11:49 C-65, PK 6,6
DADDI H. ......................................................................................... 08/7271142-4 J 4989AD 15/09/2010 17:20 B-23, PK 10,1
DADDI H. .........................................................................................08/7271444-9 J 4989AD 15/09/2010 14:43 B-23, PK 10,1
DADDI H. .........................................................................................08/7272366-3 J 4989AD 15/09/2010 15:00 C-31, PK 191,2
DATA MIL FINCAS SL ..................................................................08/7271248-3 4886GMK 08/09/2010 17:21 B-23, PK 10,1
DAVID A. ......................................................................................... 43/9272556-3 5766BDF 29/09/2010 13:47 N-340, PK 104,7
DAVID R. ......................................................................................... 43/9272497-9 2789CKC 30/09/2010 19:27 N-340, PK 104,7
DE CARVALHO J. ........................................................................... 43/9271800-5 6532FSJ 24/09/2010 09:11 A-7, PK 161,0
DE HARO DE SOUSA COMERCIAL SL .....................................43/9272045-2 L 9430AF 17/09/2010 11:55 N-340, PK 176,2
DE LA FUENTE J........................................................................... 08/7278284-4 1285CWN 27/09/2010 11:00 C-33, PK 82,3
DE LA TORRE P. ............................................................................ 08/7283645-0 2025DLY 30/09/2010 13:18 B-20, PK 21,5
DE OTAÑO N. ................................................................................ 08/7279033-6 B 0523MY 02/09/2010 16:42 C-16, PK 74,2
DE SOTO L. ..................................................................................... 17/9291667-0 GI4955BJ 03/10/2010 13:52 N-II, PK 718,2
DE SOUSA FERNANDES A. ........................................................ 08/7276340-0 0764FHP 24/09/2010 13:27 A-2, PK 597,4
DE VERA J. ...................................................................................... 17/9289674-8 GI8167BS 14/09/2010 13:09 C-65, PK 6,6
DECO PINTA SCP EN CONSTITUCION ....................................08/7260508-1 9928GBZ 18/07/2010 00:57 B-20, PK 21,5
DECOPLACA GAVA SL .................................................................25/9305736-5 7282CTK 01/10/2010 21:43 AP-2, PK 164,9
DECOSTYLE, SL ............................................................................08/7263656-9 0869GDZ 29/07/2010 18:43 C-33, PK 82,3
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DELGADILLO A. ...........................................................................43/8428623-9 B 0518WS 18/09/2010 11:14 AP-7, PK 209,5
DELGADO J. ....................................................................................17/8432975-7 5522DXZ 28/09/2010 12:54 C-260, PK 39,7
DEPERCH ........................................................................................ 08/7283401-7 0147FYJ 15/09/2010 15:06 C-16, PK 74,2
DERDZYAN A. .............................................................................. 08/7274824-0 2974BGJ 28/08/2010 17:44 C-33, PK 82,3
DESARROLLOS Y PROYECTOS MECANICOS
CATALANES PA SL .......................................................................08/7283327-4 7313CNS 16/09/2010 13:21 A-2, PK 602,7
DETTMER R................................................................................... 08/7275440-0 B 2057OL 09/09/2010 10:27 A-2, PK 603,2
DETTMER R.................................................................................... 08/7277112-3 B 2057OL 09/09/2010 12:18 A-2, PK 597,4
DETTMER R.................................................................................... 08/7277861-9 B 2057OL 06/09/2010 12:16 A-2, PK 597,4
DEUXMIL MARINE PLC .............................................................08/7280251-0 1321FVF 29/09/2010 11:20 A-2, PK 609,0
DEZA E. ...........................................................................................08/8587134-8 6187GVJ 27/09/2010 13:20 B-20, PK 24,5
DI CORI N. .......................................................................................08/7272745-4 5551FPX 22/08/2010 18:45 B-23, PK 3,3
DI PETO H. .......................................................................................08/7279350-7 9727FDD 15/09/2010 19:25 C-17, PK 16,5
DIAZ J. .............................................................................................. 17/9289907-9 B 8440XD 19/09/2010 13:39 C-65, PK 6,6
DIETZ F. ...........................................................................................17/9290848-3 9475GRB 26/09/2010 06:37 N-II, PK 751,5
DIETZ F. ...........................................................................................43/9272396-5 9475GRB 26/09/2010 10:16 N-340, PK 68,3
DIEZ B. ............................................................................................. 08/7286175-6 3801DCC 01/10/2010 17:18 BV-1462, PK 6,5
DIFUSION GASTRONOMICA SL ............................................... 08/7283662-0 7264GDM 28/09/2010 12:04 N-II, PK 665,1
DIOP A. .............................................................................................43/9270302-8 2168FGF 15/09/2010 00:40 N-240, PK 39,6
DIOUF A. ......................................................................................... 08/7278138-9 9667CVT 24/09/2010 18:25 B-23, PK 3,3
DIRAFRA SL ...................................................................................08/7273208-1 0215DSN 04/09/2010 12:02 B-20, PK 18,1
DIRAFRA SL ................................................................................... 08/7274152-0 5842GTJ 01/09/2010 13:17 B-20, PK 18,1
DIRAFRA SL ...................................................................................08/7274881-0 5842GTJ 13/09/2010 14:15 AP-7, PK 164,0
DISELAUTO SL ..............................................................................08/7285658-2 3184FFD 01/10/2010 17:51 B-20, PK 21,5
DISP DISTRIB INDUSTRIALS  ................................................... 17/9290396-2 7026DVT 25/09/2010 21:26 A-26, PK 69,7
DISSENY 3 SCP ..............................................................................08/7276281-0 9376GCR 11/09/2010 10:13 A-2, PK 570,3
DISSENY 3 SCP ..............................................................................43/9270048-9 9376GCR 15/09/2010 09:07 AP-7, PK 337,0
DISSENY DE PROJECTES I ACTIVITATS D’OCI SL ...............08/4029268-3 8773GVM 26/07/2010 12:43 C-1413A, PK 12,0
DISTRIBUCIO CIENTO CUATRO SL ........................................ 08/7287764-6 7141CPT 23/09/2010 11:41 B-23, PK 10,1
DISTRIBUCION URGENTE EIVISSA SL ................................... 17/9289730-3 IB3744DK 21/09/2010 02:18 A-2, PK 703,0
DISTRIBUCION URGENTE EIVISSA SL ................................... 17/9289843-5 IB3744DK 21/09/2010 02:10 N-II, PK 718,2
DISTRIBUCIONES VARGAS TORRES SA ................................08/7283941-4 B 8961VL 29/09/2010 16:41 A-2, PK 603,2
DITRIBULIBRO SL ....................................................................... 08/7286006-0 B 7301NM 04/10/2010 11:38 B-23, PK 4,7
DIVERSES 2008 SL ........................................................................ 08/8587154-3 B 5207VS 27/09/2010 17:16 B-24, PK 7,8
DOBLE ZETA COMUNICACION SL ...........................................08/7258671-8 3248FFC 17/07/2010 10:16 C-33, PK 82,3
DOBRE D. ........................................................................................ 08/7286711-2 GI7277BH 03/10/2010 18:01 B-20, PK 21,5
DOCHITA G. ................................................................................... 08/7279411-1 GI0570BS 21/09/2010 21:54 A-2, PK 609,0
DOMCRILEN SL ............................................................................ 17/9289947-6 1652FCJ 16/09/2010 13:54 C-65, PK 6,6
DOREL N. ....................................................................................... 08/7280669-4 L 2966AD 02/09/2010 13:19 A-2, PK 602,7
DOS SANTOS J. ..............................................................................43/9270959-4 4008CTH 23/09/2010 04:59 N-340, PK 62,4
DRAC BROADCAST SERVICES SL ............................................ 43/8428767-7 8734DZJ 24/09/2010 12:02 AP-7, PK 283,0
DRACIR ASESORES SL ............................................................... 08/7284846-9 5252GPH 15/09/2010 13:03 B-23, PK 10,1
DRAGU A. .......................................................................................25/8439696-1 5654GFL 23/09/2010 20:11 AP-2, PK 138,8
DRAGUNA R. .................................................................................43/9271545-4 3278FYD 21/09/2010 13:01 AP-7, PK 337,0
DRANGA F. .................................................................................... 43/9270928-4 M 8419VX 22/09/2010 18:02 N-340, PK 62,4
DUAL E. ...........................................................................................08/7284242-7 8011DVH 10/09/2010 12:38 A-2, PK 602,7
DUARTE R. ......................................................................................08/7272190-5 B 8287TG 15/09/2010 00:17 C-31, PK 191,2
DUDCHENKO I. ............................................................................. 08/8585278-5 3685BFH 18/09/2010 19:59 C-32, PK 33,5
DUMISTRACEL M. ........................................................................17/9289456-0 GI4422BK 15/09/2010 18:29 C-65, PK 6,6
DUMISTRACEL M. ........................................................................ 17/9290053-5 GI4422BK 22/09/2010 15:39 C-66, PK 38,1
DUMITRU S. .................................................................................. 08/7283640-1 4963CJR 28/09/2010 22:41 C-58, PK 5,8
DUNEDIN DATA SL ......................................................................08/7284572-4 3119DRP 03/09/2010 13:28 C-16, PK 74,2
EP PRODUCCIONS ERNEST ROSELLO SL ...............................08/7283552-4 4722BJZ 14/09/2010 17:31 C-33, PK 82,3
ECV VIDEO SEGURIDAD SA......................................................08/8586206-7 2011DBC 31/08/2010 15:34 C-17, PK 19,6
ECHAOUI H. ...................................................................................08/7274016-8 B 7699SH 01/09/2010 17:02 A-2, PK 609,0
EDDAFIRI N. .................................................................................. 08/7270270-8 3694CYX 03/09/2010 15:42 B-20, PK 21,5
EDITKE E. .......................................................................................08/7283910-4 B 7517PJ 07/09/2010 22:57 B-23, PK 10,1
EDROI D. ..........................................................................................08/7274995-0 9356BWH 02/09/2010 15:24 A-2, PK 570,3
EL ALOUI I. .................................................................................... 08/7280892-9 4246DGK 18/09/2010 14:23 A-2, PK 602,7
EL BALKHIRI K. ............................................................................ 17/9290750-3 1213FSP 26/09/2010 05:26 C-65, PK 22,6
EL HADDOUCHI H. .......................................................................08/7275794-6 3799BCH 24/09/2010 00:17 N-II, PK 665,1
EL HAKIMY I. ................................................................................ 43/9271642-2 7359FGK 18/09/2010 21:43 C-14, PK 4,3
EL HAMMOUIDI O. .......................................................................43/9270700-7 B 2610WL 17/09/2010 14:38 AP-7, PK 337,0
EL METNI S. ................................................................................... 08/7273977-2 0478DCL 01/09/2010 16:09 A-2, PK 609,0
EL PARADIS DEL DOLC SL......................................................... 17/9290539-1 5936BVV 26/09/2010 16:23 A-26, PK 69,7
EL YOUSFI K. .................................................................................08/7281594-6 B 7847NX 06/09/2010 19:29 A-2, PK 602,7
ELECTRIFICACIONES FERROVIARIAS  .................................08/7263330-9 5584FHR 11/08/2010 05:55 C-32, PK 53,7
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EME GLOBAL OBRAS Y PROYECTOS SL .............................. 08/7282920-2 9109FSV 30/09/2010 16:31 B-23, PK 10,1
EMPRESA REMIHC CATALUNYA SL ......................................08/7284338-3 1459BNV 02/09/2010 15:28 C-33, PK 82,3
ENERCA SL .....................................................................................43/9272467-0 8651FJN 28/09/2010 19:09 N-340, PK 68,3
ENRI DOS MIL SA .........................................................................08/7279685-3 1589CWV 28/09/2010 13:30 C-33, PK 82,3
ENSAMBLAJES Y COMPONENTES PROFESIONALES SL ..08/7274401-6 1850FJW 26/08/2010 06:37 A-2, PK 609,0
ENVASATS ABL SL ...................................................................... 08/7284979-6 5143DLG 02/10/2010 10:49 C-58, PK 15,7
ERICH HERBOLZHEIMER SL ....................................................08/7277323-5 B 2897UN 06/09/2010 12:58 B-20, PK 21,5
ESCAPE FASHION SA ...................................................................08/7282572-5 B 7495ON 04/09/2010 13:54 A-2, PK 602,7
ESCOFET F. .....................................................................................08/7274350-4 B 5209VX 18/09/2010 19:23 N-340, PK 226,8
ESCOLA TECNICA DEL VESTIR SL ..........................................08/7273575-0 B 4519VZ 02/09/2010 11:54 B-23, PK 3,3
ESCRICHE E. ..................................................................................08/7280991-0 5982CHD 11/09/2010 07:55 C-16, PK 74,2
ESCUDERO M. ................................................................................ 08/7273675-3 2480GNS 30/08/2010 12:00 B-20, PK 18,1
ESCUDERO M. ............................................................................... 08/7277236-4 2480GNS 30/08/2010 14:56 B-20, PK 21,5
ESCUDERO M. ................................................................................17/9289290-3 2480GNS 11/09/2010 08:07 C-65, PK 6,6
ESME TELECOMUNICACIONES SL ......................................... 08/7276519-9 1534CFH 14/09/2010 09:51 C-33, PK 82,3
ESQUE J. ..........................................................................................08/7275305-4 7053BWZ 22/09/2010 07:46 A-2, PK 570,3
ESTAMPLER INVEST SL .............................................................25/9305639-7 4858GDV 02/10/2010 04:26 A-2, PK 510,0
ESTERRI R. .....................................................................................08/7285319-4 5145BVB 03/10/2010 18:35 B-20, PK 21,5
ESTEVE URBA SL ........................................................................ 08/7283644-9 2462DWK 20/09/2010 09:53 B-20, PK 18,1
ESTEVE URBA SL .........................................................................08/7284771-0 2462DWK 03/10/2010 13:59 B-20, PK 18,1
ESTRAVIZ EVENTOS 2005 SL .................................................... 08/3305100-7 B 9329WY 03/08/2010 06:45 C-58, PK 1,3
ESTRUCTURAS CASAMAYOR SLU.......................................... 17/8432829-1 0826FLX 23/09/2010 11:35 A-2, PK 708,2
ESTRUCTURAS DE HORMIGON CONSHOR SOCIEDAD
ANONIMA ....................................................................................... 08/8586541-3 3724DJV 23/09/2010 12:20 A-2, PK 574,1
ESTRUCTURAS JIMAVE DOS MIL CINCO SL ........................ 43/0924771-2 0679FDK 01/06/2010 01:53 REUS
ESTRUCTURES ARBOLI SL........................................................ 43/9271974-1 4259CFZ 27/09/2010 16:54 N-340, PK 176,2
ESTUDIO ARTISTICO QUIROGA S ...........................................43/9272086-1 5664FKB 01/10/2010 08:10 AP-7, PK 337,0
EUDA EDITORES SL .....................................................................08/7278237-0 2562FLY 07/09/2010 11:22 C-33, PK 82,3
EUDA EDITORES SL .................................................................... 08/7279036-6 2562FLY 07/09/2010 14:15 A-2, PK 570,3
EUROAUDIT SL .............................................................................08/7276968-5 6791DTS 04/09/2010 11:44 C-33, PK 82,3
EUROGESTIMEDIA SL ................................................................17/9290790-4 GI4384BT 28/09/2010 13:39 C-65, PK 6,6
EUROMAQUINARIA DE CONSTRUCCIONES
Y OBRAS SL....................................................................................25/9305497-4 6079FTT 28/09/2010 08:53 AP-2, PK 164,9
EVERNET SL ..................................................................................43/9271596-6 2190GST 24/09/2010 11:42 C-14, PK 4,3
EVLOGIEV T. ..................................................................................08/7278783-9 T 7501AX 26/09/2010 22:08 C-32, PK 48,0
EXCA STBOI SL..............................................................................08/7273983-3 8765FBM 26/08/2010 11:09 A-2, PK 609,0
EXCAVACIONES SANCHEZ FONTPINEDA SL .......................08/7284216-0 7763DZJ 15/09/2010 12:54 C-16, PK 74,2
EXCAVACIONS I FINQUES SILVESTRE GINFERRER SL .... 08/7274092-4 7460FSF 27/08/2010 12:59 N-340, PK 226,8
EXCLUSIVAS DIPER SL ...............................................................43/9271546-6 0441DZK 21/09/2010 13:21 AP-7, PK 337,0
EXCLUSIVAS PUBLICITARIAS HISPAPUBLIC SL ................ 43/9272477-3 6275FWC 25/09/2010 18:20 N-340, PK 176,2
EXPLOTACION DE ROCAS INDUSTRIALES
ARANESAS SA .............................................................................. 08/7284891-5 2431DTM 03/10/2010 12:21 C-16, PK 74,2
EXPLOTACIONES GRUPO TRES SL ......................................... 08/7281567-1 6693GMB 30/09/2010 15:42 C-16, PK 74,2
EXPOSITO J. ....................................................................................17/9291867-7 7491CWY 02/10/2010 03:00 N-II, PK 751,5
FABREGAS A................................................................................. 08/7272396-8 7353DFM 14/09/2010 08:56 C-32, PK 48,0
FALCO R. .........................................................................................08/7275743-4 0706BVK 15/09/2010 11:43 B-20, PK 21,5
FARRE GARRIGA SC ...................................................................25/8439907-3 3458GXH 30/09/2010 12:29 A-2, PK 517,5
FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SL ........................08/7279994-1 3344GXB 20/09/2010 17:22 C-33, PK 82,3
FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SL ........................ 17/9284761-0 3344GXB 12/08/2010 17:24 C-65, PK 6,6
FAYOS V. ..........................................................................................08/7284013-3 1019BJM 29/09/2010 13:39 BV-1462, PK 6,5
FEGUI SA .......................................................................................... 17/9291217-7 0561GXP 25/09/2010 17:28 A-26, PK 69,7
FERNANDEZ A. ............................................................................. 17/9290373-1 0143FSC 26/09/2010 15:24 A-2, PK 703,0
FERNANDEZ C. .............................................................................25/9305458-5 7556GSF 29/09/2010 17:34 AP-2, PK 164,9
FERNANDEZ E. .............................................................................08/7272742-9 B 0089TN 23/08/2010 15:22 C-33, PK 82,3
FERNANDEZ I. ...............................................................................08/7271389-6 8040BTR 10/09/2010 22:52 B-23, PK 10,1
FERNANDEZ W..............................................................................08/7272631-0 9320BYJ 25/08/2010 15:42 C-33, PK 82,3
FERNANDEZ, R. ............................................................................ 43/0935713-3 7102DVM 29/07/2010 15:10 ALTAFULLA
FERRALLA 2 MONTARRI SL ..................................................... 08/8585621-7 7621GRC 01/09/2010 10:06 C-17, PK 33,8
FERRALLADOS Y MALLAS SA ................................................ 08/7285977-7 2146FTJ 08/09/2010 11:46 B-23, PK 10,1
FERRERO L. .................................................................................... 08/7277855-3 5447CZH 12/09/2010 15:10 B-20, PK 21,5
FERRON F. ....................................................................................... 08/7271362-7 GI7315AX 15/09/2010 05:30 B-23, PK 10,1
FERRON R. ...................................................................................... 43/8428714-1 5613FTC 10/09/2010 11:34 AP-7, PK 309,0
FEUILLERAT M. ............................................................................ 08/7278341-1 0773GHW 29/09/2010 10:25 C-33, PK 82,3
FIBLA J. ........................................................................................... 08/7277344-2 9791GDP 15/09/2010 18:17 A-2, PK 534,1
FIGUEROA S. .................................................................................. 17/9289825-7 7442CJG 19/09/2010 22:29 C-65, PK 6,6
FIKRETOV H. .................................................................................08/7282001-8 L 7169 Y 04/09/2010 15:57 A-2, PK 602,7
FISERPAL SIGLO XXI SL ............................................................. 08/7281443-2 6746DRH 24/09/2010 16:03 C-16, PK 51,0
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FITFLEX SL..................................................................................... 25/9305376-3 5106BBB 25/09/2010 22:01 AP-2, PK 164,9
FLORES A. ......................................................................................08/7272273-2 9090FJZ 31/08/2010 17:22 C-31, PK 191,2
FLORINA L. ................................................................................... 08/7272829-4 2800BLB 23/08/2010 12:25 C-33, PK 82,3
FONAMENTS SA ........................................................................... 08/8585961-9 0939FYM 31/08/2010 16:26 C-17, PK 19,6
FONTANALS VINYALS SL ......................................................... 08/7282314-7 6102GBG 05/09/2010 08:21 A-2, PK 602,7
FORMI LAB SL ............................................................................... 08/7273751-4 9993CCD 07/09/2010 17:36 N-340, PK 226,8
FR SL ................................................................................................ 08/7281616-0 9346BPH 04/09/2010 17:28 C-16, PK 74,2
FRAM GABINETE CORREDURIA DE SEGUROS SL .............08/8587745-2 9582FZL 01/10/2010 12:22 AP-7, PK 100,0
FRIAS S. ...........................................................................................08/8584393-2 4018GYK 16/09/2010 11:26 AP-7, PK 100,0
FRIAS S. ...........................................................................................43/9270190-8 4018GYK 29/08/2010 15:06 AP-7, PK 337,0
FRIAS S. ........................................................................................... 43/9270191-0 4018GYK 30/08/2010 17:14 AP-7, PK 337,0
FRIO CABALLERO SL ..................................................................43/9272007-5 3218FYH 30/09/2010 04:04 N-340, PK 62,4
FRITEL SL .......................................................................................08/7283283-5 2289GDK 15/09/2010 10:21 N-II, PK 665,1
FRUIT G. ..........................................................................................08/7280562-3 9740DFW 26/09/2010 14:06 B-23, PK 10,1
FRUITES I VERDURES RAMS SCCL ........................................43/9269078-9 9554FLC 09/09/2010 00:48 N-340, PK 62,4
FSI OBRAS Y SERVICIOS SL .......................................................08/7285983-8 1706CMB 14/09/2010 17:05 B-20, PK 18,1
FULL EQUIP CARS MATARO SL ...............................................08/7283242-2 8507BLG 24/09/2010 23:46 B-23, PK 10,1
FUNDACIO PRIVADA EVEHO....................................................08/7276708-1 6390CZL 23/09/2010 11:57 B-20, PK 21,5
FUNGABA SL ................................................................................. 08/7283741-7 0821BMH 25/09/2010 15:17 B-23, PK 4,7
FUTBOL SALA SPORT DIAGONAL ..........................................08/7273598-1 7916GYB 27/08/2010 22:07 C-33, PK 82,3
FUTURE COSMETICS SA ............................................................08/7283809-9 7575FWC 21/09/2010 12:59 C-32, PK 85,0
G DOS SPORT MANAGER Y EVENT ......................................... 43/9271315-0 9657DMW 24/09/2010 16:27 AP-7, PK 337,0
GABARRE C. .................................................................................. 08/7271913-5 6085DJF 29/08/2010 20:55 C-31, PK 194,6
GABARRE J. ................................................................................... 08/7281914-2 2801DXC 07/09/2010 12:16 B-23, PK 10,1
GABINETE DE INVESTIGACIONY ESTUDIOS
ECONOMICOS SL ..........................................................................08/7282710-2 4851CZF 24/09/2010 10:06 BV-1462, PK 6,5
GALVIS A. ....................................................................................... 08/7273562-1 B 5610XC 03/09/2010 13:51 B-20, PK 18,1
GARCIA A. ......................................................................................08/7271934-2 B 5515NY 14/09/2010 18:34 C-31, PK 194,6
GARCIA A. ...................................................................................... 08/7275471-0 B 5515NY 19/09/2010 13:54 A-2, PK 603,2
GARCIA H. ..................................................................................... 08/7277040-4 2112CSZ 12/09/2010 19:05 B-20, PK 21,5
GARCIA I. ....................................................................................... 08/7282307-4 B 9962SS 18/09/2010 22:42 B-124, PK 4,7
GARCIA J. ........................................................................................08/7276950-3 5571CTG 22/09/2010 18:40 N-340, PK 226,8
GARCIA J. ........................................................................................43/9271200-5 1191BYZ 17/09/2010 19:55 AP-7, PK 337,0
GARCIA L. ........................................................................................17/9291787-9 7469FLZ 04/10/2010 10:00 C-66, PK 38,1
GARCIA M. ..................................................................................... 08/7271122-9 3236BJM 21/08/2010 10:27 B-23, PK 10,1
GARCIA M. .....................................................................................08/7271929-3 0128GLK 22/08/2010 13:37 B-23, PK 10,1
GARCIA M. .....................................................................................08/7282447-9 1280FYS 24/09/2010 15:47 B-23, PK 10,1
GARCIA M. ..................................................................................... 17/8432893-5 GI2267BS 23/09/2010 10:53 A-2, PK 708,2
GARCIA M. .....................................................................................43/9272158-4 B 6245OX 24/09/2010 19:10 N-340, PK 104,7
GARCIA S. .......................................................................................08/7274495-2 GI1524BS 09/09/2010 13:12 B-20, PK 18,1
GARCIA S. ....................................................................................... 08/7276877-2 2207CNN 19/09/2010 14:11 B-20, PK 21,5
GARCIA V. ........................................................................................08/7281161-3 5479DXR 05/09/2010 12:32 A-2, PK 602,7
GARLEA FACTORING SL ............................................................08/7283491-6 1197BDD 29/09/2010 17:15 N-II, PK 665,1
GARPASER SL ................................................................................08/7263710-6 9398GCP 19/08/2010 19:06 C-32, PK 48,0
GASAMANS M. ..............................................................................08/8587053-8 9754FWF 12/09/2010 16:36 N-150, PK 16,0
GASCOTUR SL ...............................................................................08/7279953-2 7429FHB 28/09/2010 14:58 A-2, PK 609,0
GASMI M. ........................................................................................ 25/8439859-3 HU5743 N 27/09/2010 18:13 N-240, PK 70,9
GASTOWN SERVICIOS SL ...........................................................08/7284144-7 5396FHD 25/09/2010 14:06 C-16, PK 74,2
GENERAL DE NEUMATICA Y SISTEMAS SL ........................08/7275130-6 5518CVY 21/09/2010 21:13 B-20, PK 21,5
GENERAL SERVEI SA ..................................................................08/7287806-1 9339DMB 18/09/2010 10:58 C-33, PK 82,3
GENES F. ..........................................................................................08/7275323-6 3843CLG 02/09/2010 08:27 N-II, PK 665,1
GERHARD C. .................................................................................. 17/9289358-5 1295GCV 19/09/2010 22:21 N-II, PK 751,5
GES FRED I CALOR SCP .............................................................. 08/7281894-7 2481CNW 27/09/2010 18:57 N-II, PK 665,1
GESCABLE SL ................................................................................08/8586687-0 9549GYK 10/09/2010 10:09 C-32, PK 23,0
GESINET SL ....................................................................................08/7279734-1 7799FXG 19/09/2010 17:34 A-2, PK 560,2
GESTION DE ACTIVOS CORPORATIVOS SL ..........................08/7281049-3 1573CZB 23/09/2010 17:38 C-16, PK 74,2
GESTION DE INMUEBLES JOMAFER SL ................................08/7285974-7 B 8406VP 09/09/2010 13:45 B-23, PK 10,1
GESTORIA CASANOVA SL ......................................................... 17/9287654-3 2864FXM 03/09/2010 13:05 C-66, PK 38,1
GEYCO EXPRES SL .......................................................................08/7282552-0 0777FWH 02/09/2010 18:44 C-35, PK 52,1
GHAZARYAN A. ............................................................................ 08/7271275-1 7185BCJ 22/08/2010 09:05 C-31, PK 194,6
GHERTAN I. ....................................................................................43/9270479-8 B 8310WM 16/09/2010 08:11 N-340, PK 62,4
GHITA I. ...........................................................................................25/9304854-1 1391BXN 21/09/2010 15:24 A-2, PK 477,4
GI PROYECTOS TECNOLOGICOS  ............................................25/9305229-1 3026GFK 25/09/2010 22:19 A-2, PK 522,0
GIL C. ............................................................................................... 08/7281323-3 9116BSF 27/09/2010 10:27 B-23, PK 10,1
GIL LUBRICANTS SL ...................................................................08/8586289-0 2104FTM 16/09/2010 18:57 N-340, PK 220,5
GIMENEZ M. ................................................................................. 08/7278063-0 6112CNV 24/09/2010 20:16 C-32, PK 48,0
GIMENEZ S. ....................................................................................43/9271834-0 4538BSM 26/09/2010 08:22 A-7, PK 161,0
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GIROCOBERTES SL ......................................................................08/7280598-3 2729FJL 11/09/2010 12:46 C-16, PK 74,2
GIRONA COSTA BRAVA PROMOCIO I SERVEI SL ................08/7279618-4 3622DGZ 22/09/2010 14:09 C-33, PK 82,3
GIRONA COSTA BRAVA PROMOCIO I SERVEI SL ................ 08/7281657-2 3622DGZ 03/09/2010 14:53 C-33, PK 82,3
GIRVISUAL PRODUCCIONS I REALITZACIONS SL..............08/8583945-1 2721FBN 09/09/2010 11:12 AP-7, PK 100,0
GLOBAL ESPORT TIME SLU ......................................................08/8587489-0 4306DTD 28/09/2010 15:47 AP-7, PK 92,8
GLOBAL FIELD MARKETING BCNS ....................................... 17/9281981-0 0832GKR 21/07/2010 07:52 C-65, PK 6,6
GLOBAL STAND SL ......................................................................08/8586952-2 4182GDH 07/09/2010 11:01 C-246, PK 21,7
GOICEA F.........................................................................................08/7279178-4 8939FJF 05/09/2010 10:03 A-2, PK 602,7
GOLODIN O. ................................................................................... 43/9272547-2 T 4534AW 25/09/2010 18:34 N-340, PK 68,3
GOMEZ J. .........................................................................................08/7271353-6 4566FDG 04/09/2010 15:44 B-23, PK 10,1
GONCALVES RUA J. ..................................................................... 17/9291343-8 GI8558BP 29/09/2010 21:28 N-II, PK 751,5
GONZALAUM SL ..........................................................................08/7283049-2 8211FTN 28/09/2010 11:00 B-23, PK 10,1
GONZALEZ A. ................................................................................17/9289806-3 6278CZR 17/09/2010 10:43 C-65, PK 6,6
GONZALEZ A. ................................................................................17/9290066-3 6278CZR 22/09/2010 18:46 C-65, PK 6,6
GONZALEZ A. ................................................................................ 17/9290893-3 6278CZR 27/09/2010 13:29 C-65, PK 6,6
GONZALEZ B. ................................................................................08/7276863-8 6182FNS 04/09/2010 17:43 C-33, PK 82,3
GONZALEZ C. ................................................................................08/7276072-1 7337GGC 30/08/2010 21:56 A-2, PK 570,3
GONZALEZ C. ................................................................................ 17/9291762-4 GI8930AS 02/10/2010 01:33 N-260, PK 26,3
GONZALEZ E. ................................................................................08/7276788-0 9946CVX 04/09/2010 16:15 B-20, PK 21,5
GONZALEZ H. ................................................................................08/7276258-9 4486BHH 12/09/2010 10:17 C-58, PK 5,8
GONZALEZ J. .................................................................................08/7278636-1 B 3855OV 29/09/2010 01:25 C-32, PK 53,7
GONZALEZ M. ...............................................................................08/7272312-8 6133BHW 16/09/2010 10:38 C-31, PK 191,2
GONZALEZ M. .............................................................................. 08/7276022-8 9454FLV 21/09/2010 13:25 B-20, PK 21,5
GONZALEZ M. ................................................................................17/9289341-5 GI8625BG 08/09/2010 06:29 A-2, PK 703,0
GONZALEZ M. ...............................................................................17/9289448-6 GI8625BG 19/09/2010 06:37 A-2, PK 703,0
GONZALEZ M. ...............................................................................43/9270657-0 6133BHW 17/09/2010 00:43 N-340, PK 62,4
GONZALEZ P. .................................................................................08/8583882-3 GI4004BB 24/08/2010 16:29 C-33, PK 82,1
GORDILLO V. .................................................................................08/8586740-9 9413DDY 08/09/2010 10:42 C-32, PK 19,5
GRAFICAS CONTRASTE SL ....................................................... 08/7281663-3 7522FGP 21/09/2010 17:11 B-23, PK 10,1
GRAFICAS CONTRASTE SL .......................................................08/7282682-1 7522FGP 04/09/2010 19:06 B-23, PK 10,1
GRAFLAIN SL ............................................................................... 08/7282843-0 4969CFX 15/09/2010 13:21 A-2, PK 602,7
GRAUPERA GRUP SCP ................................................................17/9290490-5 8468GXK 27/09/2010 21:09 C-65, PK 6,6
GRDZELISHVILI L. ....................................................................... 08/7271991-0 B 0443VD 08/09/2010 16:57 B-23, PK 10,1
GRIÑO ROTAMIK SA ................................................................... 08/7281407-3 6756BBM 24/09/2010 11:17 C-16, PK 51,0
GROZAV D. ......................................................................................43/9270652-0 V 7352CG 19/09/2010 19:14 N-340, PK 62,4
GRUAS BIMOTOR RKII SL .......................................................... 08/8587241-9 4583GVF 13/09/2010 17:00 A-2, PK 574,5
GRUP BATSI ESTRUCTURES DE FORMIGO SL .....................17/9289330-0 6612FNZ 17/09/2010 07:29 C-25, PK 230,0
GRUP BATSI ESTRUCTURES DE FORMIGO SL ......................17/9290357-3 6612FNZ 25/09/2010 07:03 C-25, PK 230,0
GRUPO ATENTO INVERSIONES SL .........................................17/9290669-3 0438GTN 22/09/2010 13:56 C-65, PK 6,6
GRUPO ATENTO INVERSIONES SL .........................................25/9304910-0 0438GTN 16/09/2010 18:23 AP-2, PK 164,9
GUERRERO A. ...............................................................................25/8439954-3 7540CTP 24/09/2010 13:03 N-260, PK 213,0
GUERRERO F..................................................................................08/7273486-1 8659GLS 11/09/2010 17:52 AP-7, PK 164,0
GUIJO J. ............................................................................................ 17/9289955-5 2282GLV 17/09/2010 00:54 C-65, PK 6,6
GUINDERO P. .................................................................................08/7280632-9 9219GFF 30/09/2010 09:55 C-16, PK 51,1
GUO S. .............................................................................................. 43/9270713-5 7788GVL 17/09/2010 13:47 N-340, PK 62,4
GURTOWN GLOBAL SYSTEM SA EN CONSTITUCION ...... 08/7282922-6 9678FDW 30/09/2010 16:32 A-2, PK 609,0
GURTOWN GLOBAL SYSTEM SA EN CONSTITUCION .......08/7286761-6 9678FDW 30/09/2010 16:36 A-2, PK 603,2
GURTOWN GLOBAL SYSTEM SA EN CONSTITUCION ....... 43/9272119-5 9678FDW 30/09/2010 22:16 AP-7, PK 337,0
GYMTONIC SA ..............................................................................08/7286510-3 4900GDN 09/09/2010 12:47 B-20, PK 18,1
HABILITY INVESTMENTS SL ...................................................08/7281949-4 4449FLF 01/10/2010 13:02 A-2, PK 570,3
HAMIDOUNE F. ............................................................................ 08/7280896-0 B 6938WH 19/09/2010 03:31 C-58, PK 5,8
HAPRIAN R. .................................................................................. 25/9304974-0 6924GDF 20/09/2010 10:57 A-2, PK 522,0
HARTMAN M. ................................................................................17/9292204-3 8949FBR 05/10/2010 23:43 A-26, PK 82,6
HENRI O. .........................................................................................43/8428799-9 8540BPG 11/09/2010 16:18 T-11, PK 14,5
HERBER TURIST SL .....................................................................08/7258662-7 B 6184OH 16/07/2010 16:51 C-33, PK 82,3
HEREDIA T. ....................................................................................08/7272724-7 1977CRC 22/08/2010 22:00 C-33, PK 82,3
HERMANOS OLEA SCP .............................................................. 08/7272440-6 1643CLL 24/08/2010 13:46 C-33, PK 82,3
HERNANDEZ C. .............................................................................08/7276488-9 B 3717WV 30/08/2010 12:05 C-33, PK 82,3
HERNANDEZ H. ............................................................................ 43/9271061-2 B 1230WP 27/09/2010 00:51 N-340, PK 62,4
HERNANDEZ J. .............................................................................. 43/8428791-4 7339CMB 11/09/2010 15:56 T-11, PK 14,5
HERNANDEZ, J. .............................................................................43/0935004-9 C8474BHP 23/06/2010 09:30 EL VENDRELL
HIERROS Y MONTAJES SA ....................................................... 25/9305856-4 0632FLM 03/10/2010 18:08 AP-2, PK 164,9
HILARI E. ........................................................................................ 08/7273717-9 1722FVY 12/09/2010 09:58 B-20, PK 18,1
HINOJO L.........................................................................................08/7276067-2 3661FRR 22/09/2010 12:09 C-33, PK 82,3
HINOJO L......................................................................................... 08/7276185-3 3661FRR 18/09/2010 17:15 B-20, PK 21,5
HINOJO L.........................................................................................08/7278887-0 3661FRR 14/09/2010 17:57 C-33, PK 82,3
HINOJO L.........................................................................................08/7279628-7 3661FRR 20/09/2010 14:06 C-33, PK 82,3
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HINOJO L......................................................................................... 17/9290715-5 3661FRR 25/09/2010 16:56 C-25, PK 213,6
HL HOSTELERIA SL .....................................................................08/7286199-0 B 6403OY 03/10/2010 15:00 A-2, PK 608,2
HOSTELERIAS PINEDA SANCHEZ SL ..................................... 43/9272741-9 T 9921BF 04/10/2010 00:39 C-14, PK 4,3
HUERGA F. ......................................................................................43/8428550-8 0406FKL 08/09/2010 09:24 A-7, PK 170,5
HUERTA F. ...................................................................................... 08/7278281-9 B 7348SW 06/09/2010 10:58 C-33, PK 82,3
IAT ESPAÑA SA .............................................................................25/9305629-4 6601GJG 01/10/2010 23:55 N-260, PK 199,0
IBARZ A. ......................................................................................... 43/9271634-3 0830DZV 19/09/2010 18:50 N-340, PK 104,7
IBERGOM SA ...................................................................................17/9291610-7 5533BFM 03/10/2010 17:17 C-66, PK 38,1
IBORRA M. .....................................................................................08/7272744-2 0450FLD 22/08/2010 22:15 C-33, PK 82,3
ICOFRE DIAGONAL SA .............................................................. 08/7278460-9 7005CDZ 26/09/2010 14:30 C-32, PK 53,7
IGNACIO SANTANA SL .............................................................. 08/7278494-9 6556FGT 26/09/2010 15:27 B-23, PK 3,3
IGNACIO SANTANA SL ................................................................08/7281211-3 6556FGT 25/09/2010 10:19 B-23, PK 10,1
IM PROJECTS SL ........................................................................... 08/7285202-0 5440GKF 01/10/2010 20:10 BV-1462, PK 6,5
IMBERDIS N. ..................................................................................08/7280316-6 3332CYM 22/09/2010 11:19 C-33, PK 82,3
IMMO SERVICE SERVICIOS INMOBIL .................................... 08/7281812-5 B 8292XB 11/09/2010 11:46 A-2, PK 602,7
IMMO SERVICE SERVICIOS INMOBIL ................................... 08/7283650-4 B 8292XB 04/09/2010 00:51 N-II, PK 665,1
IMMOBILIARIA SANTA COLOMA SA .....................................08/7280589-2 5498CXD 24/09/2010 09:53 C-16, PK 74,2
IMPORT ACTIVE SPORTS SL .....................................................08/7282130-8 4407CPR 14/09/2010 15:47 A-2, PK 602,7
INACCES GEOTECNICA VERTICAL SL ...................................08/7284295-2 2215GXD 05/09/2010 15:24 C-31, PK 212,3
INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS SA ...............................08/7280461-0 4845GYF 24/09/2010 13:25 C-16, PK 74,2
INDUSTRIAS FERRER HERMANOS SA ..................................08/8587096-5 B 9887UG 15/09/2010 08:09 C-244, PK 32,3
INFRAESTRUCTURAS CULTURALES
Y PUBLICITARIAS SL ..................................................................25/8439405-9 7304CTM 15/09/2010 20:59 AP-2, PK 150,0
INGENIERIA DESARROLLO Y PRO .........................................08/7274858-0 1530DJZ 21/09/2010 14:10 N-340, PK 226,8
INMO IRLA SL ...............................................................................08/7280742-5 9520GSP 28/09/2010 13:56 C-16, PK 74,2
INNOVAT DEVELOPMENT ARRIET ....................................... 08/7273462-0 9631GTD 25/08/2010 15:20 C-33, PK 82,3
INOXNAUTICA SL ........................................................................08/7281105-4 2282BBP 08/09/2010 12:55 N-II, PK 665,1
INOXNAUTICA SL ........................................................................08/7283291-0 2282BBP 04/09/2010 15:39 B-20, PK 18,1
INOXTOP SA ...................................................................................08/7284793-5 0418DPS 02/10/2010 16:51 C-16, PK 51,1
INSAL Y MANT ANTONIO GOMEZ SL .................................... 17/8432901-4 7307DKG 23/09/2010 12:37 A-2, PK 708,2
INSOGAS HISPANIA SA...............................................................08/3307334-9 R6050BBB 18/06/2010 09:24 AP-7, PK 128,5
INSTAL·LACIONS GONZALEZ PARADA GRUP 4 SL ............ 08/8587155-5 0412FVB 27/09/2010 17:16 B-24, PK 7,8
INSTALACIONES ALSAL SL ......................................................43/9272063-0 7997CLN 17/09/2010 11:10 N-340, PK 104,7
INSTAPLACS COOP ......................................................................08/7275793-4 9162GCP 23/09/2010 23:17 N-II, PK 665,1
INSTAVER SL .................................................................................08/7273801-4 6582BCT 23/08/2010 14:06 C-33, PK 82,3
INSTITUT D’ASSISTENCIA SANITARIA
DE GIRONA CCT ............................................................................ 17/9289931-2 2817DGT 20/09/2010 11:38 A-26, PK 82,6
INTER CURBEL SL .......................................................................08/7267156-0 7512FTF 07/08/2010 14:46 B-20, PK 21,5
INTERNATIONAL LAGUAGE SCP ............................................ 08/7282071-7 1139CSS 24/09/2010 14:16 C-16, PK 74,2
INVENTARY MANAGER SISTEM SL ...................................... 08/7272843-4 8265FVY 01/09/2010 16:36 B-23, PK 3,3
INVERSIONES APLA 2005 SL .....................................................08/7270839-8 7889GRY 18/08/2010 20:37 A-2, PK 603,2
INVERSIONS INMOB JUVILLA P .............................................43/9272580-7 9416FHG 25/09/2010 16:30 N-340, PK 104,7
INVESTIGACION Y DESARROLLO DIGITAL SL ...................08/7272506-2 B 4612TL 21/08/2010 18:11 B-23, PK 3,3
IONITA I. .......................................................................................... 08/7282818-5 B 6837UN 27/09/2010 11:43 B-20, PK 18,1
IRRIBARREN L..............................................................................08/7284939-5 B 3616PU 03/10/2010 14:59 C-16, PK 74,2
ISHAKI SL ...................................................................................... 08/7273623-6 4113DDL 25/08/2010 15:01 C-33, PK 82,3
IVAN G. ........................................................................................... 08/7279934-9 9888BNP 11/09/2010 19:37 A-2, PK 560,2
IVAN I. .............................................................................................. 17/9290261-1 1851DPX 23/09/2010 22:30 C-31, PK 376,5
IVANOVA A. .................................................................................... 43/9270351-0 4469CNX 10/09/2010 16:47 AP-7, PK 337,0
JAIBI M. ........................................................................................... 17/9290276-3 3475DDG 23/09/2010 17:49 A-26, PK 69,7
JALALI M. .......................................................................................08/7274524-9 GI7587BP 01/09/2010 19:39 AP-7, PK 164,0
JALALI M. ....................................................................................... 25/9304917-4 GI7587BP 16/09/2010 23:16 AP-2, PK 164,9
JAMONES BEREA ARIAS SL ......................................................08/7279363-5 9985GFM 24/09/2010 12:30 C-33, PK 82,3
JARDINERIA ESPIGA VERDA SC ..............................................17/9290200-7 B 8770WN 23/09/2010 20:09 A-26, PK 82,6
JARDINERIA FORNT SL ............................................................. 08/7284065-0 0110GXH 29/09/2010 11:23 AP-7, PK 164,0
JARDINERIA GERMANS CHIA SL ...........................................08/7274003-5 7928FMP 13/09/2010 11:28 B-20, PK 18,1
JARIYAN PROMOTIONS SL ........................................................08/7280875-2 1990FWM 24/09/2010 18:22 B-23, PK 10,1
JARPO 2000 SL .............................................................................. 08/7280904-5 3146FDJ 03/09/2010 09:55 C-16, PK 74,2
JARPO 2000 SL ............................................................................... 08/7281565-3 3146FDJ 30/09/2010 15:05 C-16, PK 74,2
JARPO 2000 SL .............................................................................. 08/7282229-0 3146FDJ 16/09/2010 11:38 C-16, PK 74,2
JIMENEZ A. .................................................................................... 08/7287433-7 1075DVC 02/10/2010 03:03 C-31, PK 191,2
JIMENEZ C. .....................................................................................08/7273465-5 B 0509VH 18/09/2010 18:45 A-2, PK 609,0
JIMENEZ C. ..................................................................................... 08/7275139-7 B 0509VH 18/09/2010 18:48 A-2, PK 603,2
JIMENEZ C. .....................................................................................08/7275798-8 B 0509VH 26/09/2010 15:44 A-2, PK 570,3
JIMENEZ C. ..................................................................................... 08/7276165-8 B 0509VH 18/09/2010 17:00 A-2, PK 597,4
JIMENEZ D. ....................................................................................43/9270465-8 3207GBR 16/09/2010 23:04 N-340, PK 62,4
JIMENEZ M. ....................................................................................08/8587246-2 6535CJY 13/09/2010 17:04 A-2, PK 574,5
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JIMENEZ S. ..................................................................................... 08/7271447-9 B 2422ST 01/09/2010 01:11 C-31, PK 194,6
JIMENEZ S. ..................................................................................... 08/7271957-8 B 2422ST 23/08/2010 20:01 C-31, PK 194,6
JODOROVICH L. ............................................................................08/7272453-4 B 5198VF 22/08/2010 23:55 C-33, PK 82,3
JOPAR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL ................................08/7284340-7 3228DKW 23/09/2010 15:42 B-20, PK 18,1
JUAN BONASTRE SA ...................................................................08/7281440-7 5111FBF 24/09/2010 15:22 C-16, PK 51,0
JUAN BONASTRE SA ...................................................................08/7282105-9 5111FBF 24/09/2010 15:32 C-16, PK 74,2
JUANDO M. .................................................................................... 08/7277624-6 7234FBB 14/09/2010 13:42 N-340, PK 226,8
JUAREZ J. ........................................................................................ 17/1045634-0 6130CWY 16/07/2010 19:25 GI-555, PK 14,0
JUSMER SL ..................................................................................... 08/7282791-2 9156GRS 12/09/2010 08:24 C-32, PK 85,0
KABILE XXI SL .............................................................................08/7287630-7 B 2077UC 05/10/2010 05:13 A-2, PK 597,4
KACHACH J. ...................................................................................08/7277442-2 6749DKJ 04/09/2010 15:22 N-340, PK 226,8
KELLY T...........................................................................................08/7258595-3 2006CTJ 16/07/2010 14:35 C-33, PK 82,3
KEY MARE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SL ......... 08/7273042-0 8413GSM 25/08/2010 20:34 C-33, PK 82,3
KHURTSILAVA M. ........................................................................ 08/7271175-8 4361CYW 15/09/2010 17:58 C-32, PK 48,0
KIL COTER CUARENTA SL ........................................................08/7278656-7 9732CRT 27/09/2010 12:28 C-32, PK 48,0
KIL COTER CUARENTA SL ........................................................ 08/7286752-5 9732CRT 03/10/2010 14:24 B-23, PK 10,1
KNOTIG SL .....................................................................................17/9291246-0 B 4605PX 24/09/2010 19:31 A-26, PK 69,7
KOBRESIA INVEST SL ................................................................. 08/7280176-5 2066GKM 20/09/2010 17:04 C-1412A, PK 53,2
KOZLOVA I. ....................................................................................43/9270393-0 1558GSK 16/09/2010 13:20 AP-7, PK 337,0
KRAINER CONSTRUCCIONS SL ...............................................08/7252973-5 0820CDZ 14/07/2010 16:48 B-23, PK 10,1
KRYSZCZUK E. ..............................................................................08/7282493-5 1139BBC 08/09/2010 18:29 A-2, PK 602,7
KRYSZCZUK E. ..............................................................................08/7283227-0 1139BBC 15/09/2010 18:01 A-2, PK 602,7
L’ARREL SL ....................................................................................08/7283950-5 4732BGC 10/09/2010 18:53 C-16, PK 74,2
LAAZIBI A. ..................................................................................... 08/7268931-3 B 9891OV 15/08/2010 00:46 A-2, PK 602,7
LABOPIXEL SL .............................................................................. 43/9272810-2 2844BWW 01/10/2010 18:14 AP-7, PK 337,0
LACAMBRA J. ................................................................................ 08/7287563-7 0175CRJ 04/10/2010 12:35 BV-1462, PK 6,5
LAKHILI B. .....................................................................................17/9290955-0 0989BWZ 26/09/2010 01:17 N-II, PK 751,5
LAKY R. ........................................................................................... 08/7287047-7 T 5600AS 23/09/2010 16:02 C-33, PK 82,3
LAS PALMERILLAS SA ...............................................................43/8428972-8 6479GDT 27/09/2010 11:41 C-14, PK 11,5
LAS ROZAS CORPORATE SL .....................................................08/7278266-7 1189FVW 28/09/2010 13:48 C-33, PK 82,3
LASZLO M. .....................................................................................08/7274089-9 5158DMR 07/09/2010 19:05 AP-7, PK 164,0
LATIESAS C. ...................................................................................08/7275088-1 B 3282WV 08/09/2010 08:48 A-2, PK 603,2
LAZAR R. ........................................................................................43/9272898-5 2421CBD 02/10/2010 23:01 N-340, PK 62,4
LEDER CATALONIA SL UNIPERSO .........................................08/7280465-7 5014FWP 24/09/2010 13:44 C-16, PK 74,2
LEDER CATALONIA SL UNIPERSO .........................................08/7285234-2 5014FWP 24/09/2010 13:34 C-16, PK 51,0
LEIVA M. .........................................................................................43/9270272-0 B 9572KU 16/09/2010 02:23 N-340, PK 62,4
LEON S. ............................................................................................43/9272739-0 9961DTP 03/10/2010 19:47 AP-7, PK 337,0
LES CREATIONS DE LA MAISON SA .......................................08/7282548-2 5403DSL 02/09/2010 17:27 C-16, PK 74,2
LESZCZYNSKI K. .......................................................................... 43/9271683-1 8921DPZ 28/09/2010 12:51 AP-7, PK 337,0
LIBUSZOWSKA J. ......................................................................... 08/7280873-9 7043FTX 01/09/2010 13:46 A-2, PK 602,7
LIEBANA C. ....................................................................................08/8584919-0 8368FTG 18/09/2010 08:31 C-32, PK 95,5
LIFE NOW SL .................................................................................. 17/9290393-7 3368FBM 26/09/2010 00:09 C-65, PK 6,6
LIMIT CERCOS SL .........................................................................08/7286088-1 0144DDX 02/10/2010 10:02 C-16, PK 74,2
LINDER HISPANIA SL ..................................................................08/7280827-7 5880GDJ 23/09/2010 12:29 C-16, PK 74,2
LINEA HOTELERA INTERNACIONAL SL............................... 08/7261814-8 4035GBZ 06/08/2010 01:08 C-32, PK 48,0
LIRIA A. ........................................................................................... 08/7280711-5 B 3161VP 12/09/2010 15:17 C-31, PK 211,4
LOAN A. ........................................................................................... 43/9270107-0 SE0641CW 16/09/2010 00:00 N-340, PK 176,2
LOGISTOCK LOGISTICA INTEGRAL .......................................08/7281903-8 2632GBW 29/09/2010 13:14 B-23, PK 4,7
LOGISTOCK LOGISTICA INTEGRAL ...................................... 08/7282728-4 2632GBW 29/09/2010 13:12 B-23, PK 10,1
LONDOÑO L. ..................................................................................08/8586988-2 4297BJD 01/09/2010 08:38 A-2, PK 564,0
LOPEZ A. .........................................................................................08/7272892-2 T 2195BF 18/09/2010 10:34 C-32, PK 48,0
LOPEZ C. .......................................................................................... 25/9299167-6 0032BMH 01/07/2010 17:46 AP-2, PK 164,9
LOPEZ F. ..........................................................................................08/7270905-1 0648FVB 12/09/2010 15:23 C-32, PK 48,0
LOPEZ J. .......................................................................................... 08/8586900-5 4795BBJ 13/09/2010 16:55 A-2, PK 574,5
LOPEZ R. ........................................................................................ 08/7272280-0 0617DDC 28/08/2010 17:29 C-32, PK 53,7
LOPEZ V. ..........................................................................................08/7275813-0 2088GJH 08/09/2010 09:57 A-2, PK 603,2
LORENZETTO P. ............................................................................08/7287484-2 1526GBY 02/10/2010 08:31 C-32, PK 85,0
LORIENTE F. ................................................................................. 08/7278029-4 3091GJX 25/09/2010 16:25 N-II, PK 665,1
LOUKILI A. .................................................................................... 25/9303700-6 2269DVN 13/09/2010 12:16 N-230, PK 150,5
LOUSTAU C.................................................................................... 08/8584658-8 5027GKK 26/08/2010 15:32 C-17, PK 32,4
LOUZANE B.................................................................................... 43/9272672-1 0818BYB 02/10/2010 16:43 C-14, PK 4,3
LOZANO E. ..................................................................................... 25/8439421-3 8276DLC 13/09/2010 15:59 N-240, PK 83,8
LU PING LIU SL .............................................................................08/7276306-5 8689FKN 23/09/2010 19:04 A-2, PK 597,4
LUCAS A. ........................................................................................ 08/7276443-0 0258FJZ 05/09/2010 17:09 N-340, PK 226,8
LUCENA MARKETING
LUNA 786 SL UNIPERSONAL .....................................................08/7271998-7 B 6485TJ 16/09/2010 10:05 C-32, PK 48,0
LUPU E. ............................................................................................ 08/7281958-5 1505FXF 12/09/2010 10:27 B-23, PK 10,1
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LUQUE M. ....................................................................................... 08/7276140-3 9285CXJ 24/09/2010 17:28 B-20, PK 21,5
LUXE BAÑO SL............................................................................. 08/7284505-0 7226GJS 14/09/2010 13:01 C-33, PK 82,3
LUXE BAÑO SL..............................................................................08/8587765-8 7226GJS 01/10/2010 12:56 AP-7, PK 100,0
LLEIDA EUROPE MANAGEMENT SL ......................................25/9304467-1 1078GPH 17/09/2010 16:01 A-2, PK 477,4
LLEIDAPLOM SL ........................................................................... 08/7271052-3 8984GFG 23/08/2010 08:27 B-23, PK 4,7
LLEIDAPLOM SL ...........................................................................25/9304238-8 8984GFG 15/09/2010 12:50 A-2, PK 522,0
LLOGUER CASTELLAR SL .........................................................43/9270343-0 2822FFX 30/08/2010 16:53 AP-7, PK 337,0
LLOGUERS E P 2007 SL ................................................................ 08/7282471-1 9789FSC 01/10/2010 11:21 A-2, PK 570,3
LLOPIS V. .........................................................................................08/7272733-8 7454FGF 23/08/2010 14:10 B-23, PK 3,3
M BALLO B. ................................................................................... 08/7282255-6 B 7153WX 11/09/2010 14:58 C-17, PK 16,5
MD FORMACIO SL ........................................................................08/7282478-9 1398BDV 01/10/2010 12:02 A-2, PK 570,3
MM CONSTRUCCIONS GRUP URBIRES SL ............................08/7281896-5 3816DWZ 27/09/2010 16:26 BV-1462, PK 6,5
MPR AUDITORES SL ....................................................................08/7279338-0 2710BMV 05/09/2010 18:55 C-16, PK 51,1
M Y N CONSULTING ESCLUSIVAS DEPUBLICIDAD SCP ...08/7284019-9 B 7851WT 29/09/2010 17:02 BV-1462, PK 6,5
MACIUCA C. ...................................................................................25/9305363-0 L 0127AJ 25/09/2010 15:16 A-2, PK 477,4
MADDEN J. .....................................................................................08/7284333-0 9972GFF 25/09/2010 13:26 AP-7, PK 164,0
MAER KALIBIA SL ....................................................................... 25/9305316-7 6277DPZ 26/09/2010 16:14 A-2, PK 477,4
MAESTRO I. ....................................................................................08/7281027-4 B 2207VV 04/09/2010 10:49 B-23, PK 10,1
MAFOODS SL ................................................................................. 08/7283176-9 5059GJZ 27/09/2010 16:45 B-23, PK 10,1
MAGAZINE IMPORT CAR SA ....................................................08/7287128-7 B 9642IT 07/09/2010 10:52 C-33, PK 82,3
MAGROCA SA ................................................................................ 08/7283012-7 0030FLW 19/09/2010 16:17 C-31, PK 212,3
MAGROCA SA ................................................................................08/7283074-7 0030FLW 28/09/2010 10:15 C-31, PK 212,3
MAGROCA SA ................................................................................08/7283672-3 0030FLW 05/09/2010 14:53 C-31, PK 212,3
MAGROCA SA ................................................................................08/7286789-7 0030FLW 03/10/2010 21:06 C-31, PK 212,3
MAGROCA SA ................................................................................08/7286957-6 0030FLW 03/10/2010 17:57 C-31, PK 212,3
MAGROCA SA ................................................................................08/7286969-2 0030FLW 05/10/2010 10:12 C-31, PK 212,3
MAGROCA SA ................................................................................25/9305780-3 0030FLW 26/09/2010 19:33 A-2, PK 477,4
MAHMOOD TAHIR K. .................................................................. 08/7272017-0 M 6205ZM 27/08/2010 12:27 B-23, PK 10,1
MALDONADO M. ..........................................................................08/7273878-0 9326CZV 12/09/2010 14:09 B-20, PK 18,1
MAMACRIS SL ..............................................................................25/9304875-9 6481FWG 19/09/2010 18:23 AP-2, PK 164,9
MANIOBRA DOS MIL DOS SL ...................................................43/9270070-9 1251DZH 09/09/2010 18:35 A-7, PK 161,0
MANOLESCU V............................................................................. 08/7284528-6 8241DFB 13/09/2010 13:55 B-23, PK 10,1
MANSO J. ....................................................................................... 08/7273685-6 5243DMD 23/08/2010 16:10 C-33, PK 82,3
MAQUINARIA TEXTIL TC SL ................................................... 08/7280504-0 0794CDT 01/09/2010 14:57 C-60, PK 3,4
MAQUINARIA TEXTIL TC SL ....................................................08/7280959-2 0794CDT 12/09/2010 09:33 C-60, PK 3,4
MAQUINARIA TEXTIL TC SL ....................................................08/7281299-0 0794CDT 23/09/2010 10:44 C-60, PK 3,4
MAQUINAS AUTOMATICA NAVARRO SL ..............................43/9270732-9 7941FRJ 19/09/2010 13:35 N-340, PK 62,4
MARALA YACHT DOS MIL CINCO SL ................................... 08/7282356-6 3297DHM 07/09/2010 08:46 A-2, PK 602,7
MARCE J. ......................................................................................... 43/9271558-2 1844GKK 23/09/2010 03:13 C-14, PK 4,3
MARCO B. .......................................................................................08/7258355-0 0363BVK 22/07/2010 16:39 C-32, PK 48,0
MARCO B. ....................................................................................... 08/7278745-1 0363BVK 28/09/2010 12:00 C-32, PK 48,0
MARCO B. ...................................................................................... 08/8586483-6 0363BVK 02/09/2010 12:53 C-32, PK 41,5
MARCO MOLINER CONSTR SL .................................................17/9289667-0 7705DSW 16/09/2010 08:35 N-II, PK 751,5
MARCO MOLINER CONSTR SL ................................................. 17/9289714-9 7705DSW 20/09/2010 12:41 N-II, PK 751,5
MARGE DESIGN EDITORS SL ....................................................08/7285134-9 B 5342PF 25/09/2010 10:22 B-20, PK 18,1
MARILLAC SL ............................................................................... 08/7277011-8 5960CWJ 19/09/2010 08:35 C-33, PK 82,3
MARIMON M. ................................................................................08/7274502-0 5745GBK 27/08/2010 13:03 C-33, PK 82,3
MARIN C. ....................................................................................... 08/7279274-6 B 5638WK 24/09/2010 07:30 A-2, PK 609,0
MARIN D. ........................................................................................08/7287497-0 B 0970JY 21/09/2010 18:28 C-33, PK 82,3
MARIN G. ........................................................................................08/7285002-3 B 7160UB 03/10/2010 16:17 A-2, PK 608,2
MARIN G. ........................................................................................08/7286768-3 B 7160UB 03/10/2010 15:59 A-2, PK 603,2
MARIN G. ........................................................................................08/7287958-2 B 7160UB 03/10/2010 17:13 A-2, PK 609,0
MARIN R. ........................................................................................ 17/9289354-3 4496DHV 16/09/2010 20:46 C-63, PK 21,1
MARINA F. ...................................................................................... 08/8584912-2 0770DHY 24/08/2010 11:16 C-17, PK 34,1
MARISCAL J. .................................................................................. 17/8432850-9 4574DKT 23/09/2010 11:41 A-2, PK 708,2
MARKET SP NOVENTA Y CUATRO SL ...................................08/7286436-2 6868CDZ 04/10/2010 09:50 B-20, PK 18,1
MARLEY HOUSE GENERAL SL ................................................25/9305013-0 1370FJD 23/09/2010 12:47 A-2, PK 477,4
MARMANEU O. ............................................................................. 08/7283811-2 4075FKM 25/09/2010 16:07 B-23, PK 10,1
MARMOL M. ..................................................................................08/7272554-8 0924FLB 23/08/2010 07:35 C-33, PK 82,3
MARMOL M. ................................................................................. 08/7272600-0 0924FLB 25/08/2010 13:05 C-33, PK 82,3
MARMOLES CAN RIBO SRL ......................................................08/7282996-3 B 2247OW 09/09/2010 08:37 A-2, PK 602,7
MARQUES C. ..................................................................................08/7283892-2 1908BSB 10/09/2010 15:04 C-16, PK 74,2
MARQUEZ M. .................................................................................08/7270990-3 L 9903AB 19/08/2010 16:55 B-23, PK 4,7
MARTI I. .......................................................................................... 08/7279437-2 B 7562XF 29/09/2010 23:10 C-31, PK 191,2
MARTI R. .........................................................................................08/7271462-0 5786CLM 02/09/2010 20:35 B-23, PK 10,1
MARTIN C. ......................................................................................08/7281504-5 V 1703FJ 30/09/2010 19:03 N-340, PK 226,8
MARTIN C. ...................................................................................... 43/9272313-1 V 1703FJ 30/09/2010 04:26 N-340, PK 62,4
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MARTIN M. .....................................................................................08/7283345-1 4929FDS 25/09/2010 04:09 B-23, PK 10,1
MARTINEZ I. ................................................................................. 25/9305926-0 B 8568NW 26/09/2010 15:13 A-2, PK 522,0
MARTINEZ J. ................................................................................. 08/7283003-6 2346GTZ 22/09/2010 11:50 B-23, PK 4,7
MARTINEZ O. ................................................................................08/8585222-6 0971DSN 08/09/2010 11:32 C-32, PK 23,3
MARTINEZ R. ................................................................................43/9272346-5 7264CTC 28/09/2010 15:19 N-340, PK 176,2
MARTINEZ S. .................................................................................08/8584388-3 BI9785BT 13/09/2010 10:51 AP-7, PK 100,0
MARTINS J. .................................................................................... 08/7275434-4 L 7679AG 27/09/2010 09:08 A-2, PK 603,2
MASSANAS A. ...............................................................................08/7282129-6 1602CSM 11/09/2010 09:18 N-II, PK 665,1
MATEO X. .......................................................................................08/7283206-3 9827GCN 01/09/2010 13:55 C-1412A, PK 53,2
MATHIESON L. .............................................................................. 17/9290257-0 B 0902WW 23/09/2010 15:40 C-65, PK 6,6
MATIAS A. ..................................................................................... 08/7280454-2 7548BDB 24/09/2010 12:27 C-16, PK 74,2
MAXIMA HOUSE SLNE ............................................................... 08/7278507-1 5995FSL 25/09/2010 13:05 C-32, PK 48,0
MAXIMALT TRISK CONSULTING SL ......................................08/7281433-0 2160DWP 24/09/2010 13:20 C-16, PK 51,0
MAYDO NETSEC SL .................................................................... 08/7282406-6 2497CMV 30/09/2010 15:06 C-31, PK 212,3
MAZO F. ...........................................................................................25/9304292-9 5077BBY 04/09/2010 22:34 A-2, PK 477,4
MCKITTERICK J. .......................................................................... 08/7269978-6 B 0038LJ 29/08/2010 07:15 A-2, PK 608,2
MECAD DEL VALLES SL ............................................................. 08/8587430-1 B 4073VN 30/09/2010 16:52 N-II, PK 586,0
MEDICION Y CONTROL SA ....................................................... 08/7285630-8 9029DBZ 01/10/2010 15:10 B-20, PK 21,5
MEDREK SL .................................................................................... 17/9290973-1 1023DWB 27/09/2010 12:31 A-26, PK 69,7
MENA C. ..........................................................................................08/7272801-0 3525CCC 27/08/2010 12:38 C-33, PK 82,3
MENA C. .......................................................................................... 17/9289830-7 6235BZF 16/09/2010 18:04 C-65, PK 6,6
MENDOZA L. ................................................................................. 08/8585178-1 B 1781VW 28/08/2010 01:10 C-58, PK 2,0
MENDOZA M. ................................................................................08/7278836-9 0313BCL 22/09/2010 15:45 A-2, PK 603,2
MERCADE M. ................................................................................ 25/9305234-0 0970FTT 27/09/2010 14:20 AP-2, PK 164,9
MERINO Y. ...................................................................................... 08/3316695-3 B 0896LG 30/08/2010 08:15 C-35, PK 40,0
MERTIC C. .......................................................................................43/9269274-9 T 1038AT 12/09/2010 02:53 N-340, PK 62,4
METALES Y CHATARRAS VINEBRE SL................................ 08/7284473-4 T 7090AP 29/09/2010 13:02 A-2, PK 560,2
METROPLAC GARRAF SLU .......................................................08/7281704-2 A 1240EH 24/09/2010 08:45 C-16, PK 74,2
MICFO SL ........................................................................................08/7285188-0 8140FNV 23/09/2010 13:04 C-16, PK 51,0
MICROCREDITS EXPRES SL ...................................................... 08/7271087-1 2007GGH 01/09/2010 17:45 B-23, PK 10,1
MIHAI C...........................................................................................08/7283290-9 CS6714AH 11/09/2010 15:39 A-2, PK 602,7
MILIHI A. ........................................................................................43/9270304-1 T 2075AX 14/09/2010 21:46 N-340, PK 62,4
MIMUN F. ....................................................................................... 08/7285005-9 B 1932SB 03/10/2010 16:19 B-20, PK 21,5
MIQUEL GRAELLS I FILLS SL ...................................................08/7279553-8 7824GNG 21/09/2010 11:13 A-2, PK 602,7
MIRANDA I.....................................................................................08/7277734-2 B 0242TL 27/09/2010 14:58 B-20, PK 21,5
MIRCRISEL SL ...............................................................................08/7285508-5 0340CNX 30/09/2010 00:11 C-16, PK 51,0
MISTRAL FRED I CALOR SL ......................................................08/7283245-8 5260GJR 16/09/2010 18:22 N-II, PK 665,1
MITU T. ............................................................................................ 17/9290379-7 9648CFN 25/09/2010 03:51 N-II, PK 751,5
MOMO INVEST SL ........................................................................ 08/7283418-7 4547CGK 17/09/2010 14:31 C-16, PK 74,2
MOBILDATA COMUNICACIONS SL ......................................... 08/7262337-1 2228FWB 28/07/2010 18:51 C-33, PK 82,3
MOBLES BENET SL ......................................................................43/9272782-8 2502DDH 04/10/2010 05:28 N-340, PK 62,4
MOCANU C. ....................................................................................08/7281722-4 B 6158PY 24/09/2010 13:17 B-23, PK 4,7
MODERN PONENT SL .................................................................. 17/9291227-0 2985BGK 26/09/2010 22:14 C-65, PK 6,6
MOIAC SL ........................................................................................ 08/7285137-9 0483GPW 07/09/2010 11:32 B-20, PK 18,1
MOLDES AYVI SA ........................................................................ 08/7282503-8 9788BLG 08/09/2010 10:17 A-2, PK 602,7
MOLINA G.......................................................................................08/7271076-0 2619DFB 23/08/2010 04:54 B-23, PK 10,1
MOLNAR I. ......................................................................................17/9290886-6 8887DPR 26/09/2010 03:21 N-II, PK 751,5
MOLNAR I. ......................................................................................43/9272549-6 8887DPR 26/09/2010 07:06 N-340, PK 68,3
MONCLY SL .................................................................................... 43/9272105-5 5272FZB 29/09/2010 09:55 AP-7, PK 337,0
MONCLY SL .................................................................................... 43/9272617-8 5272FZB 29/09/2010 19:38 AP-7, PK 337,0
MONTAJE Y PUESTA A PUNTO SL ...........................................08/8587358-2 3323GPP 08/09/2010 08:12 C-59, PK 2,2
MONTALUM SOCIETAT CIVIL .................................................. 17/9289379-2 2900GDX 18/09/2010 13:12 N-II, PK 736,5
MONTATGES GUITART SL ......................................................... 25/9304178-5 2501GCL 23/08/2010 17:49 A-2, PK 510,0
MONTEROLS INMOBILIARIA SL ............................................. 08/7265301-1 3652DYB 28/07/2010 17:28 B-23, PK 10,1
MONTURIOL R. ............................................................................ 08/7279096-9 7286CNR 28/09/2010 11:50 A-2, PK 534,1
MONTURIOL R. .............................................................................25/9305485-3 7286CNR 28/09/2010 13:51 C-26, PK 30,6
MOODY G. ....................................................................................... 08/7273271-3 0426FFR 28/08/2010 10:07 A-2, PK 609,0
MORALES Y. ...................................................................................17/9289917-1 B 2655UX 19/09/2010 15:19 C-65, PK 6,6
MORCILLO M. .................................................................................17/9291430-3 9909DNG 29/09/2010 19:35 C-65, PK 6,6
MORDAN A. .................................................................................... 08/7287142-7 1935DRJ 01/10/2010 17:16 C-31, PK 191,2
MOREIRA F. ....................................................................................08/7284383-3 6552CXX 02/09/2010 20:24 A-2, PK 602,7
MORELLO J. ...................................................................................08/7274097-8 B 8643UN 25/08/2010 09:32 C-33, PK 82,3
MORENO F. .....................................................................................43/0943452-0 B 2360UW 26/05/2010 21:45 C-31, PK 142,0
MORENO P. .................................................................................... 08/7273964-0 B 2960SJ 19/09/2010 08:43 B-20, PK 18,1
MOROZOV A. ..................................................................................17/9290008-9 2315GDY 22/09/2010 19:07 C-65, PK 6,6
MOTATU G. ..................................................................................... 08/7275136-1 B 8365SZ 18/09/2010 15:59 A-2, PK 603,2
MOTCO G. ....................................................................................... 43/9272513-7 T 6245AJ 29/09/2010 07:25 N-340, PK 62,4
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MOTORBIKES RENT SL ............................................................. 08/7272226-9 2280FJF 16/09/2010 16:35 B-23, PK 4,7
MOTORBIKES RENT SL ..............................................................08/7277194-5 2280FJF 29/08/2010 11:36 A-2, PK 570,3
MOUZOUN S................................................................................... 43/9270173-8 6808GTS 16/09/2010 17:41 AP-7, PK 337,0
MOUZOUN S................................................................................... 43/9270182-9 6808GTS 16/09/2010 16:34 AP-7, PK 337,0
MOYA M. .........................................................................................25/8439695-5 8984FBP 22/09/2010 13:09 AP-2, PK 138,6
MOZA I. ............................................................................................43/9270063-1 3218CSJ 28/08/2010 05:47 A-7, PK 161,0
MUIÑOS A. .....................................................................................08/7283982-7 2432BRN 10/09/2010 19:00 C-16, PK 74,2
MUNARI NEGOCIOS SA ............................................................. 43/9271706-2 9887DKT 29/09/2010 04:06 N-340, PK 104,7
MUNARI NEGOCIOS SA .............................................................43/9272146-8 9887DKT 01/10/2010 00:36 N-340, PK 84,3
MUNARI NEGOCIOS SA ............................................................. 43/9272241-2 9887DKT 27/09/2010 02:38 N-340, PK 104,7
MUNARI NEGOCIOS SA .............................................................43/9272253-9 9887DKT 01/10/2010 00:25 N-340, PK 62,4
MUNARI NEGOCIOS SA .............................................................43/9272270-5 9887DKT 01/10/2010 01:07 N-340, PK 68,3
MUNARI NEGOCIOS SA .............................................................43/9272388-6 9887DKT 27/09/2010 04:08 N-340, PK 68,3
MUNARI NEGOCIOS SA ............................................................. 43/9272439-1 9887DKT 29/09/2010 05:17 N-340, PK 68,3
MUNARI NEGOCIOS SA ............................................................ 43/9272844-8 9887DKT 01/10/2010 04:14 N-340, PK 68,3
MUNARI NEGOCIOS SA ............................................................. 43/9272851-5 9887DKT 01/10/2010 02:10 N-340, PK 84,3
MUNDOCAMA SL ........................................................................08/8586652-1 9940DDZ 14/09/2010 10:12 C-32, PK 41,5
MUNTEAN I. ..................................................................................43/9272400-7 B 8721UP 25/09/2010 03:01 N-340, PK 176,2
MUÑOZ S. .......................................................................................25/9305549-6 T 5665AL 01/10/2010 07:45 AP-2, PK 164,9
MURCIA M. ..................................................................................... 08/7271379-7 9353FLG 27/08/2010 17:31 B-23, PK 4,7
MURUI I. ..........................................................................................08/8584787-4 2741BDW 26/08/2010 20:09 C-17, PK 32,4
MURUI R. ....................................................................................... 08/7272000-0 B 7792PV 08/09/2010 00:14 B-23, PK 10,1
MUST OF WINES SL ..................................................................... 25/9300419-3 2632FJT 17/07/2010 15:15 A-2, PK 522,0
MUSTAFOV T. ................................................................................17/9290056-0 GI7671BC 22/09/2010 23:04 N-II, PK 751,5
MY LAND V EME SL EN CONSTITUCION ..............................08/7281253-8 4352FMN 11/09/2010 09:56 C-16, PK 74,2
MYC MONTAJES CERRAMIENTOS SL .................................. 08/7273429-6 5730FWT 27/08/2010 08:51 A-2, PK 609,0
NAAS A. ...........................................................................................43/8428978-9 CS6955 S 27/09/2010 11:56 C-14, PK 11,5
NACARINO N. ................................................................................ 08/7271343-3 5692GFH 28/08/2010 17:20 B-23, PK 4,7
NACARINO N. ................................................................................08/7271960-3 5692GFH 06/09/2010 12:47 B-23, PK 4,7
NACARINO N. ................................................................................08/7272049-2 5692GFH 04/09/2010 12:20 B-23, PK 4,7
NACARINO N. .................................................................................08/7272191-7 5692GFH 29/08/2010 09:38 B-23, PK 4,7
NACARINO N. ................................................................................08/7274207-4 5692GFH 29/08/2010 13:14 B-23, PK 3,3
NACHAT S. ..................................................................................... 08/8587236-0 B 8223WG 23/09/2010 11:40 A-2, PK 574,0
NAJIM F. .......................................................................................... 17/9291205-0 7350GSM 29/09/2010 00:07 N-II, PK 751,5
NAPLUN SA ................................................................................... 08/7283066-2 1399CCD 22/09/2010 12:19 B-23, PK 10,1
NATARSANTAFAZ SLU ...............................................................08/7284752-6 1337DPW 30/09/2010 13:30 B-23, PK 10,1
NAVARRO M. ..................................................................................17/9289678-0 8648DFN 14/09/2010 14:45 C-65, PK 6,6
NAVARRO M. .................................................................................. 17/9289915-8 8648DFN 19/09/2010 14:44 C-65, PK 6,6
NAYA INVESTMENT SL ..............................................................43/9270470-1 9941CKG 18/09/2010 17:19 N-340, PK 62,4
NEBURSIL SL .................................................................................08/8584593-8 1514DRS 23/08/2010 15:39 C-17, PK 19,6
NECULAU C. .................................................................................. 43/8428314-9 T 1155AW 22/09/2010 12:33 AP-7, PK 238,5
NECULINA B. .................................................................................25/9303689-1 3940CYJ 30/08/2010 22:54 AP-2, PK 164,9
NEDYALKOVA D. ..........................................................................43/9272223-0 6191CCV 29/09/2010 11:00 N-340, PK 62,4
NEGOCIOS INTRACOMUNITARIOS SL ................................. 43/9264899-0 7153FJL 16/08/2010 17:53 AP-7, PK 337,0
NEGOITA G. ....................................................................................08/7275336-9 B 8278TW 06/09/2010 09:24 A-2, PK 570,3
NEGRU C. ........................................................................................ 17/9291670-0 B 2708SF 03/10/2010 11:29 C-25, PK 230,0
NETRONOR SL ...............................................................................25/8439853-8 5645DFV 27/09/2010 10:25 AP-2, PK 141,5
NEUMATICOS DIAZ SUBIAS SA ...............................................25/8439902-0 6689FMD 20/09/2010 16:41 N-260, PK 213,0
NEUMATICOS DIAZ SUBIAS SA .............................................. 43/8429050-6 6689FMD 27/09/2010 09:58 C-14, PK 11,5
NEW SERVICES TRAINING DEVELOPMENT SL ..................08/7284701-0 B 9584WL 11/09/2010 14:05 B-23, PK 10,1
NEWCOM A NEW WAY TO COMMUNI ...................................25/9304809-5 2958GSC 19/09/2010 02:16 AP-2, PK 164,9
NICOLAS B. ....................................................................................43/9272564-9 V 2993FD 28/09/2010 17:50 N-340, PK 62,4
NISSAN MOTOR ESPAÑA SA .................................................... 08/7284807-0 4755GTJ 03/10/2010 16:46 B-23, PK 10,1
NISSAN MOTOR ESPAÑA SA .....................................................08/7285221-4 4716GRH 24/09/2010 06:50 C-16, PK 51,0
NISSAN MOTOR ESPAÑA SA .................................................... 08/7286063-6 1991GYF 02/10/2010 18:48 B-23, PK 10,1
NISSAN MOTOR ESPAÑA SA .................................................... 25/9305804-6 4755GTJ 02/10/2010 11:08 A-2, PK 510,0
NISSAN MOTOR ESPAÑA SA .....................................................25/9305850-9 4755GTJ 03/10/2010 15:57 AP-2, PK 164,9
NISTOR M. ...................................................................................... 43/8428811-0 4774BLR 08/09/2010 19:35 A-7, PK 158,3
NITU E. ........................................................................................... 08/7280696-3 0652CWX 11/09/2010 15:34 A-2, PK 602,7
NIXON B. ......................................................................................... 08/7283184-3 1121BHC 01/09/2010 13:10 A-2, PK 602,7
NO SONORES SL ............................................................................ 08/7277142-1 3333GRN 18/09/2010 11:16 B-20, PK 21,5
NO SONORES SL ............................................................................17/9289088-2 3333GRN 12/09/2010 14:23 C-65, PK 6,6
NUEVA ERA PROMOCIONES Y CON .......................................43/9272088-5 2982DJB 01/10/2010 08:48 AP-7, PK 337,0
NUTRIBLOCK SK.......................................................................... 08/7275658-7 3973DVR 29/08/2010 15:15 A-2, PK 603,2
OBRAS Y REHABILITACIONES GRUMANS SL .................... 08/7281560-4 3669BPZ 30/09/2010 14:28 C-16, PK 74,2
OCIO MANAGEMENT SL ............................................................ 17/9281953-5 1755FRV 19/07/2010 17:16 C-65, PK 6,6
OCIO MANAGEMENT SL ............................................................ 17/9282187-8 1755FRV 26/07/2010 14:09 C-65, PK 6,6
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OCIO MANAGEMENT SL .............................................................17/9282231-7 1755FRV 24/07/2010 00:16 N-II, PK 751,5
OCTEL DELCAT SL ....................................................................... 08/7275757-9 1055FKR 15/09/2010 11:47 A-2, PK 570,3
OCHOA B. ....................................................................................... 43/9269995-0 T 4395BB 15/09/2010 18:46 C-14, PK 4,3
OGUNYEMI M. ..............................................................................08/8586939-4 3805DHM 29/08/2010 10:27 C-55, PK 13,5
OK PAPER DISTRIBUCIONES SL ...............................................08/7285294-5 B 4885OM 02/10/2010 14:58 BV-1462, PK 6,5
OLIVERAS N. .................................................................................08/7283480-7 B 9973PW 25/09/2010 12:04 B-23, PK 10,1
OLMO J. ........................................................................................... 08/7284621-2 B 7599TD 13/09/2010 14:25 B-23, PK 10,1
OLMOS R. ........................................................................................08/7272341-4 8151GFR 07/09/2010 23:08 C-32, PK 53,7
OLLER J. .......................................................................................... 17/9291099-6 8977CDC 27/09/2010 10:03 A-26, PK 69,7
OMORUYI OSAS R. .......................................................................08/7274821-4 V 0809EN 13/09/2010 10:18 N-340, PK 226,8
ONDO O. .......................................................................................... 43/9271369-8 6719BTR 22/09/2010 20:50 AP-7, PK 337,0
OPERADORES DEL TRANSPORTE SL .....................................17/9289876-9 9955GTH 18/09/2010 20:39 C-65, PK 6,6
OPREA C. .........................................................................................43/9270456-2 B 9997TL 16/09/2010 21:30 N-340, PK 62,4
OREA F. ............................................................................................08/7275294-0 0014CDM 24/09/2010 08:02 A-2, PK 570,3
ORLANDO N. .................................................................................08/7273707-6 9920FLH 30/08/2010 09:24 B-20, PK 18,1
ORTATRADE SA ............................................................................08/7284210-5 H4044BBB 11/09/2010 16:38 A-2, PK 602,7
ORTIZ LA M. ...................................................................................08/8585305-0 9071CKN 29/08/2010 00:32 C-32, PK 23,0
ORTIZ M. .........................................................................................08/7285003-5 8075GYR 03/10/2010 16:17 C-58, PK 5,8
OSAPHELY E. .................................................................................08/7280673-1 8822CLX 01/09/2010 17:53 A-2, PK 602,7
OSONA URGENT SL .....................................................................08/8587779-2 5296GBL 01/10/2010 11:53 AP-7, PK 100,0
OTC CONTROL SL ......................................................................... 08/7283119-8 5049FLT 11/09/2010 12:53 C-16, PK 74,2
OUTSOURCING SERVICIOS AUXILIARES SL ....................... 43/8429081-2 Z 7845BN 28/09/2010 11:43 AP-7, PK 283,0
OVER THE NET SA .......................................................................08/7282391-0 7809FLK 29/09/2010 09:07 C-16, PK 51,0
PAIPUS SL .......................................................................................08/7285825-1 7790FMK 30/09/2010 21:52 BV-1462, PK 6,5
PALETES TORELLO SLU .............................................................08/8586704-5 8572CXN 02/09/2010 15:23 C-17, PK 82,3
PALOMO F. ..................................................................................... 08/7272620-6 B 8365UU 25/08/2010 14:52 C-33, PK 82,3
PALOS D. ......................................................................................... 25/8439565-3 7153CDC 03/09/2010 13:20 N-260, PK 284,0
PANTEA M. .....................................................................................08/7280527-6 Z 7645BN 11/09/2010 19:43 A-2, PK 602,7
PAOLACCI M. ................................................................................. 08/7271007-3 5511FYG 18/08/2010 16:22 B-23, PK 10,1
PAPADOPULOS C. ......................................................................... 08/7273031-5 4780GXF 24/08/2010 13:01 C-33, PK 82,3
PAPADOPULOS C. ........................................................................ 43/9270093-0 4780GXF 15/09/2010 16:51 AP-7, PK 337,0
PAPADOPULOS C. .........................................................................43/9270356-9 4780GXF 15/09/2010 00:48 AP-7, PK 337,0
PAPADOPULOS C. ......................................................................... 43/9271347-2 4780GXF 19/09/2010 14:04 AP-7, PK 337,0
PARDO M. .......................................................................................08/7286739-7 B 2073SF 02/10/2010 14:31 N-340, PK 226,8
PARERA DESIGN SL .....................................................................08/7283847-6 2019GHH 29/09/2010 15:48 A-2, PK 534,1
PARERA DESIGN SL .....................................................................08/7285568-1 2019GHH 28/09/2010 07:59 BV-1462, PK 6,5
PARK CONTROL DOS MIL SL .................................................... 08/7283431-5 5876GPD 29/09/2010 14:00 B-23, PK 4,7
PAROLE F. .......................................................................................43/9270879-2 GI5143BB 22/09/2010 20:09 N-340, PK 62,4
PARQUET NATURE SCP .............................................................. 08/7281601-3 7040CDK 24/09/2010 08:25 B-20, PK 18,1
PASTOR J. ........................................................................................08/8585695-0 9723BYK 01/09/2010 13:00 C-17, PK 33,8
PATRIMONIO BASIO PABASA SA .............................................08/7279701-8 1739FBF 19/09/2010 16:56 A-2, PK 560,2
PATRIMUNDI SL .......................................................................... 08/7280495-0 2250CRJ 30/09/2010 12:59 A-2, PK 609,0
PAVIDIST SA ...................................................................................08/7285632-1 B 3483VT 01/10/2010 09:24 BV-1462, PK 6,5
PAVIDIST SA ...................................................................................08/7285736-7 B 3483VT 25/09/2010 11:28 BV-1462, PK 6,5
PAVIMENTOS BARCELONA SA ................................................08/7285326-1 3500DSW 01/10/2010 21:17 C-16, PK 51,0
PAVIPAN SCP ..................................................................................08/7276059-3 2477FHV 04/09/2010 12:20 C-33, PK 82,3
PEAK TIME SL ...............................................................................08/7284663-7 7025DJK 01/10/2010 14:15 B-20, PK 21,5
PEDRES NATURALS FEMACAR SL .........................................08/7265307-7 9962GRH 29/07/2010 05:20 B-23, PK 10,1
PENAS C. ........................................................................................ 25/9304423-9 7810GYJ 10/09/2010 13:23 A-2, PK 477,4
PEÑA F. ............................................................................................08/7284500-1 4817CGC 11/09/2010 08:49 C-16, PK 74,2
PEÑALVER S. .................................................................................08/7271938-4 5629DHL 04/09/2010 21:23 C-31, PK 194,6
PERE PORTA CONCERTS SL....................................................... 08/7286217-1 B 3557VP 03/10/2010 15:17 B-23, PK 10,1
PEREZ A. ........................................................................................ 08/7282063-8 1092GKD 24/09/2010 13:47 C-16, PK 74,2
PEREZ E. ...........................................................................................25/9305151-7 8074DZW 24/09/2010 16:20 AP-2, PK 164,9
PEREZ J. .......................................................................................... 08/7276228-0 3391CWM 02/09/2010 15:18 N-340, PK 226,8
PEREZ M. ........................................................................................ 25/8439804-0 5004FDY 26/09/2010 15:53 A-2, PK 526,8
PEREZ R........................................................................................... 08/7282118-1 5349GDG 24/09/2010 18:59 C-16, PK 74,2
PERMANYER A. ............................................................................08/7277728-1 2135CYT 17/09/2010 10:00 B-20, PK 21,5
PERSONAL SIETE ETT SA ........................................................... 08/7282811-8 2470CST 23/09/2010 15:10 C-16, PK 51,0
PETRESCU A. ................................................................................. 17/9290586-5 3288FRT 24/09/2010 15:05 C-63, PK 21,1
PHIL CONSULTING SL .................................................................08/7281950-6 1181CMY 02/09/2010 20:27 C-32, PK 85,0
PI TEJEDOR SL ...............................................................................17/9289948-2 5811BPF 16/09/2010 14:21 C-65, PK 6,6
PI TEJEDOR SL ...............................................................................17/9290736-9 5811BPF 25/09/2010 15:28 C-65, PK 6,6
PIANELLI F. .....................................................................................17/8432827-7 9132FNT 03/09/2010 11:44 AP-7, PK 71,5
PIFARRE S. ...................................................................................... 08/7278321-6 6367CWL 24/09/2010 11:49 C-32, PK 48,0
PIMPOLLO FRUITS SL ................................................................ 08/8585840-8 8032FJY 01/09/2010 16:21 C-17, PK 19,6
PINO M. ............................................................................................17/9290096-1 8344BGH 20/09/2010 16:40 C-65, PK 6,6
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PINTURAS COLORAMA SL ....................................................... 08/7275182-3 8405FZB 24/09/2010 14:19 B-20, PK 21,5
PIQUE G. ..........................................................................................08/7280213-2 8803GVK 29/09/2010 15:48 C-16, PK 51,1
PIRINEOS ESPOT SA ................................................................... 08/7279969-0 B 1497UJ 08/09/2010 12:06 A-2, PK 602,7
PIRSON INMO INVERSIO SL ......................................................08/7274496-9 3798DFM 14/09/2010 08:49 B-20, PK 18,1
PISCINAS RUMAFI SL ..................................................................08/8586972-8 2474GDG 07/09/2010 12:02 C-246, PK 21,7
PISCINES H BORRELL SLU .........................................................17/9289331-2 7267FVL 17/09/2010 09:54 A-26, PK 82,6
PISCINES H BORRELL SLU ........................................................17/9289654-2 7267FVL 20/09/2010 08:11 A-26, PK 82,6
PISCINES H BORRELL SLU ........................................................ 17/9290412-0 7267FVL 24/09/2010 07:16 A-26, PK 82,6
PIZARRO R. ....................................................................................08/7284245-2 4112CGZ 12/09/2010 14:56 A-2, PK 602,7
PLAMADEALA V. .........................................................................17/9290453-0 GI9238BP 24/09/2010 19:26 A-26, PK 82,6
PLANCAR AUTOMOCION SL .....................................................08/7286979-5 1075FBY 30/09/2010 09:23 C-31, PK 191,2
PLANETA ALILEX SL ..................................................................08/8587062-9 0198DST 02/09/2010 09:43 C-31, PK 193,0
PLATINUMD BUILDING SL ...................................................... 08/8586648-4 9560CTT 14/09/2010 09:56 C-32, PK 41,5
PLATS PREPARATS ANGELINA SL .......................................... 17/9291450-9 5466BFL 30/09/2010 12:23 C-66, PK 38,1
POCH ABOGADOS ASOCIADOS SL ......................................... 08/7275410-1 7315GXW 20/09/2010 16:00 A-2, PK 603,2
PODIVIN DOS MIL SL ..................................................................08/7285729-0 2659BWH 12/09/2010 14:50 B-20, PK 18,1
POGHOSYAN G. ............................................................................ 08/7272240-9 9294GPF 04/09/2010 04:51 C-32, PK 53,7
POP R. ...............................................................................................08/7279585-0 6119BZG 05/09/2010 16:07 C-17, PK 16,5
POPOVICI M. ................................................................................... 17/8432911-7 B 0940TP 23/09/2010 10:33 A-2, PK 708,2
POPOVICI S. ....................................................................................08/7286515-2 GI1271BB 01/10/2010 19:11 B-20, PK 18,1
PORRAS M. ..................................................................................... 08/7275578-9 B 3657UH 16/09/2010 17:51 B-20, PK 21,5
PORRAS M. .....................................................................................08/7277924-7 B 3657UH 18/09/2010 10:58 B-20, PK 21,5
PORRAS M. .....................................................................................08/7277931-4 B 3657UH 17/09/2010 12:42 B-20, PK 21,5
PORTELA J. .................................................................................... 08/7287886-0 5104BTJ 03/10/2010 10:42 C-32, PK 48,0
POT S. ...............................................................................................17/9290580-4 GI2739AV 24/09/2010 18:23 C-66, PK 38,1
PRACTICIMPORT SL ....................................................................08/7288075-1 7465DWS 16/09/2010 14:40 C-33, PK 82,3
PRADO, V. ....................................................................................... 08/3959174-0 B 5744TT 27/08/2010 18:50 TORRELLES DE
 LLOBREGAT
PRADO, V. ....................................................................................... 08/3959179-4 B 5744TT 27/08/2010 18:55 TORRELLES DE
 LLOBREGAT
PRECUP I. ........................................................................................08/7284372-9 B 6084VW 22/09/2010 09:02 C-16, PK 74,2
PREFABRICADOS Y MONTAJES SL .........................................25/8439404-7 0778GSV 15/09/2010 20:56 AP-2, PK 150,0
PREMIUM TRAINING AND EVENTS ..................................... 08/7284406-5 1852FSX 30/09/2010 09:57 C-16, PK 74,2
PRIMAVERA SIS SL ..................................................................... 08/7275465-4 B 6129WV 16/09/2010 12:38 A-2, PK 603,2
PRINCE DIALOGUE SL ................................................................ 17/9291572-0 8927BRX 30/09/2010 15:45 C-66, PK 5,5
PRISMA CUINES SLL ................................................................... 08/7281752-2 2632DDS 24/09/2010 09:43 C-58, PK 5,8
PRO COMUNICATION INTEGRAL NOVENTA
Y SIETE SL ...................................................................................... 08/7287237-1 4122GSP 30/09/2010 15:42 C-31, PK 191,2
PRO JFT 2010 SL .............................................................................08/7287106-8 8784CRD 30/09/2010 07:35 C-16, PK 51,0
PROBEGUI SL ................................................................................ 08/7287443-0 5193GHZ 27/09/2010 13:10 C-33, PK 82,3
PROCASFER SL ............................................................................. 43/9272084-8 7949DWS 01/10/2010 09:27 AP-7, PK 337,0
PROCESO Y TECNICAS DE COMUNICACION SL ................. 08/7283080-2 B 4172VF 28/09/2010 10:10 C-16, PK 74,2
PRODUCCIONES WAKALA SL ................................................. 08/7288092-8 2828DTJ 16/09/2010 13:27 C-33, PK 82,3
PRODUCTOS DE INGENIERIA SL .............................................08/7277405-7 0295DVK 21/09/2010 12:26 A-2, PK 534,1
PROFESIONAL ARTESANIA ULTRACONGELADA SL ....... 08/7284664-9 B 3354UT 01/10/2010 09:55 N-340, PK 226,8
PROJECTES I REALITZACIONSDE HABITATS SL ................17/9289903-1 3074CZX 19/09/2010 12:59 C-65, PK 6,6
PROMOCION ASESORAMIENTO YFORMACION JPO SL ...08/7280897-2 8500GHH 21/09/2010 18:48 B-23, PK 10,1
PROMOCIONS ELPATI SL ............................................................08/7285637-5 7764GJT 01/10/2010 10:50 BV-1462, PK 6,5
PROMOCIONS ELPATI SL ............................................................08/7287937-5 7764GJT 05/10/2010 12:00 BV-1462, PK 6,5
PROMOCIONS NICOL SL .............................................................08/7284538-9 7343DYW 21/09/2010 20:04 B-23, PK 10,1
PROMOCIONS NICOL SL ............................................................. 08/7286512-7 7343DYW 15/09/2010 14:17 B-23, PK 10,1
PROMODIAN AGENCIA DE SERVICIOS PLENOS SL ............08/7279175-4 8680BWF 26/09/2010 13:59 A-2, PK 609,0
PROMOTORA MIL NOVECIENTOSOCHENTA Y SEIS SL ...08/7283754-5 8871DVG 29/09/2010 17:19 B-20, PK 18,1
PROPERTY TURST SL ..................................................................08/7276394-8 6447CZK 29/08/2010 16:03 N-340, PK 226,8
PROTEUS INFORMATICA Y MULTIMEDIA SL .................... 08/7286064-8 9236CSV 02/10/2010 11:41 C-58, PK 15,7
PROTOC SL ..................................................................................... 17/9290814-7 0976GHW 27/09/2010 20:31 A-26, PK 69,7
PRR SERVEIS BCN SL ................................................................. 08/7282090-7 3512DVF 29/09/2010 17:04 C-31, PK 212,3
PRR SERVEIS BCN SL ..................................................................08/7288062-3 3512DVF 03/10/2010 17:44 C-31, PK 212,3
PUB BRYGI S SL .............................................................................43/9272887-0 1854FVV 02/10/2010 19:02 N-340, PK 62,4
PUERTAS CANO SL ......................................................................08/7282221-0 2060FHW 12/09/2010 09:32 C-16, PK 74,2
PUIMO TRADING SL ....................................................................08/7261250-1 0814GXM 24/07/2010 10:10 C-33, PK 82,3
PULIDO J. ........................................................................................17/9290036-5 4534FZM 22/09/2010 21:19 C-66, PK 5,5
PULIDO J. .........................................................................................17/9291352-9 4534FZM 28/09/2010 21:51 C-66, PK 5,5
PUMP SYSTEM FOR BUILDING SL ........................................... 08/8586857-2 8923CTJ 10/09/2010 10:16 C-32, PK 23,0
QIU Q. ............................................................................................... 43/9270293-7 7601DDL 11/09/2010 23:48 A-7, PK 161,0
QUALIPEIX SL ............................................................................... 43/9272154-7 5249CTZ 21/09/2010 15:06 N-340, PK 176,2
RYJ CALZADO PERITACIONES DE SEGUROS SL .................08/7280259-9 8679DVN 29/09/2010 11:23 C-31, PK 191,2
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RACARU S. .......................................................................................17/9291753-3 4752BZL 03/10/2010 03:07 N-II, PK 751,5
RADIO SONDA SA.........................................................................08/7284955-9 9541CYY 02/10/2010 18:35 C-16, PK 94,2
RAGHRAGHI M. ........................................................................... 08/7282628-0 2089BRL 01/09/2010 15:04 B-23, PK 10,1
RAMON E. ....................................................................................... 17/9287348-3 B 4656TB 02/09/2010 14:41 N-II, PK 718,2
RAMOS U. .......................................................................................08/7277981-8 4901CGY 02/09/2010 16:37 C-33, PK 82,3
RANGEL A. ......................................................................................17/9290361-5 B 6547SG 23/09/2010 07:58 A-26, PK 69,7
RASOOL A. .....................................................................................08/7285828-1 6488DZJ 12/09/2010 17:03 B-20, PK 18,1
RAYKOV M. ....................................................................................43/9272389-8 T 6058AN 28/09/2010 00:15 N-340, PK 84,3
RB MAQUINARIA SL ...................................................................08/7279609-3 6253CLM 29/09/2010 17:07 C-31, PK 191,2
REABILITACIONS ERCA SL .......................................................17/9290226-3 2844FVS 24/09/2010 00:58 C-66, PK 5,5
REAL CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL SAD .............................. 08/7278066-0 1898GJP 11/09/2010 13:23 C-16, PK 74,2
RECAGEMS SL ...............................................................................08/7285887-2 1597FWB 01/10/2010 15:24 C-16, PK 74,2
RECIO P. ........................................................................................... 08/8587332-1 8561BVT 14/09/2010 11:13 C-32, PK 23,0
RECONSTRUCCIONES PVM SL .................................................08/7284436-3 3380CMV 29/09/2010 12:46 C-32, PK 53,7
REFINACIONS GIRONINES SL ..................................................08/7282947-5 0238CPN 27/09/2010 12:03 B-23, PK 10,1
REHABILITACIONES SAN MARTIN SL .................................. 08/7282517-2 1589CHB 29/09/2010 09:08 C-32, PK 85,0
REIG V. ............................................................................................. 43/9272482-7 6097CRJ 28/09/2010 11:17 N-340, PK 62,4
RELLESNOC SL .............................................................................25/9305616-6 2202GYS 01/10/2010 21:47 N-260, PK 199,0
REPECHO J. .....................................................................................08/7277847-9 4178DKW 18/09/2010 09:53 C-33, PK 82,3
REPRESENTACIONES TOSCAS BUXO SL ...............................08/7273259-7 0464FCS 12/09/2010 16:49 A-2, PK 609,0
REQUENA R. ..................................................................................43/9273104-8 8437BVD 03/10/2010 09:12 AP-7, PK 337,0
RESBIER Y DURAN ASOCIADOS  ............................................ 08/7275027-7 2301BZT 05/09/2010 17:56 A-2, PK 570,3
RESIDENCIA MONTMENEU SLU  ............................................08/7284396-2 7914DZF 26/09/2010 00:54 A-2, PK 608,2
RESIDENCIAL CONSULTING SL ..............................................08/7279838-7 3246GBK 07/09/2010 10:09 A-2, PK 560,2
RESTAURACION Y MODA MEDITERRANEA  ...................... 08/7279097-0 B 1919TM 23/09/2010 15:54 C-31, PK 194,6
REUS 1958 SL .................................................................................. 43/9271601-0 0914FWR 17/09/2010 14:14 C-14, PK 4,3
REXOLI MOTOR SL ......................................................................08/7278601-0 4619DTT 22/09/2010 12:06 N-340, PK 226,8
REY J. ...............................................................................................08/7285314-0 4221CSY 09/09/2010 18:07 B-20, PK 18,1
REYES F. ..........................................................................................08/7284819-6 5069CPP 30/09/2010 09:43 C-16, PK 51,0
RIBAS A. ...........................................................................................17/9291131-4 5159FJJ 29/09/2010 05:35 N-II, PK 718,2
RIBAS A. ...........................................................................................17/9291522-1 5159FJJ 28/09/2010 18:16 A-26, PK 69,7
RICARD CASALS CONSULTANTS SA .....................................08/7278915-0 5391CXF 29/09/2010 09:13 C-33, PK 82,3
RICARD CASALS CONSULTANTS SA .....................................08/7282509-3 5391CXF 28/09/2010 10:23 C-33, PK 82,3
RIO ANZUR SL ...............................................................................25/9304932-6 3986GDV 17/09/2010 23:32 AP-2, PK 164,9
RIOS F. ..............................................................................................08/7279398-3 3892DGJ 24/09/2010 14:25 A-2, PK 609,0
RIVERA M. ..................................................................................... 17/9290031-6 L 6154AB 22/09/2010 17:51 C-66, PK 5,5
RM CANGURS SL ..........................................................................43/9272192-0 4275CWM 29/09/2010 21:55 N-340, PK 62,4
ROCHA F. ......................................................................................... 17/8432641-0 GI0908BB 07/09/2010 12:38 C-152, PK 46,8
RODA M. .......................................................................................... 08/7285162-3 6473DCK 26/09/2010 11:06 BV-1462, PK 6,5
RODA M. .......................................................................................... 08/7285197-1 6473DCK 01/10/2010 18:28 BV-1462, PK 6,5
RODA SL .......................................................................................... 08/7281251-4 5747GJJ 11/09/2010 09:39 C-16, PK 74,2
RODILA G. .......................................................................................08/7276100-2 H 1803 U 05/09/2010 09:50 N-340, PK 226,8
RODRIGUEZ A. ............................................................................. 08/7282964-0 5906DRH 04/09/2010 13:09 B-23, PK 10,1
RODRIGUEZ A. ..............................................................................25/9305477-9 1597CGV 30/09/2010 08:44 A-2, PK 510,0
RODRIGUEZ D. ..............................................................................43/9272144-4 8693CXM 30/09/2010 11:45 N-340, PK 176,2
RODRIGUEZ E. ...............................................................................08/7274704-0 GI9718AW 20/09/2010 18:33 C-33, PK 82,3
RODRIGUEZ E. ................................................................................17/9289731-5 GI9718AW 20/09/2010 12:42 A-2, PK 703,0
RODRIGUEZ E. ............................................................................... 43/8428476-7 8365CHF 17/09/2010 13:01 AP-7, PK 339,3
RODRIGUEZ I. ................................................................................08/7277785-8 B 2348NN 02/09/2010 16:17 N-340, PK 226,8
RODRIGUEZ I. ................................................................................08/8584931-6 9135GKT 24/08/2010 12:38 C-16, PK 19,0
RODRIGUEZ J. .................................................................................17/9289178-3 3974CXK 05/09/2010 14:51 A-2, PK 703,0
RODRIGUEZ J. ................................................................................43/9272082-4 7386CFZ 01/10/2010 08:23 AP-7, PK 337,0
RODRIGUEZ J. ................................................................................ 43/9272271-7 0146FMX 18/09/2010 23:31 N-340, PK 176,2
RODRIGUEZ R. .............................................................................. 25/8439571-9 3884CLT 11/09/2010 18:21 C-14, PK 160,0
RODRIGUEZ, A. .............................................................................08/3941720-8 2726GDF 09/06/2010 16:08 TERRASSA
RODRIGUEZ, J. ............................................................................... 08/3894716-5 5639BTD 17/07/2010 04:35 BARCELONA
ROMAN Y ASOCIADOS SA........................................................ 08/7285904-8 0862GXW 12/09/2010 18:39 B-20, PK 18,1
ROMANI J. ....................................................................................... 08/7273419-3 B 3402XC 25/08/2010 09:52 B-20, PK 18,1
ROMANI J. .......................................................................................08/7273705-8 B 3402XC 01/09/2010 09:32 B-20, PK 18,1
ROMANI J. ....................................................................................... 08/7274327-3 B 3402XC 08/09/2010 09:38 B-20, PK 18,1
ROMANO A. ....................................................................................08/7281792-0 0040GFX 30/09/2010 13:27 N-II, PK 665,1
ROSADO M. ....................................................................................25/9304859-5 B 1646WT 21/09/2010 10:00 A-2, PK 522,0
ROSASPINTOR SL .........................................................................17/9290439-0 2763FNF 25/09/2010 07:33 A-26, PK 69,7
ROSSI V. ...........................................................................................08/7280838-1 B 7404VS 02/09/2010 16:45 A-2, PK 602,7
ROTARU M. ..................................................................................... 43/9271867-0 B 8128TW 25/09/2010 10:22 A-7, PK 161,0
RUFO E. ............................................................................................08/7283486-7 0576DTZ 25/09/2010 23:58 N-II, PK 665,1
RUIZ J. .............................................................................................. 43/9270339-9 9366DCS 29/08/2010 13:58 A-7, PK 161,0
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RUIZ L. .............................................................................................08/7283676-5 7184BWZ 30/09/2010 09:42 C-16, PK 74,2
RUIZ M. ............................................................................................ 08/7278110-4 0552DJV 23/09/2010 13:20 C-33, PK 82,3
RUIZ M. ............................................................................................ 08/7278617-8 3451GHF 04/09/2010 11:28 C-16, PK 74,2
RUIZ M. ............................................................................................ 08/7279112-2 3256DXM 01/09/2010 13:19 C-33, PK 82,3
RUMAN L. .......................................................................................08/7281108-4 8371CXV 08/09/2010 15:50 N-II, PK 665,1
RUTKAUSKAS E............................................................................ 08/7275547-9 8678CCK 18/09/2010 11:05 A-2, PK 603,2
S M OSONA SL ...............................................................................08/7287240-7 B 6134WT 19/09/2010 13:48 C-33, PK 82,3
S M S DOS SL ................................................................................. 08/7284975-4 1341BRM 26/09/2010 15:42 B-23, PK 10,1
S P GLOBAL SL ..............................................................................08/7279690-3 5315BNN 29/09/2010 22:22 A-2, PK 609,0
SAB PRODUCTOS FINANCIEROS SCCL ..................................08/7280389-7 8225BYF 30/09/2010 11:14 A-2, PK 560,2
SACCO V. .........................................................................................25/8439403-5 M 6434XS 15/09/2010 20:54 AP-2, PK 150,0
SAENZ M. ........................................................................................ 08/7273107-6 1698GVS 02/09/2010 19:04 B-23, PK 3,3
SAINEA O. ...................................................................................... 08/7272095-0 3631BYW 09/09/2010 00:33 B-23, PK 10,1
SALAS F. ..........................................................................................08/7274639-9 4723GSF 30/08/2010 07:23 N-340, PK 226,8
SALHI S............................................................................................08/8584431-0 3610FXJ 23/08/2010 16:15 C-17, PK 19,6
SALMERON M. .............................................................................. 08/7276396-6 5833BMC 29/08/2010 17:45 N-340, PK 226,8
SALOU FUTURO SL ......................................................................43/8428838-8 1305FGT 10/09/2010 13:09 C-14, PK 3,0
SALLETTALEN Y BRIAND IMPORT EXPORT SL .................08/7286206-7 9166DXH 26/09/2010 16:35 B-23, PK 10,1
SAME SHIPSUPPLIERS SL .......................................................... 08/7281531-8 7836FPR 23/09/2010 13:53 B-23, PK 10,1
SAN JOSE M. ...................................................................................08/8585366-2 6311BJR 05/09/2010 16:38 C-15, PK 23,3
SANCHEZ F. .................................................................................... 43/9272414-7 4428DDN 25/09/2010 11:29 N-340, PK 104,7
SANCHEZ J. ....................................................................................08/7281692-6 B 6693SJ 03/09/2010 16:28 C-16, PK 74,2
SANCHEZ M. ................................................................................. 08/7277206-6 6654BXF 07/09/2010 18:01 B-20, PK 21,5
SANCHO S. ...................................................................................... 08/7272791-7 4205DWJ 27/08/2010 12:28 C-33, PK 82,3
SANDOVAL C. ................................................................................ 08/7288137-2 0380BGD 02/10/2010 19:13 C-31, PK 212,3
SANFERTOUR SL ..........................................................................08/7282960-3 9168FZB 03/09/2010 17:45 A-2, PK 602,7
SANPAR MANTENIMIENTO Y REPAR .................................. 08/8584690-6 7737GLM 31/08/2010 16:31 C-17, PK 19,6
SANTA TERESA MATERIALES DEC ........................................ 08/7283159-9 6119DZL 15/09/2010 08:07 B-23, PK 10,1
SANTIAGO C. ................................................................................ 08/7288007-0 1103FTL 03/10/2010 18:31 A-2, PK 570,3
SANTINVER GESTION E INVERSION .....................................08/7273996-2 5539GBT 29/08/2010 10:05 AP-7, PK 164,0
SARINA A. ..................................................................................... 08/7284346-2 6207FHW 10/09/2010 00:32 A-2, PK 608,2
SCHAZMANN R. ...........................................................................43/8428337-0 3902BCX 18/09/2010 12:03 AP-7, PK 209,5
SEGRIA MENSAJERIA .................................................................08/7279515-0 4678BRS 03/09/2010 15:18 A-2, PK 560,2
SEGURA EMPRESARIAL SL ......................................................08/8584922-5 1237GCR 24/08/2010 12:14 C-16, PK 19,0
SEGURA R. ..................................................................................... 17/9291880-0 2162CGR 01/10/2010 17:02 C-66, PK 5,5
SELEC CARS DE USERO Y LA TORRE SLU ............................08/7276467-7 B 8768UJ 11/09/2010 09:06 A-2, PK 597,4
SELEC CARS DE USERO Y LA TORRE SLU ............................08/7277390-5 B 8768UJ 31/08/2010 15:47 N-340, PK 226,8
SENDIN SPAIN EXPORT SL ........................................................43/8428728-1 5734GNC 04/09/2010 11:26 AP-7, PK 283,0
SENOSIAIN J. .................................................................................43/9272776-2 4003BBM 03/10/2010 18:04 N-340, PK 62,4
SERRALLERIA LLUIS VALENTI SL ......................................... 17/9289272-1 8960FTM 13/09/2010 19:53 C-65, PK 6,6
SERRALLERIES CABRERA SL ..................................................08/7282515-4 9879CFD 29/09/2010 10:14 N-II, PK 665,1
SERVEIS DE GESTIO I MUNTATGE ..........................................17/9290972-0 1884GCH 27/09/2010 12:24 A-26, PK 69,7
SERVEIS INMOVILIARIS LLARDOS MIL DOS SL ................08/8587083-6 2737CSW 08/09/2010 10:14 A-2, PK 532,5
SERVICE GRUP CARLES FONTOVA SL .................................. 08/7284299-4 4347DML 06/09/2010 12:20 A-2, PK 602,7
SERVICIOS APLICADOS
DE TELECOMUNICACIONES SL .............................................. 08/7282776-4 3019DDG 01/10/2010 13:02 C-16, PK 74,2
SERVICIOS PUBLICIDAD EXTERIOR ......................................43/8428434-8 3754FTK 08/09/2010 09:05 A-7, PK 170,5
SERVICIOS TURISTICOS LA SELVA SL .................................. 08/7280526-4 1216GNF 30/09/2010 13:30 B-20, PK 21,5
SERVICOSA SL ...............................................................................08/7285395-0 5311FJD 03/10/2010 17:21 B-20, PK 18,1
SERVITJE M. ...................................................................................08/7274362-0 6584GMC 25/08/2010 20:30 C-33, PK 82,3
SIGILATA SL ...................................................................................08/7280479-1 7049GSD 12/09/2010 16:20 A-2, PK 602,7
SILVA E. ...........................................................................................17/9290723-4 4629FBL 24/09/2010 16:35 A-26, PK 69,7
SILVANA L. .....................................................................................08/7282142-4 7354DYJ 28/09/2010 19:03 B-23, PK 10,1
SILVERTACO SL ........................................................................... 08/8586034-0 1444CCB 31/08/2010 12:44 C-15, PK 23,3
SILVESTRE MILLAS TRANSPORTS SL ...................................08/8587092-3 1278CZZ 06/09/2010 08:28 C-25, PK 190,0
SILVESTRI V. .................................................................................. 08/7274319-4 0100GXX 23/08/2010 13:14 B-20, PK 18,1
SILVESTRI V. .................................................................................. 08/7274515-8 0100GXX 09/09/2010 13:50 B-20, PK 18,1
SILVESTRI V. ..................................................................................08/7279802-3 0100GXX 20/09/2010 13:33 A-2, PK 602,7
SIMMEX INTL SL ......................................................................... 25/9305004-9 4948DMS 22/09/2010 22:30 AP-2, PK 164,9
SISTEMAS DE LIMPIEZA HAP SL .............................................43/9272073-3 8920GKJ 29/09/2010 22:45 N-340, PK 68,3
SISTEMES DE CONTROL  ............................................................08/7274230-5 8061FHD 08/09/2010 10:56 A-2, PK 609,0
SISTER BROWN SL ........................................................................17/9290152-7 8366FDK 22/09/2010 09:40 C-65, PK 6,6
SKORYKH Z. ...................................................................................08/7276867-0 2154GYS 24/09/2010 15:34 B-20, PK 21,5
SLIDE PRODUCTIONS SL ............................................................08/8587652-6 0296DLX 01/10/2010 16:12 C-32, PK 42,5
SOCIEDAD DE FOMENTO INDUSTRIAL
DE ESTREMADURA SA .............................................................. 08/8587004-6 2271FVV 06/09/2010 12:16 A-2, PK 565,0
SOCIETAT DE DISENY SL ...........................................................08/7279166-8 0743BHC 05/09/2010 14:33 C-16, PK 51,1
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SOCIETAT DE DISENY SL ...........................................................08/7282739-9 0743BHC 03/09/2010 11:03 C-16, PK 74,2
SOCIETAT LLEIDATANA DE MEDI ..........................................08/7271028-0 1782GRX 18/08/2010 15:45 C-31, PK 194,6
SOFA TRANS DOS MIL TRES SL ...............................................08/7286938-2 B 1397UY 04/10/2010 16:59 B-23, PK 3,3
SOKOLOV D. ...................................................................................08/7283632-2 4434GHT 28/09/2010 12:22 B-20, PK 18,1
SOKOLOV D. ................................................................................... 08/7283747-2 4434GHT 28/09/2010 12:36 A-2, PK 603,2
SOLANO S. ...................................................................................... 08/7279947-1 B 0505PV 12/09/2010 16:33 A-2, PK 560,2
SOLOPETALOS SL ....................................................................... 08/7270854-0 7260GVW 18/08/2010 12:02 B-20, PK 21,5
SOLSONA D. ...................................................................................08/7284579-1 3608GYB 23/09/2010 15:42 C-16, PK 74,2
SOLTEC NETWORKS SCP ...........................................................08/7283316-0 8588DWV 12/09/2010 12:52 C-32, PK 85,0
SOMAGUE ENGENHARIA SA SUC E .......................................08/7281787-0 0696GYV 29/09/2010 11:03 A-2, PK 608,2
SOTO D. ........................................................................................... 08/7271139-9 0004DMY 04/09/2010 09:57 B-23, PK 10,1
SOUQUET R. ................................................................................... 17/9291604-1 2439FFZ 02/10/2010 16:37 C-65, PK 22,6
SPATARUC V. ..................................................................................25/9305236-9 7076DLX 27/09/2010 15:56 AP-2, PK 164,9
SPERLECCHI A. ............................................................................. 25/9305371-0 8077GYR 25/09/2010 15:34 AP-2, PK 164,9
SPIRIDON G. ...................................................................................08/7287125-7 B 0790XG 30/09/2010 00:03 C-32, PK 48,0
SPOT MASVERD SL ..................................................................... 08/7272272-0 0859FHK 12/09/2010 21:23 C-32, PK 48,0
SPRING OCHENTA Y CINCO ESPAÑA SL .............................. 08/7283874-4 6453FJK 21/09/2010 12:51 B-124, PK 4,7
SPRING OCHENTA Y CINCO ESPAÑA SL ...............................25/8440077-2 6453FJK 01/10/2010 18:34 AP-2, PK 138,8
STAF SERVICIOS TECNICOS DE APOYOS
FORMATIVOS SL .......................................................................... 08/7279155-9 B 7111UF 04/09/2010 18:19 C-1412A, PK 53,2
STAF SERVICIOS TECNICOS DE APOYOS
FORMATIVOS SL ......................................................................... 08/7279295-0 B 7111UF 18/09/2010 17:26 C-1412A, PK 53,2
STANCU V. ......................................................................................17/9289589-0 2764BGM 19/09/2010 13:52 C-25, PK 230,0
STANESCU B. .................................................................................08/7273322-5 GI9334BC 10/09/2010 10:23 N-340, PK 226,8
STANESCU L. ................................................................................ 08/7284465-5 B 9077VD 01/09/2010 13:31 A-2, PK 602,7
STEFAN M. ..................................................................................... 08/7284973-0 B 6795XD 04/10/2010 16:14 B-20, PK 18,1
STEVENSON P. ...............................................................................43/9271725-6 8770GNS 16/09/2010 17:06 C-14, PK 4,3
STIL REGAL SL ..............................................................................08/8585656-9 1334CKM 01/09/2010 10:42 C-17, PK 33,8
STILCOLOR CONSTRUCCION Y RESTAURACION SL .........08/7281250-2 7946FRF 11/09/2010 09:24 C-16, PK 74,2
STOIAN C. ....................................................................................... 17/9289166-2 M 5781WH 03/09/2010 12:56 A-2, PK 703,0
STOIAN L. .......................................................................................08/7274896-3 B 5510UT 01/09/2010 22:56 C-33, PK 82,3
STOIAN L. ....................................................................................... 17/9289713-7 B 5510UT 20/09/2010 05:27 N-II, PK 751,5
STOICAN G. ....................................................................................08/7273848-2 B 6187OD 08/09/2010 18:28 AP-7, PK 164,0
STOICAN G. .................................................................................... 08/7274262-7 B 6187OD 15/09/2010 08:21 AP-7, PK 164,0
SUAREZ I. ........................................................................................ 08/7276257-7 8595CXP 07/09/2010 15:55 C-33, PK 82,3
SUBIETAS H. .................................................................................. 17/9289614-5 4669DLJ 17/09/2010 14:06 A-26, PK 82,6
SUBIETAS H. .................................................................................. 17/9290472-3 4669DLJ 24/09/2010 17:24 A-26, PK 69,7
SUMES SUBM ESPECIALITZATS SA........................................08/7276538-2 3345GSZ 09/09/2010 17:30 B-20, PK 21,5
SUMINISTRO INDUSTRIAL TECCO ........................................08/8584613-3 B 1133UF 15/09/2010 10:19 C-17, PK 32,7
SUMINISTROS INDUSTRIALES PRODECO SL ......................43/9273357-4 3498DHX 05/10/2010 04:45 N-340, PK 62,4
SZABO F. .........................................................................................08/7281028-6 4904BLR 06/09/2010 15:17 A-2, PK 602,7
SZYMOCHA M. .............................................................................. 43/9271953-8 V 7296ED 17/09/2010 16:00 N-340, PK 68,3
TALLER CANIEGO SL ................................................................. 08/7283033-4 1675CPW 27/09/2010 12:30 AP-7, PK 164,0
TALLER HNOS SARMIENTO CHAPA ......................................08/7273782-4 4729GTT 10/09/2010 07:51 A-2, PK 609,0
TALLER TECNIC LLEIDA SL ......................................................25/9304453-7 5956FSS 14/09/2010 14:51 A-2, PK 477,4
TALLERES ESTRANY SL ............................................................ 08/7281568-3 9393DMV 30/09/2010 19:04 C-35, PK 52,1
TANACHIAN E. ..............................................................................17/9289846-0 5126BKZ 20/09/2010 09:15 C-65, PK 6,6
TANASE P. ....................................................................................... 08/7278232-7 M 3867WT 24/09/2010 14:45 A-2, PK 570,3
TANASE P. .......................................................................................08/7279399-5 M 3867WT 24/09/2010 14:49 A-2, PK 560,2
TAORAT N. ..................................................................................... 25/9304856-0 3202GKR 21/09/2010 16:53 A-2, PK 510,0
TARANESCU D. ............................................................................. 08/7278199-3 B 8297OM 24/09/2010 15:55 C-32, PK 48,0
TARFOUS, K. .................................................................................. 08/4025321-0 B 6519TP 01/06/2010 12:00 CERDANYOLA DEL
 VALLèS
TARGARONA R. .............................................................................08/7282325-1 B 1596VT 16/09/2010 14:02 A-2, PK 602,7
TARRAGO D. .................................................................................. 08/7272091-3 B 8513LT 25/08/2010 19:56 B-23, PK 4,7
TASACIONES E INVERS CONSTRUC DOMOTICAS SL ....... 08/7283800-8 2391BRN 30/09/2010 21:25 B-20, PK 21,5
TASSO DOS MIL SL.......................................................................08/7287674-5 1417GKR 02/10/2010 13:28 A-2, PK 597,4
TASSO DOS MIL SL....................................................................... 25/9305916-7 1417GKR 02/10/2010 12:55 A-2, PK 522,0
TAURUS CONSULTORES SL .......................................................08/8586677-0 3348GHJ 09/09/2010 17:02 B-20, PK 24,5
TAVARES C. ....................................................................................08/7275878-0 GI5712BN 25/09/2010 15:56 B-20, PK 21,5
TAVARES C. .................................................................................... 08/7279101-8 GI5712BN 24/09/2010 04:29 C-32, PK 53,7
TCP SOCIEDAD ANONIMA ........................................................08/7281913-0 1880GJP 04/09/2010 15:16 A-2, PK 602,7
TCHANQUE A. ............................................................................... 08/7277452-5 3395BJC 01/09/2010 11:29 B-20, PK 21,5
TECNICAS DE ACCION PREVENTIVAS SL .............................08/7281943-9 1321GYB 01/10/2010 12:43 C-31, PK 212,3
TECNIOBRAS DIEZ SL .................................................................08/8586491-0 3585FVT 08/09/2010 10:21 C-32, PK 19,5
TECNIQUES DULCET SL ............................................................. 08/7279333-7 5825FKK 23/09/2010 20:43 C-16, PK 51,1
TECNO GESTIO GIRONA SL ........................................................17/9291443-1 B 0030UX 30/09/2010 00:49 C-65, PK 22,6
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TECNOMOBIL EMPORDA SL ..................................................... 17/9290298-7 B 4367WX 23/09/2010 21:53 A-26, PK 69,7
TECHOS LUCLAR SL ................................................................... 08/7282422-0 1880GBW 01/10/2010 10:53 A-2, PK 597,4
TEGBUR SL ..................................................................................... 43/9271229-7 5739FZY 20/09/2010 08:44 AP-7, PK 337,0
TEICHENNE SA .............................................................................08/8586709-9 2141DJV 10/09/2010 09:41 C-32, PK 23,0
TELNET GROUP INFRASTRUCTURA
Y TECNOLOGIA SL.......................................................................08/7286733-1 7447FLJ 02/10/2010 12:17 N-340, PK 226,8
TERMIBARNA SA ..........................................................................17/9291376-1 3987GJK 29/09/2010 12:04 A-26, PK 69,7
TEROPOL CONSULTORIA INMOBILIARIA ...........................25/9305176-6 4444DKJ 26/09/2010 14:48 AP-2, PK 164,9
TERRA DE VEREMA SL ..............................................................43/8428835-2 6682FSX 19/09/2010 08:24 T-11, PK 0,5
TERRALLAR SL ............................................................................ 08/7279181-0 8256FTN 24/09/2010 14:37 C-16, PK 51,1
TERRALLAR SL ............................................................................08/7285418-6 8256FTN 03/10/2010 06:02 C-16, PK 51,0
TESLA INDUSTRIAL SA ..............................................................08/8586929-1 B 4605TH 11/09/2010 10:57 BP-1503, PK 19,3
TMENI S. .........................................................................................08/7275682-0 5212CPR 30/08/2010 02:36 N-II, PK 665,1
TOMKINSON C. .............................................................................43/8428480-9 1818GLJ 17/09/2010 13:24 AP-7, PK 339,3
TOROK A. ........................................................................................08/7272316-0 1281DBT 14/09/2010 17:29 C-31, PK 191,2
TORRA PORTELL I ASSOCIATS SL ......................................... 08/8586438-6 7419CTK 10/09/2010 16:05 A-2, PK 574,5
TORREGROSA M. ..........................................................................08/7276783-0 4495BCD 20/09/2010 11:45 B-20, PK 21,5
TORRES J. ....................................................................................... 08/7283391-4 8738FNC 26/09/2010 18:42 N-II, PK 665,1
TOT SERVICES SCP .......................................................................17/9291475-3 7373GVS 01/10/2010 01:34 C-65, PK 14,8
TOTU P. ............................................................................................08/7284115-0 3288CBF 02/09/2010 15:26 C-16, PK 74,2
TRAINA SA .................................................................................... 08/7280690-8 9742FLH 24/09/2010 12:02 N-II, PK 665,1
TRANSP REFRIG INTERNOVA .................................................. 08/3312595-1 6069FVH 24/07/2010 11:11 AP-7, PK 171,5
TRANSP REFRIG INTERNOVA ..................................................08/3312682-0 6069FVH 24/07/2010 10:50 N-340, PK 237,0
TRANSPORTES EVARISTO MOLINA SA ................................. 43/8428437-3 6383CZZ 08/09/2010 12:45 N-340, PK 97,9
TRANSPORTES GNS SOLE SL ....................................................08/7284725-3 3592GJY 30/09/2010 08:19 N-340, PK 226,8
TRANSPORTES GNS SOLE SL ....................................................43/9272003-8 3166DCJ 01/10/2010 04:52 N-340, PK 62,4
TRANSPORTES MARCIAL SL ....................................................43/9272228-0 8557DTZ 28/09/2010 20:51 N-340, PK 62,4
TRANSTAP GRUP II SL ................................................................08/7286539-0 6153FRN 03/10/2010 13:49 C-16, PK 51,1
TREBALLS AUTONOMS VERTICALS SL ............................... 08/7285696-6 6467FBV 23/09/2010 18:25 BV-1462, PK 6,5
TRIBERSE SL..................................................................................08/7281073-6 7898BGK 12/09/2010 12:10 B-23, PK 10,1
TRICKYTOY SL .............................................................................43/9272024-5 4876DFX 21/09/2010 16:13 N-340, PK 104,7
TUDELA J. .......................................................................................43/8428949-6 8271FKD 16/09/2010 08:51 C-14, PK 11,5
TURISMO PROMOCIONAL DON VIAJE SL............................. 17/9291242-2 5939DDP 24/09/2010 13:47 A-26, PK 69,7
TWIM INVERSIONES 2008 SL ..................................................... 17/9291717-3 4154GWY 03/10/2010 14:41 A-2, PK 703,0
TYM REAL STATE SL .................................................................. 08/7271601-8 7399FZT 20/08/2010 17:15 C-33, PK 82,3
TYSA EUROPA SL .........................................................................08/7284548-1 8971CHV 25/09/2010 10:54 C-16, PK 74,2
UNITED BARCODE SYSTEMS SL ............................................ 25/9304073-8 8131DZY 17/08/2010 17:30 A-2, PK 477,4
UNITED RAGOL SL ..................................................................... 08/7278640-9 2547FDS 06/09/2010 17:32 C-16, PK 74,2
UNIVERSAL BEB SL EN CONSTITUCIO .................................08/7279814-0 9608GBC 19/09/2010 16:07 A-2, PK 602,7
UNIVERSAL DE MAQ MEDIO AMBIENTE SL .......................43/9271292-0 9879GSD 17/09/2010 23:59 AP-7, PK 337,0
UNO D LOZANO SL ..................................................................... 08/7280633-0 3746FLT 30/09/2010 10:43 C-16, PK 51,1
URBANITZADORA MONTSENY SL .........................................17/9290924-3 0959CLY 24/09/2010 12:32 A-26, PK 82,6
UREÑA C. ........................................................................................08/7287388-7 B 6090VY 29/09/2010 14:06 C-33, PK 82,3
URGESMIT 750 SL .........................................................................08/7280179-0 6315DWL 29/09/2010 15:49 A-2, PK 609,0
USACAR SL ..................................................................................... 08/7285316-9 0247GVV 03/10/2010 16:26 B-23, PK 4,7
USACAR SL ..................................................................................... 17/9291468-0 4106GRW 30/09/2010 00:56 N-II, PK 736,5
USMALADIA SL ............................................................................ 08/7277201-2 8240DFZ 21/09/2010 17:33 B-20, PK 21,5
VADUVA I. ...................................................................................... 43/9271210-8 A 0786DN 22/09/2010 12:47 AP-7, PK 337,0
VADUVA I. ......................................................................................43/9271368-6 A 0786DN 22/09/2010 19:34 AP-7, PK 337,0
VALENTE M. ..................................................................................08/7271129-6 3520GCR 14/09/2010 11:45 B-23, PK 10,1
VALLDEPEREZ J. ........................................................................... 43/9271829-7 7883BWM 24/09/2010 17:09 C-12, PK 21,4
VALLS R. ......................................................................................... 43/9272181-6 5897CFD 17/09/2010 10:44 N-340, PK 84,3
VAN DER LANDE C. ..................................................................... 17/9290035-3 0620GYK 22/09/2010 20:56 C-66, PK 5,5
VARDENOD ASOCIADOS SL .....................................................08/8585339-0 0894FYM 21/09/2010 13:46 AP-7, PK 113,0
VARGA C. ........................................................................................43/0790893-2 5039CTZ 28/08/2010 07:42 N-340, PK 94,0
VARGAS D. ......................................................................................08/7270875-7 8503CVX 26/08/2010 17:14 C-32, PK 48,0
VASILE I. ......................................................................................... 08/7275101-0 B 8158MU 14/09/2010 13:17 A-2, PK 603,2
VASILE V. ........................................................................................08/7282995-7 B 3676TP 09/09/2010 08:37 A-2, PK 602,7
VELASCO E. ...................................................................................08/7286395-5 4344BRS 02/10/2010 12:19 C-16, PK 51,0
VELASCO J. ....................................................................................08/7287488-9 5163BCN 02/10/2010 11:16 A-2, PK 597,4
VELAZQUEZ E. ............................................................................. 08/7281201-0 9910BBK 03/09/2010 06:32 N-II, PK 665,1
VELILLA M. ....................................................................................08/7273049-7 7088BMV 24/08/2010 11:20 C-33, PK 82,3
VELIZ I. ........................................................................................... 08/7274406-0 8033FGH 28/08/2010 18:28 N-340, PK 226,8
VENDING LLOBREGAT ..............................................................08/8587402-7 8614CNT 01/09/2010 12:44 B-30, PK 7,2
VERDEJO R. .................................................................................... 17/9290459-5 8074BMW 24/09/2010 12:14 A-26, PK 69,7
VES QUINA COSA SL ...................................................................08/7264742-2 9949FBX 04/08/2010 13:16 C-33, PK 82,3
VIDALES WAGEN SLU .................................................................08/7276756-1 8441GKV 11/09/2010 11:28 A-2, PK 597,4
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Titular E V D H L

VIDALES WAGEN SLU .................................................................08/7277307-1 6993FGY 27/09/2010 13:43 A-2, PK 570,3
VIDALES WAGEN SLU .................................................................08/7279364-7 8441GKV 11/09/2010 11:30 A-2, PK 602,7
VILA M. ...........................................................................................08/7277496-2 GI0626BT 15/09/2010 11:00 N-340, PK 226,8
VILA M. ...........................................................................................17/9290549-4 GI0626BT 27/09/2010 16:03 C-66, PK 38,1
VILARDELL A. .............................................................................. 08/7285189-2 B 8262PS 23/09/2010 16:51 C-16, PK 51,0
VILARDELL SANZ SCP ...............................................................08/7283850-1 GI6052BJ 01/10/2010 12:07 A-2, PK 609,0
VILASECA C. ...................................................................................08/7271517-2 1137FMV 19/08/2010 08:28 C-33, PK 82,3
VILLAROYA E. ............................................................................... 08/7275268-7 7674CZC 11/09/2010 07:14 B-20, PK 21,5
VILLARROEL M. ........................................................................... 08/7278611-2 4489CKK 22/09/2010 19:48 C-32, PK 48,0
VILLEGAS A. .................................................................................. 08/7273331-6 1870BCB 05/09/2010 11:43 B-23, PK 3,3
VILLI SA .......................................................................................... 08/7275412-5 2193DRN 19/09/2010 15:36 B-20, PK 21,5
VIÑA M. ........................................................................................... 08/8585110-6 8103DVF 09/09/2010 12:23 C-31, PK 216,9
VIOREL C. ...................................................................................... 08/7279405-6 B 4612SK 18/09/2010 14:20 A-2, PK 560,2
VISAN N. .........................................................................................08/7274225-1 M 7374SU 04/09/2010 12:59 N-340, PK 226,8
VITALIYCH S. ................................................................................25/9304251-6 3393DMF 12/09/2010 03:38 A-2, PK 510,0
VITOS A. .......................................................................................... 17/8432592-2 B 2249UK 06/09/2010 08:51 C-35, PK 88,0
VIVES F. ........................................................................................... 43/9270617-9 L 9860AG 20/09/2010 06:27 AP-7, PK 337,0
VOEXPRESS VALLES SL .............................................................08/8584471-0 5875GMB 31/08/2010 16:23 C-17, PK 19,6
VON EHREN J. ................................................................................08/7275385-6 6890GNZ 11/09/2010 12:21 A-2, PK 570,3
VOSTOK CAR SL ...........................................................................08/7280856-3 5391BXX 08/09/2010 13:03 A-2, PK 602,7
VUJICIC A. ..................................................................................... 08/7279786-0 1964GCZ 04/09/2010 16:17 A-2, PK 602,7
WALESIUK P. ..................................................................................08/7282282-9 8834GBM 12/09/2010 11:44 A-2, PK 608,2
WALMUT SL ...................................................................................08/7274922-0 2693DHB 23/09/2010 14:31 A-2, PK 570,3
WALTERS W. ..................................................................................43/9272634-8 A 1906DV 29/09/2010 19:42 N-340, PK 62,4
WALTERS W. ...................................................................................43/9273115-2 A 1906DV 03/10/2010 09:00 N-340, PK 62,4
WANG K. .........................................................................................08/7279299-1 9720DVH 03/09/2010 11:37 A-2, PK 602,7
WANG K. ..........................................................................................08/7281116-3 9720DVH 16/09/2010 02:24 A-2, PK 608,2
WASHING MACHINE RECORD SL .......................................... 08/7280909-9 5730FBD 13/09/2010 09:59 A-2, PK 602,7
WIND SPACE XXI SL ....................................................................08/7282014-6 6707FXZ 25/09/2010 13:58 C-58, PK 5,8
WOLK S. ...........................................................................................17/9290530-0 2066CRV 26/09/2010 06:44 N-II, PK 751,5
WOLNOSC SA ................................................................................. 08/7279891-2 7436BXN 01/09/2010 12:45 A-2, PK 602,7
WORLD INGREDIENTS SL .........................................................08/7280208-3 2804BMK 31/08/2010 14:19 C-33, PK 82,3
WORLD MUSIC FACTORY SL ..................................................... 08/7285753-2 4675CZF 22/09/2010 17:47 C-16, PK 94,2
WORLD MUSIC FACTORY SL ..................................................... 08/7287591-8 4675CZF 26/09/2010 18:07 C-33, PK 82,3
XXI SOKITEL SL ........................................................................... 08/7284174-5 1115FMV 29/09/2010 16:48 N-II, PK 665,1
YACO MUDANZAS Y TRANSPORTES ..................................... 43/9271034-3 B 9211SL 27/09/2010 00:54 N-340, PK 62,4
YE H................................................................................................. 08/7277286-4 9908GWF 27/09/2010 13:50 A-2, PK 570,3
YURKIV M. .....................................................................................43/9272287-0 MU3495BJ 28/09/2010 06:52 AP-7, PK 337,0
ZAMBRANO S. ...............................................................................08/7284563-3 5523DDG 04/09/2010 10:54 B-23, PK 10,1
ZAMORA N. ................................................................................... 08/7280055-0 1969FWZ 24/09/2010 13:53 C-16, PK 51,1
ZARBABYAN M.............................................................................08/7272060-7 B 6779WN 10/09/2010 12:29 B-23, PK 10,1
ZELASKIEWICZ A. .......................................................................17/8432840-6 5162BHR 23/09/2010 07:24 C-66, PK 36,5
ZERORIESGO INFORMACION SL .............................................08/7280416-0 4406DRB 02/09/2010 13:03 A-2, PK 602,7
ZHANG YU S SL ............................................................................08/7280555-6 B 3778OY 30/09/2010 22:50 N-II, PK 665,1
ZHONG XI IMPORT EXPORT SL ................................................ 08/7281281-2 7785GLF 30/09/2010 17:27 N-II, PK 665,1
ZHONG XI IMPORT EXPORT SL ................................................08/7281282-4 6322CMT 30/09/2010 17:27 N-II, PK 665,1
ZHORZHOLIANI R. ....................................................................... 08/7274762-3 3065GLH 22/09/2010 14:02 C-33, PK 82,3
ZHOU M. ......................................................................................... 08/7281254-0 1524DYZ 11/09/2010 09:57 C-16, PK 74,2
ZIDARU C. ...................................................................................... 25/9305449-4 4364DRC 29/09/2010 16:05 A-2, PK 510,0
ZITOUNIEL AYACHI  ................................................................... 08/7271021-3 5631BNN 19/08/2010 09:47 C-31, PK 194,6
ZOFIO J. ...........................................................................................08/8586342-0 0413CKX 21/09/2010 13:18 C-31, PK 216,9
ZUECO J. ..........................................................................................17/9290806-8 5173FKN 29/09/2010 05:43 A-2, PK 703,0

(10.302.081)
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SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

EDICTE
de 20 d’octubre de 2010, de notificació d’acords d’incoació d’ofici d’expedients 
sancionadors.

D’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), es notifica l’acord d’incoació 
d’ofici dels expedients sancionadors que s’assenyalen a l’annex d’aquest Edicte, 
instruïts pel servei territorial de trànsit corresponent, a les persones físiques o 
jurídiques denunciades que hi figuren. La notificació s’efectua mitjançant aquest 
Edicte ja que no s’ha pogut dur a terme personalment, bé perquè es desconeix el 
domicili actual de les persones interessades, o bé per absència d’aquestes en el 
moment de la notificació. Els corresponents expedients són a la unitat de sancions 
del servei territorial de trànsit instructor, a les adreces que consten com a annex 
d’aquest Edicte.

Si la denúncia és a nom d’una persona jurídica o la persona denunciada no con-
duïa el vehicle en el moment de la denúncia, les persones interessades tenen vint 
dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte per fer arribar les 
dades identificatives del/de la conductor/a al servei territorial de trànsit instructor. 
L’incompliment del deure d’identificar el/la conductor/a per part de la persona 
titular/arrendatària a llarg termini del vehicle és sancionat com a falta molt greu 
amb una multa del doble de la prevista per a la infracció originària si aquesta és 
lleu, i el triple si és greu o molt greu (articles 65.5.j i 9 bis.1 del Reial Decret legis-
latiu 339/1990, de 2 de març, que aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, segons la redacció donada per la 
Llei 18/2009, de 23 de novembre (en endavant LSV).

Aquest requeriment no té virtualitat si el procediment sancionador s’ha iniciat 
com a conseqüència de l’incompliment del deure d’identificació del titular i quan 
la persona responsable de la infracció comesa sigui el titular o arrendatari a llarg 
termini del vehicle.

Si us voleu acollir a la tramitació d’aquest expedient pel procediment abreujat, 
disposeu d’un termini de 20 dies naturals, comptats des del dia següent al de la 
publicació d’aquest Edicte en el DOGC, per realitzar el pagament de l’import 
de la sanció indicat en aquest edicte, amb un descompte del 50 per cent. Aquest 
procediment implica: la renúncia a formular al·legacions (en cas que es formulin 
es tindran per no presentades), la finalització del procediment sense necessitat de 
dictar resolució expressa, l’esgotament de la via administrativa (només es podrà 
recórrer davant de la jurisdicció contenciosa administrativa) i la fermesa de la 
sanció des del moment del pagament. Si la sanció és greu i no comporta detracció 
de punts, no s’anotarà com a antecedent en el Registre de Conductors i Infractors. 
El procediment abreujat no es pot aplicar a les infraccions previstes a l’article 65, 
apartat 5.h), j) i 6 LSV.

En cas de no efectuar el pagament amb descompte del 50 per cent, continua la 
tramitació pel procediment ordinari, que us permet formular al·legacions i proposar 
o aportar proves en el termini de 20 dies naturals a comptar des del dia següent de 
la publicació de l’Edicte. L’escrit d’al·legacions s’ha d’adreçar al Servei Territorial 
de Trànsit corresponent i es pot presentar en qualsevol dels registres legalment 
establerts. Si no formuleu al·legacions ni aboneu l’import de la sanció, aquesta 
notificació tindrà l’efecte d’acte resolutori del procediment sancionador, excepte 
en el cas de les infraccions greus amb punts i molt greus no notificades en l’acte, en 
què es dictarà resolució sancionadora expressa. Contra la resolució sancionadora 
es podrà interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, en el termini d’un 
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mes. La sanció podrà executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la publicació 
d’aquest Edicte al DOGC.

De conformitat amb l’article 92.3 LSV el termini màxim per resoldre i notificar 
la resolució de l’expedient sancionador és d’un any a comptar de la data d’incoació 
de l’expedient.

Barcelona, 20 d’octubre de 2010

JOSEp péREz mOyA

Director

ANNEx 1

Adreces i horaris dels serveis territorials de Trànsit

Barcelona: Pl. Espanya, 1, 08015 Barcelona.
Girona: Álvarez de Castro, 4, 3a planta, 17001 Girona.
Lleida: Rambla Ferran, 1, 3a planta, 25007 Lleida.
Tarragona: av. Roma,7-9, baixos, 43005 Tarragona.

Horari: de dilluns a dijous de 8.30 a 14 i de 16 a 18 hores, i divendres de 8.30 a 
14.00 hores. Horari d’estiu: de 8.30 a 14 hores.

ANNEx 2

E=núm. d’expedient (08: Servei Territorial de Trànsit de Barcelona; 17: Servei Territorial de Trànsit 
de Girona; 25: Servei Territorial de Trànsit de Lleida; 43: Servei Territorial de Trànsit de Tarragona); 
I=núm. d’identificació de l’infractor/a; D=data de la denúncia; S=import de la sanció.

Infractor/a E I D S

10 FEDAN INMO SERVICIOS SL ................... 08/4173015-9 B627336 29/07/2010 200,00
AGO ACONDICIONAMIENTO GENERAL  
DE OFICINAS SL ................................................. 08/4117450-0 B603120 16/07/2010 200,00
ABAD, S. .............................................................. 08/7269736-4 4677289 03/09/2010 500,00
ABAHRI, S. ...........................................................08/7268912-0 4676935 16/08/2010 100,00
ABARCA, C. ......................................................... 08/7265036-2 4344519 04/08/2010 300,00
ABBOU, N. ............................................................ 17/8432297-2 4804014 02/09/2010 300,00
ABDA, M. ...............................................................08/3901611-1 X342641 23/07/2010 200,00
ABDELAZIZ, E. ...................................................08/7270327-5 X639922 28/08/2010 300,00
ABDESELAN, J. ................................................... 08/3894291-3 5142711 13/07/2010 500,00
ABOUZAHRA, E. .................................................17/1033655-3 X122173 29/07/2010 200,00
ABRAS, E. ..............................................................17/1027331-4 7790982 23/07/2010 200,00
ABRIL, G. .............................................................. 08/7274301-2 3973463 25/08/2010 100,00
ABUBAKAR, T. ...................................................25/0705616-4 X697657 24/07/2010 200,00
ABUBAKAR, T. ................................................... 25/0706431-5 X697657 28/07/2010 200,00
ACEBES, A. ...........................................................43/9270382-6 3900017 17/09/2010 100,00
ACEDO, J. ..............................................................08/3295134-5 5328957 30/04/2010 300,00
ACOSTA, R........................................................... 08/7269120-6 3503077 18/08/2010 300,00
ACOSTA, R............................................................08/7274334-6 3503077 20/09/2010 100,00
ACS VILADECANS SL .......................................08/3314300-5 B599266 12/08/2010 200,00
AFIFI, R. ................................................................08/3936321-4 X538811 10/08/2010 500,00
AFIFI, R. ................................................................08/3946925-7 X538811 26/07/2010 500,00
AFKIR, A. ..............................................................17/9289624-8 X206663 19/09/2010 100,00
AGNE, R. ............................................................... 08/7261463-7 4371255 26/07/2010 100,00
AGROPECUARIA ALBELDA 2004 SL ............ 25/0697086-5 B255511 20/06/2010 1.500,00
AGUERO, S. ..........................................................08/3933032-4 Y109447 28/07/2010 200,00
AGUERO, S. ..........................................................08/3933033-6 Y109447 28/07/2010 200,00
AGUILAR, F. ........................................................ 08/3892001-6 3474021 04/08/2010 1.500,00
AGUILAR, J. .........................................................25/9304078-1 5246673 21/08/2010 100,00
AGUILA, C. ...........................................................08/4038452-3 4350506 19/08/2010 200,00
AGUILA, I. ............................................................08/3936853-2 X458967 04/08/2010 1.250,00
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Infractor/a E I D S

AGUILERA, B. .....................................................08/3896339-2 4759695 28/07/2010 1.000,00
AGUILERA, E. ......................................................08/4038142-0 4698227 19/08/2010 200,00
AGUILERA, M. ................................................... 08/7269868-0 4654394 24/08/2010 300,00
AGUILERA, M. .................................................... 08/7274133-7 5220387 04/09/2010 100,00
AGUSTI, D. ............................................................17/9290250-7 4053293 23/09/2010 100,00
AGUSTI, J. ............................................................ 08/7258406-7 4026497 16/07/2010 100,00
AGZENNAI, A. .....................................................08/3863921-0 X488230 09/08/2010 500,00
AHSSISSEN, N......................................................08/3916943-2 X320558 03/08/2010 1.500,00
AILINCA, V. ..........................................................08/7273993-2 X472704 30/08/2010 100,00
AKBAR, S. ........................................................... 08/7269208-3 X524948 20/08/2010 100,00
AKBIB, N. .............................................................08/7273128-3 X365370 22/08/2010 100,00
AKHOUAJI, M. .................................................... 08/7273470-9 X312514 11/09/2010 300,00
AL HASSANE, N. .................................................25/0705533-6 X490960 08/07/2010 200,00
ALARCON, A. ......................................................43/9270057-0 4613629 17/08/2010 100,00
ALARCON, M. ......................................................08/3312275-0 4546532 22/07/2010 200,00
ALBARRACIN, J. ..................................................43/9271417-8 7350136 25/09/2010 100,00
ALBERICH, M. .................................................... 08/7269905-7 4760598 26/08/2010 300,00
ALBERO, M. .........................................................08/7239834-3 3697218 20/06/2010 300,00
ALBERT, E. ...........................................................08/7261087-6 3618322 03/08/2010 100,00
ALCAIDE, A. ....................................................... 08/7269354-9 3511974 17/08/2010 300,00
ALCAIDE, Z.......................................................... 17/9285467-7 4363660 20/08/2010 300,00
ALCANEX SL .......................................................08/3316494-4 B609458 26/08/2010 200,00
ALCANEX SL .......................................................08/3316495-6 B609458 26/08/2010 200,00
ALCANEX SL .......................................................08/3316499-8 B609458 26/08/2010 200,00
ALCANEX SL .......................................................08/3316500-0 B609458 26/08/2010 200,00
ALCARAZ, M. ......................................................08/3829198-1 4698790 02/08/2010 200,00
ALCATARA, A. ....................................................08/7270342-7 3845191 06/09/2010 300,00
ALCATARA, A. ................................................... 08/7270466-8 3845191 25/08/2010 300,00
ALCATARA, A. ................................................... 08/7271228-8 3845191 27/08/2010 300,00
ALCATARA, A. .................................................... 08/7271374-3 3845191 09/09/2010 100,00
ALCAZAR, J. ........................................................ 43/9271014-8 5251855 24/09/2010 300,00
ALCOVER, A. ....................................................... 08/3911104-3 4694696 16/08/2010 200,00
ALEKSEJEV, A. ................................................... 08/7272682-6 X796596 22/08/2010 100,00
ALFONSIN, J......................................................... 17/1047727-0 3329229 17/06/2010 200,00
ALIAS, T. ...............................................................08/7270398-2 3871181 06/09/2010 100,00
ALIAS, T. ...............................................................08/7270801-0 3871181 31/08/2010 100,00
ALIU, J. ..................................................................17/9289269-6 4028807 13/09/2010 100,00
ALI, N. .................................................................... 08/3880341-3 4786765 29/06/2010 1.500,00
ALMOGUERA, E. ................................................ 08/4111880-4 4763005 25/07/2010 500,00
ALMONT COSMETIC SL ..................................08/4090256-4 B638619 03/08/2010 200,00
ALONSO DE PORRES, M. ..................................08/3312555-4 3774618 22/07/2010 200,00
ALONSO DE PORRES, M. ..................................08/3312556-0 3774618 22/07/2010 200,00
ALONSO, B. ......................................................... 25/9298342-0 4432922 14/06/2010 100,00
ALONSO, J. ............................................................08/3914721-7 0260678 19/08/2010 200,00
ALONSO, J. ...........................................................43/9270586-9 4091606 18/09/2010 100,00
ALONSO, M. .........................................................25/8439547-6 3647775 15/09/2010 300,00
ALOS, J. .................................................................17/8430849-8 4546631 30/06/2010 100,00
ALOUI, A. .............................................................43/9270323-5 X488480 15/09/2010 300,00
ALPUENTE, A. .....................................................08/7271249-5 3840056 24/08/2010 300,00
ALTARRIBA, E. ................................................... 08/3312774-5 3473603 23/07/2010 80,00
ALTARRIBA, E. ................................................... 08/3312775-7 3473603 23/07/2010 200,00
ALTED, A. .............................................................08/3947173-4 5329553 15/08/2010 1.000,00
ALTIMASVEREZ, I. ............................................ 08/7269381-1 2543767 17/08/2010 300,00
ALTIMASVEREZ, I. ........................................... 08/7270708-4 2543767 24/08/2010 100,00
ALUJAS, C............................................................ 08/7270590-9 4717629 04/09/2010 100,00
ALVAREZ, A. ...................................................... 08/7224697-0 3576570 19/05/2010 300,00
ALVAREZ, A. .......................................................08/7271792-4 3935525 03/09/2010 100,00
ALVAREZ, A. .......................................................08/7272575-5 4763423 18/09/2010 100,00
ALVAREZ, B. ........................................................08/7270528-2 4401175 21/08/2010 100,00
ALVAREZ, J. ........................................................ 08/3944485-8 5220556 24/08/2010 200,00
ALVAREZ, J. ........................................................ 08/7254425-8 4445917 13/07/2010 300,00
ALVAREZ, M. ....................................................... 08/3867413-3 X382458 23/07/2010 500,00
ALVAREZ, M. .......................................................08/7271479-0 3933636 28/08/2010 100,00
ALVES, M. ............................................................ 08/3800276-8 7298771 14/08/2010 200,00
ALLEPUZ, C. ........................................................ 08/7268617-2 3839083 09/08/2010 300,00
AMADOR, F. .........................................................08/3315427-6 4353821 15/08/2010 500,00
AMADOR, F. ..........................................................17/9287621-3 2410725 03/09/2010 100,00
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Infractor/a E I D S

AMADOR, L. ....................................................... 08/3309638-9 5242270 30/06/2010 1.500,00
AMAR, J. ...............................................................08/7246211-4 X218516 25/06/2010 100,00
AMATLLER, J. ..................................................... 17/1046973-5 4023447 08/07/2010 1.000,00
AMAYA, J. ............................................................. 08/3914682-1 3654052 07/08/2010 200,00
AMAYA, J. .............................................................08/7271676-0 3652529 20/08/2010 300,00
AMAYA, L.............................................................08/7269047-5 4679339 21/08/2010 100,00
AMAYA, L............................................................ 08/7269245-4 4679339 22/08/2010 100,00
AMELA, T. ............................................................08/3945475-0 7708994 31/08/2010 1.000,00
AMELLA, A. ......................................................... 17/9288139-0 4099828 05/09/2010 300,00
AMEZIANE, A. ................................................... 08/3909962-4 4369766 12/08/2010 1.500,00
AMORES, T. ......................................................... 08/8584830-0 5302943 31/08/2010 300,00
AMSSAHLI, M. .................................................... 43/9270717-2 X332420 17/09/2010 100,00
ANAYA, E. ........................................................... 08/7260614-6 4372013 22/07/2010 100,00
ANDREI, M. .......................................................... 25/0731883-9 X980276 17/08/2010 1.500,00
ANDRES, D. .......................................................... 08/4038178-3 4345541 13/08/2010 200,00
ANDREU, C. .........................................................08/4120285-4 7315264 24/07/2010 80,00
ANDREU, J. ...........................................................08/7271200-3 4660565 20/08/2010 300,00
ANDRE, J. .............................................................08/7273099-7 4099820 21/08/2010 600,00
ANGLADA, S. .......................................................08/8584618-7 3394074 15/09/2010 300,00
ANGLES, M. .........................................................08/7271465-6 1894900 12/09/2010 300,00
ANGUERA, M. .................................................... 08/7262836-6 5260039 11/08/2010 100,00
ANGUITA, E. ........................................................ 17/1027759-1 4053912 10/07/2010 200,00
ANGUITA, M. .......................................................17/9289097-9 4664530 12/09/2010 100,00
ANTONIO, M. ....................................................... 17/1027384-3 5230602 01/07/2010 200,00
ANTONI, A. ..........................................................43/9270410-0 3801231 13/09/2010 100,00
ANTON, R. .............................................................08/4111419-3 X484108 21/07/2010 200,00
AÑES, J. .................................................................08/7271075-4 X643656 21/08/2010 100,00
AÑOVEROS, F. ....................................................08/7264649-6 4634273 03/08/2010 100,00
ARABULI, N. ........................................................08/3312109-0 X688412 23/07/2010 200,00
ARAGON, M. ........................................................43/0933632-4 3969458 12/07/2010 200,00
ARANDA, E. .........................................................08/7271689-5 4675104 29/08/2010 100,00
ARAN, F. ...............................................................17/9289780-7 4033919 21/09/2010 100,00
ARAUZ, P. .............................................................08/7268701-8 7319205 14/08/2010 300,00
ARBIOL, C. ........................................................... 08/3304301-1 4499260 15/05/2010 500,00
ARCAU, J. .............................................................. 25/9304271-1 4089699 11/09/2010 100,00
ARCOS, L. .............................................................08/4190453-8 X901110 23/07/2010 500,00
ARENAS, J. ........................................................... 17/1025264-5 4675559 21/07/2010 200,00
ARFALIA SL .........................................................08/3895683-5 B606097 06/08/2010 1.500,00
ARGEMI, J. ............................................................08/7259796-1 5214424 21/07/2010 100,00
ARGEMI, S. .......................................................... 08/7269823-5 3842892 23/08/2010 300,00
ARGENTE, J. ........................................................08/7262772-1 2041117 17/08/2010 300,00
ARIAS, A. .............................................................. 25/9304514-5 5259359 18/09/2010 100,00
ARIAS, A. ..............................................................25/9304532-1 5259359 18/09/2010 100,00
ARIAS, C. ............................................................. 08/7259134-0 X399114 21/07/2010 300,00
ARIAS, C. .............................................................. 17/8431903-3 X399114 27/08/2010 300,00
ARIAS, J. .............................................................. 25/9304482-3 7152124 19/09/2010 100,00
ARIAS, S. .............................................................. 17/9290557-9 4665583 26/09/2010 300,00
ARNALDA, J. ........................................................08/3944153-5 4670036 13/08/2010 200,00
ARNAL, O. ............................................................ 08/7274173-8 0290940 27/08/2010 300,00
ARNAN, E. ............................................................08/7259168-0 5215836 20/07/2010 100,00
ARNAN, E. ........................................................... 08/7259289-8 5215836 21/07/2010 300,00
ARNAUS, J. ........................................................... 08/8581612-8 3772107 09/07/2010 300,00
AROCA, S. .............................................................08/8583616-9 3814382 28/08/2010 300,00
ARRABAL, A. ..................................................... 08/3895872-8 4604593 13/07/2010 200,00
ARREVOLA, R. ................................................... 08/3896877-6 2354083 21/07/2010 200,00
ARRIOLA, A. ........................................................17/1025064-8 5215020 04/07/2010 200,00
ARTEAGA, M. ...................................................... 08/7269141-3 2780622 17/08/2010 300,00
ARTECO DEL VALLES SL .................................08/3942482-3 B613084 13/08/2010 200,00
ARTERO, M. .........................................................08/7273487-3 1770220 28/08/2010 100,00
ARTIGAS, J. ..........................................................25/9304254-1 3767632 19/08/2010 100,00
ASELMANE TOUINOU, M. ...............................25/9300917-6 X142088 25/07/2010 100,00
ASENSIO, A. ......................................................... 08/7262177-5 5243712 27/07/2010 300,00
ASFALTS DEL LLOBREGAT SL .......................08/4073657-1 B622531 17/08/2010 200,00
ASFALTS DEL LLOBREGAT SL .......................08/4073658-3 B622531 17/08/2010 200,00
ASHIQ, S. ...............................................................08/8584760-5 X690401 26/08/2010 300,00
ASIN, N. .................................................................43/9267229-9 7787944 30/08/2010 100,00
ASMARATS, E. ................................................... 08/7272804-5 4666165 07/09/2010 100,00
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ASO, J. ....................................................................08/7271585-3 4622939 15/09/2010 100,00
ASPA, E. .................................................................08/8581938-0 3503202 09/07/2010 100,00
ASSESAGER SL .................................................. 08/3932728-6 B606561 16/08/2010 200,00
ATIENZA, A. ........................................................08/7272601-2 4651139 06/09/2010 300,00
ATTAF, A. ..............................................................17/9286036-7 X292554 27/08/2010 100,00
AULAD KHTIRA SL .......................................... 08/3550808-0 B648679 12/07/2010 200,00
AURORA, J. .......................................................... 08/7268580-0 4640151 10/08/2010 300,00
AUTOLUX SERVEIS INTEGRALS  
DE TRANSPORT SL ............................................08/4121244-6 B438207 23/07/2010 200,00
AUTOMATICOS BADALONA SL .....................08/3936734-5 B611644 25/08/2010 200,00
AUTRAND, M. .................................................... 25/9304540-0 3508577 13/09/2010 300,00
AVARO, A. ............................................................. 17/1051075-0 4052792 24/07/2010 200,00
AYALA, R. ............................................................. 17/1065878-1 3762449 01/09/2010 200,00
AYORA, J. ..............................................................08/3862015-0 1947652 16/08/2010 200,00
AZARA, J. ............................................................. 17/9282107-0 2513630 26/07/2010 100,00
AZCUE, R. ............................................................ 08/7270059-6 3059281 29/08/2010 300,00
AZNAR, C. ........................................................... 08/7269032-9 3853879 14/08/2010 100,00
AZNAR, M. ........................................................... 17/9289359-7 4622582 18/09/2010 100,00
AZOFRA, J. ...........................................................17/9289035-9 1657421 16/09/2010 300,00
AZOUAGH, M. ......................................................08/7274339-0 4924451 14/09/2010 300,00
BACA, J. ................................................................ 08/7246972-6 3396460 03/07/2010 100,00
BAENA, J. ..............................................................08/7271693-2 4664019 12/09/2010 100,00
BAGUENA, A. ..................................................... 08/7270023-2 4645732 28/08/2010 300,00
BAIGET, A. ........................................................... 08/7240573-6 4368056 21/06/2010 100,00
BAILON, C. ........................................................... 08/3938951-1 5306643 28/08/2010 200,00
BALCHOU, B. .......................................................08/8584118-0 4785251 01/09/2010 300,00
BALDOMA, F. ......................................................08/8580045-7 3738237 25/06/2010 300,00
BALLESTER, J. ....................................................43/9271073-9 2439152 26/09/2010 100,00
BANCILA, D. ........................................................08/7270749-7 X511047 13/09/2010 300,00
BANET, M. ............................................................25/8438906-7 3881636 24/08/2010 100,00
BANTAIB, A. .........................................................08/4191101-4 X260954 08/06/2010 500,00
BARA, J. ............................................................... 08/7268910-6 1801251 16/08/2010 100,00
BARBA, A. ............................................................08/7252961-9 3697302 14/07/2010 300,00
BARBA, D. ........................................................... 08/7258584-2 4606623 17/07/2010 100,00
BARBERAN, C. .................................................... 08/7271791-2 4657577 11/09/2010 100,00
BARBERA, V. .......................................................08/7273016-3 3838568 25/08/2010 100,00
BARBER, S. ..........................................................08/3957136-9 4099582 23/07/2010 500,00
BARBOD, A. ..........................................................08/3781411-7 4697584 16/07/2010 200,00
BARBOD, A. ......................................................... 08/3781412-9 4697584 16/07/2010 200,00
BARCO, S. ............................................................ 08/7263542-0 3809850 31/07/2010 100,00
BARGALLO, J. ..................................................... 08/7268905-2 4354982 14/08/2010 300,00
BARJA, J. ...............................................................08/7272174-0 3727850 21/08/2010 100,00
BAROT, E. ............................................................ 08/7264954-6 3881688 03/08/2010 100,00
BARO, M. .............................................................. 08/7272445-5 3696848 23/08/2010 100,00
BARPROTRANS SL ............................................08/3937763-6 B640935 09/08/2010 1.500,00
BARRACHINA, J. ................................................08/3886858-7 1860972 01/08/2010 200,00
BARREIRO, V. ......................................................08/7272652-8 3652693 27/08/2010 300,00
BARRERA, L. ....................................................... 08/7259183-2 4634290 20/07/2010 100,00
BASCOMPTE, F....................................................08/7271006-1 3810232 18/08/2010 100,00
BASSACH, F. ........................................................ 25/9300544-0 3904031 16/07/2010 100,00
BASTIDA, S. .........................................................08/7273954-7 4498107 28/08/2010 100,00
BASTIDA, S. .........................................................08/7274281-0 4498107 18/09/2010 300,00
BATALLA, L. ........................................................08/3382827-3 4659108 19/07/2010 200,00
BATET, J. ............................................................... 08/3710031-5 3899346 14/07/2010 200,00
BATISTA, L. .......................................................... 17/1029476-7 4029394 02/08/2010 200,00
BATISTA, R. ..........................................................08/7259881-2 X410765 29/07/2010 300,00
BATLLE I, C. ......................................................... 17/1039895-9 4031741 05/08/2010 200,00
BAUTISTA, J. ........................................................08/7261291-0 4031185 26/07/2010 100,00
BAYO, R. ................................................................ 08/7273587-7 3646185 26/08/2010 100,00
BAYO, R. ................................................................ 08/7273661-3 3646185 24/08/2010 100,00
BAZ, C. ................................................................. 25/9304472-0 1770313 17/09/2010 100,00
BEKKOUR, M. ...................................................... 08/4118204-1 X377745 01/07/2010 200,00
BELGHARBI, K. ..................................................43/9270058-1 X656138 18/08/2010 100,00
BELHAMDI, S. .....................................................08/7272287-3 X402847 04/09/2010 100,00
BELHAMDI, S. .................................................... 08/7273687-0 X402847 11/09/2010 100,00
BELMAT CINCUENTA SL .................................08/3312663-7 B627196 27/07/2010 200,00
BELMAT CINCUENTA SL ................................. 08/3313397-9 B627196 03/08/2010 200,00



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.2010 82967

Concursos i anuncis

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Infractor/a E I D S

BELMAT CINCUENTA SL .................................08/3313398-0 B627196 03/08/2010 200,00
BELMAT CINCUENTA SL ................................. 08/3313399-2 B627196 03/08/2010 200,00
BELMAT CINCUENTA SL ................................ 08/3313400-4 B627196 03/08/2010 200,00
BELMAT CINCUENTA SL ................................. 08/3313701-5 B627196 03/08/2010 200,00
BELMAT CINCUENTA SL ..................................08/3316101-9 B627196 20/08/2010 200,00
BELMAT CINCUENTA SL ................................. 08/3317898-5 B627196 30/08/2010 200,00
BELMAT CINCUENTA SL .................................08/3801965-7 B627196 12/08/2010 200,00
BELMONTE, J. .....................................................08/7273712-5 3728407 28/08/2010 100,00
BELTRAN, J. ......................................................... 08/3890817-2 3734911 01/08/2010 200,00
BEL, T.....................................................................08/7269767-4 4657786 12/09/2010 300,00
BELLIDO, J. .......................................................... 08/3891635-7 3738119 24/07/2010 200,00
BELLIDO, L. .........................................................08/7228595-7 X633310 31/05/2010 100,00
BEN IMRAN, H. ...................................................17/9289382-8 X287338 19/09/2010 100,00
BENALI, A. ........................................................... 43/0791241-3 X347148 12/09/2010 200,00
BENAMAR, A. .................................................... 43/9269072-8 X467998 09/09/2010 100,00
BENAMOR, S. ......................................................08/7238942-1 X424464 26/06/2010 100,00
BENAVIDES, J. ..................................................... 25/0707491-6 4771958 15/07/2010 200,00
BENAVIDES, J. .................................................... 43/0922033-6 X405226 03/09/2010 200,00
BENCHERIF, S. .................................................... 08/7273531-1 X327828 15/09/2010 100,00
BENET, M. .............................................................08/3899136-3 3736586 17/08/2010 1.500,00
BENHMIDOU, M. ................................................ 08/4111670-4 X374325 13/07/2010 500,00
BENITEZ, E. .........................................................08/3906901-2 4716512 13/08/2010 200,00
BENITEZ, S. ...........................................................17/1029931-3 1811166 15/06/2010 500,00
BENITO, O. ........................................................... 08/3901331-8 3843246 18/08/2010 200,00
BERBEL, C. ........................................................... 17/1027372-7 4603571 31/07/2010 200,00
BERENGUE, J. ...................................................... 08/7271757-0 4604845 20/08/2010 400,00
BERMEJO, J. ........................................................ 08/7270039-0 5239033 27/08/2010 300,00
BERMUDEZ, S. ....................................................08/7269692-1 4682247 04/09/2010 300,00
BERNABEU, G. .................................................... 08/3312587-7 5240387 24/07/2010 500,00
BERNALTE, J. ..................................................... 08/7273009-6 4610933 24/08/2010 300,00
BERNAL, A. ..........................................................08/3902735-2 4030160 07/08/2010 1.500,00
BERNARDINI, S. .................................................08/7255326-5 X779442 14/07/2010 100,00
BERNAT, M. ......................................................... 25/0705063-8 4768894 14/07/2010 200,00
BERNET, S. ...........................................................08/3765798-9 7809482 16/05/2010 500,00
BERTOMEU, V. ................................................... 08/7270673-6 4645151 31/08/2010 300,00
BERZAL, L. ..........................................................08/8584201-4 4635476 24/08/2010 100,00
BETRIU, J. ............................................................ 08/3820473-6 4696624 16/08/2010 80,00
BETRIU, J. .............................................................08/4039459-5 4696624 16/08/2010 80,00
BLAJ, L. .................................................................43/9270186-6 X635769 16/09/2010 100,00
BLANCO, F. ...........................................................08/8581484-5 4676393 08/07/2010 300,00
BLANCO, H. ..........................................................08/3895173-6 3880856 20/07/2010 80,00
BLANCO, J. .......................................................... 08/7264204-9 4674576 26/07/2010 100,00
BLANCO, J. ...........................................................08/7269401-3 7142137 18/08/2010 300,00
BLANCO, R. ..........................................................43/9269997-3 3971936 15/09/2010 100,00
BLAPINS SL ..........................................................17/1027142-1 B173987 30/06/2010 200,00
BLAZQUEZ, A. ................................................... 08/7272683-8 4663621 22/08/2010 100,00
BLAZQUEZ, A. ....................................................08/7272773-9 4663621 19/09/2010 300,00
BLESSING SOLUCIONES PARA  
LA CONSTRUCCION SL ....................................08/4039947-5 B637396 31/08/2010 200,00
BOADA, E. ............................................................08/7272391-4 3395678 21/08/2010 100,00
BODERO, I............................................................. 08/4115936-8 1238356 10/06/2010 80,00
BOJ, M. .................................................................. 08/7265940-0 3732049 06/08/2010 100,00
BOLET, A..............................................................08/8584640-6 4611277 15/09/2010 300,00
BONAL, A. ........................................................... 08/3859225-6 4100899 14/08/2010 80,00
BONETE, F. ...........................................................08/7273057-6 4369248 25/08/2010 300,00
BONET, M. ............................................................ 08/7268631-2 4106961 15/08/2010 100,00
BONILLA, A. ........................................................ 08/4116855-8 3698613 31/07/2010 80,00
BONILLA, J. .......................................................... 17/1027232-2 3881041 23/06/2010 200,00
BONILLA, M. .......................................................43/0927361-0 4371377 22/07/2010 1.500,00
BORDAS, J. ...........................................................25/9304437-3 1803933 18/09/2010 100,00
BORDAS, M. ......................................................... 08/8584110-1 1427142 25/08/2010 300,00
BORDERIA, M. ................................................... 08/7268588-6 4630661 09/08/2010 100,00
BORGE, G. .............................................................25/9304435-5 3055208 19/09/2010 100,00
BORJA, L. ............................................................. 08/7271586-6 4043924 20/08/2010 300,00
BORRAS, F. .......................................................... 08/8584283-0 4770167 31/08/2010 300,00
BORRAS, J. ........................................................... 08/7273142-3 4343442 26/08/2010 300,00
BORRAS, J. ...........................................................08/7273955-9 4656717 28/08/2010 300,00
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BORRAS, M. ......................................................... 08/3916957-7 3940405 02/08/2010 200,00
BORRAZAS, J. .....................................................08/7272125-9 X443291 19/08/2010 100,00
BORREGON, M. ...................................................08/7261726-5 5071047 26/07/2010 100,00
BORT, J. .................................................................08/3764999-3 3943232 27/04/2010 500,00
BOSCH, J. ............................................................. 08/7259446-2 4028022 20/07/2010 100,00
BOTE, M. .............................................................. 08/8584439-9 4770300 31/08/2010 300,00
BOUAACHMIR, A. ............................................. 08/7273378-4 X275280 25/08/2010 100,00
BOUBOU, A. .........................................................43/9271030-6 X989250 26/09/2010 100,00
BOUHAFRA, B. ................................................... 08/7270147-3 X357342 24/08/2010 600,00
BOUHAFRA, B. ...................................................08/7271812-0 X357342 24/08/2010 400,00
BOUIOUMAD, M. ............................................... 25/9304343-0 X236685 12/09/2010 300,00
BOURASS, M. ......................................................08/8583204-5 4804641 13/07/2010 100,00
BOURHAYEL, M. ............................................... 08/7270396-9 X248587 13/09/2010 100,00
BOURJAAT, S. ...................................................... 17/9290201-9 X779526 23/09/2010 100,00
BOUSAIDA, Y. ......................................................17/1047404-0 X762263 07/07/2010 200,00
BOUSSIF, L. ..........................................................17/9289525-8 4160444 19/09/2010 100,00
BOUTLALAQ, A. .................................................08/7272659-5 X404188 22/08/2010 100,00
BOUYAOUZANE, A. ...........................................08/3915900-1 X347209 12/08/2010 200,00
BOUZA, A. ............................................................ 17/9289681-5 3843336 14/09/2010 300,00
BOYARSHINOV, S. ..............................................17/1045880-4 X671501 20/06/2010 500,00
BRANDI, R. ........................................................... 08/4120113-8 X450362 22/07/2010 80,00
BRAO, D. ............................................................... 25/0576291-0 4717629 13/06/2010 500,00
BRAVO, G. ............................................................ 08/7244865-6 5262776 17/05/2010 100,00
BRAVO, K. ............................................................. 08/3891616-8 4635392 25/07/2010 200,00
BRAVO, K. ............................................................. 08/3891617-0 4635392 25/07/2010 200,00
BRAZA, A. ............................................................43/0935007-4 4655413 09/08/2010 1.000,00
BRETON, P. ...........................................................08/4039014-6 4791738 30/07/2010 80,00
BRETON, P. ...........................................................08/4039015-8 4791738 30/07/2010 80,00
BRIELS, J. ..............................................................17/9287049-4 X570427 28/08/2010 100,00
BRIELS, J. ..............................................................17/9290440-1 X570427 25/09/2010 100,00
BROLL, E. .............................................................08/7260260-0 X018084 22/07/2010 100,00
BROOKS, J. .......................................................... 08/7272688-8 4797823 25/08/2010 100,00
BROSSA, S. ........................................................... 17/9289522-2 4667071 16/09/2010 100,00
BRUGEROLLE, P. ..................................................08/7274161-1 X711081 20/09/2010 300,00
BRUNELLS, M. .................................................... 08/3896314-3 3811356 08/08/2010 200,00
BRUNO, W. ............................................................08/3890192-3 4788655 10/08/2010 1.250,00
BRUSCANTINI, C. .............................................. 08/3897949-0 X667984 17/08/2010 1.500,00
BRYK, J. .................................................................08/7269959-2 X388472 09/09/2010 300,00
BRYK, J. ................................................................. 08/7270132-7 X388472 08/09/2010 600,00
BUENAVIDA, A. ..................................................17/9288949-0 4554326 18/08/2010 100,00
BUENOSVINOS, C. ............................................. 08/7274112-0 4674555 29/08/2010 300,00
BUENO, J. ..............................................................08/3896332-5 4670292 29/06/2010 200,00
BUENO, J. ..............................................................08/7261603-6 3732868 27/07/2010 100,00
BUENO, J. ............................................................. 08/8584897-0 4670292 24/08/2010 300,00
BUIXEDA, J. .........................................................08/8584637-0 4362798 15/09/2010 300,00
BUJEDA, A. .......................................................... 08/7268826-0 3812214 14/08/2010 300,00
BURDOY, A. .........................................................08/3901825-9 3769704 26/07/2010 200,00
BURDOY, A. .........................................................08/3901826-5 3769704 26/07/2010 200,00
BURGOS, J. ...........................................................25/0575486-3 4669172 27/07/2010 1.500,00
BURGOS, R. ..........................................................17/9289123-0 5027044 13/09/2010 100,00
BURNIOL, M. .......................................................08/3862227-8 4723994 11/08/2010 200,00
BUTT, M. .............................................................. 08/3904916-0 4796368 03/08/2010 1.250,00
BUXADE, J. ..........................................................08/4189206-2 4604197 26/07/2010 200,00
BUZON, E. .............................................................08/3904778-2 4601888 31/07/2010 200,00
CABALLERO, F. ................................................... 08/2570917-9 4351711 29/07/2010 200,00
CABALLERO, J. ...................................................08/3312893-9 4668090 24/07/2010 80,00
CABALLE, F. ........................................................43/9269357-6 4001805 12/09/2010 100,00
CABALLO, D. .......................................................08/4037103-6 5217697 31/07/2010 80,00
CABANA, F. ......................................................... 08/7268779-6 3507034 17/08/2010 100,00
CABANA, G. ......................................................... 17/1039042-2 X767938 09/07/2010 200,00
CABANILLAS, C. ............................................... 08/7273594-0 3854051 02/09/2010 300,00
CABELLO, N. ........................................................08/3890130-7 X299685 24/08/2010 200,00
CABELLUD, M. ................................................... 08/7272872-0 3737736 12/09/2010 300,00
CABEZAS, F. ........................................................ 43/9266350-0 3989457 23/08/2010 300,00
CABEZAS, L. ........................................................ 08/3874110-9 4733402 16/08/2010 200,00
CABEZAS, T. ........................................................43/0933476-1 3043804 01/07/2010 1.000,00
CABEZA, A. .......................................................... 08/7271750-3 4750739 03/09/2010 100,00
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CABRERA, E. .......................................................08/7273509-2 4780586 24/08/2010 100,00
CABRE, M. ........................................................... 08/7270823-0 3806356 18/08/2010 300,00
CADENAS, M. ..................................................... 08/7272050-4 5132445 26/08/2010 300,00
CALDERON, F. .....................................................08/7271582-8 3878694 11/09/2010 100,00
CALIENNO, A. .....................................................08/7268397-1 X115759 15/08/2010 300,00
CALIMAN, I.......................................................... 25/0731758-0 X305565 12/08/2010 80,00
CALPE, E. ..............................................................08/7273737-4 3807351 06/09/2010 100,00
CALVET, R. ...........................................................17/9289478-4 4030527 19/09/2010 100,00
CALVO, F. ............................................................. 08/3905360-2 0876527 18/08/2010 200,00
CALZADILLA, J. .................................................43/9267556-0 4681019 15/08/2010 100,00
CALLEJO, L. .........................................................08/7268681-6 1017940 15/08/2010 100,00
CALLE, L...............................................................08/7263585-7 3768975 21/08/2010 100,00
CALLIS, J. ............................................................. 08/7259202-2 4368240 20/07/2010 100,00
CAMACHO, A. .................................................... 08/4072900-7 4776398 25/08/2010 1.500,00
CAMACHO, A. .....................................................25/0705451-6 4373533 06/08/2010 200,00
CAMARASA, J. ................................................... 08/7263238-4 4603355 31/07/2010 100,00
CAMARA, Y. ........................................................43/0928512-2 4798119 21/07/2010 1.000,00
CAMAS, L. ........................................................... 08/8583022-0 3501909 13/07/2010 100,00
CAMPOS, M. ........................................................ 08/3899499-2 3475114 02/07/2010 200,00
CAMPOS, M. .........................................................25/9304538-7 7808780 18/09/2010 300,00
CAMPOS, M. .........................................................43/0929031-4 7298124 24/07/2010 200,00
CAMPS, E. .............................................................08/7272815-0 4630953 19/09/2010 300,00
CAMPS, J. .............................................................. 17/8431772-0 3763855 27/08/2010 100,00
CANADELL, H. ................................................... 08/7270256-8 4053862 18/08/2010 100,00
CANALEJO, F. ...................................................... 25/9303313-1 0106582 11/08/2010 100,00
CANALES, D. .......................................................08/8574602-3 5333685 02/06/2010 100,00
CANAL, R. ............................................................08/7260867-7 4611814 23/07/2010 300,00
CANDELO, S. .......................................................08/8584621-2 4362742 15/09/2010 300,00
CANET, S. ..............................................................08/7262037-0 3913785 27/07/2010 100,00
CANIVELL, J. ....................................................... 25/9304162-7 4620329 27/08/2010 100,00
CANORA, H. ......................................................... 08/7257313-1 X499491 25/07/2010 100,00
CANO, A. ...............................................................08/7270329-9 3927896 07/09/2010 300,00
CANO, M. ............................................................. 25/9304054-4 3902615 18/08/2010 100,00
CANTARIÑO, N. .................................................. 08/4039491-1 7650579 22/07/2010 200,00
CANTERO, J..........................................................43/9264526-9 4766589 02/08/2010 400,00
CANUT, O. ........................................................... 08/7234636-1 4613758 13/06/2010 100,00
CAÑAS, J. ..............................................................08/7262261-0 5072232 27/07/2010 100,00
CAÑELLAS, J. ......................................................08/7254231-6 3963141 16/07/2010 100,00
CAÑETE, S. ...........................................................08/8584491-0 4605929 25/08/2010 300,00
CAÑO, E. ............................................................... 17/1053495-0 7791224 17/07/2010 200,00
CAPDEVILA, A. .................................................. 08/7270593-4 4613788 27/08/2010 100,00
CAPDEVILA, C. ...................................................08/7271108-9 4698126 04/09/2010 100,00
CAPELLA, P. .........................................................43/9269632-0 3512311 12/09/2010 100,00
CAPSI, J. ............................................................... 08/7273373-0 5214819 15/09/2010 300,00
CARALT, G. ..........................................................08/1754980-3 3778350 19/08/2010 200,00
CARAVACA, A. ................................................... 43/0928899-4 4655526 19/08/2010 1.500,00
CARAVACA, A. ................................................... 43/0928900-0 4655526 19/08/2010 200,00
CARBONELL, A. ................................................. 08/7273321-3 8530246 10/09/2010 300,00
CARCABOSO, M. ................................................ 08/7272290-9 3473193 20/08/2010 100,00
CARDENAS, O. ....................................................25/8437964-7 4681692 06/08/2010 300,00
CARDENETE, F................................................... 08/3303698-4 5242346 05/06/2010 500,00
CARILLA, L. ......................................................... 17/1029731-6 4030068 11/07/2010 200,00
CARILLA, L. ......................................................... 17/9289259-3 4030068 21/08/2010 600,00
CARLES, J. ............................................................25/9304662-3 5214197 02/09/2010 300,00
CARMONA, E. ......................................................08/4007562-7 1427093 26/06/2010 200,00
CARMONA, F. ......................................................08/7271266-5 5307163 29/08/2010 100,00
CARNE, R. ........................................................... 08/8584869-0 3931361 24/08/2010 300,00
CAROL, C. .............................................................08/8584857-3 3774361 24/08/2010 300,00
CARRANZA, I. .....................................................08/3865012-8 4671409 17/07/2010 200,00
CARRASCO, A. ................................................... 08/7272774-0 4675042 24/08/2010 100,00
CARRASCO, I. ......................................................08/8584074-1 3850928 24/08/2010 100,00
CARRASCO, M. .................................................. 08/3897892-9 4666160 19/08/2010 200,00
CARRASCO, O. .................................................... 08/3879747-7 5307368 12/07/2010 200,00
CARRASCO, R. .................................................... 08/7235919-7 3855926 18/06/2010 100,00
CARRASCO, S. .....................................................08/7273573-6 4419291 29/08/2010 100,00
CARREÑO, J. ........................................................08/7254372-2 2738427 17/07/2010 100,00
CARRERA, R........................................................08/4120626-7 4342989 24/07/2010 80,00
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CARRERA, S. .......................................................08/7269272-7 4034003 28/08/2010 300,00
CARRERO BLANCO, M. ...................................08/8584460-6 4622515 31/08/2010 300,00
CARRETERO, J. ...................................................08/3960481-3 4680734 21/08/2010 200,00
CARRETER, S. .....................................................08/3894127-0 4354809 19/08/2010 80,00
CARRILERO, A. ...................................................08/7274369-8 3737736 24/08/2010 100,00
CARRILLO, D. ..................................................... 08/7250652-8 4647921 10/07/2010 300,00
CARULLA, F. ........................................................08/7257836-3 4342752 24/07/2010 100,00
CARVAJAL, E. ..................................................... 08/7264864-5 4401029 26/07/2010 500,00
CARVAJAL, M. .....................................................43/9270719-6 3510483 17/09/2010 100,00
CASADELLA, J. ...................................................08/7269951-3 4031586 30/08/2010 400,00
CASADESUS, A. .................................................. 08/7271555-5 3394454 18/08/2010 300,00
CASADESUS, A. ..................................................08/7273067-9 3394454 26/08/2010 300,00
CASADO, S. ..........................................................43/0930081-9 7898461 17/07/2010 200,00
CASAFRANCA, J. ................................................08/7268718-8 X663802 14/08/2010 300,00
CASAHUGA, A. ...................................................08/3907841-4 4765664 02/08/2010 200,00
CASALI, M. ........................................................... 08/8581855-1 3393041 06/07/2010 100,00
CASALOTS, C. .....................................................43/9270764-7 4613706 20/09/2010 100,00
CASALS, A. .......................................................... 08/8584024-8 3395047 26/08/2010 400,00
CASAMARTINA, J. ............................................. 08/7273151-4 7727414 22/08/2010 100,00
CASAMOR, M. .....................................................08/7258871-5 4631160 19/07/2010 100,00
CASANOVAS, A. ..................................................17/9285465-3 3766372 22/08/2010 100,00
CASANOVAS, H. .................................................. 08/7270341-5 4636126 11/09/2010 300,00
CASANOVAS, R. ..................................................08/8580219-8 3474936 29/06/2010 300,00
CASANOVAS, X. ................................................. 08/7260300-7 5246976 22/07/2010 100,00
CASANOVA, J. ......................................................08/8583607-8 5291888 27/08/2010 400,00
CASANOVA, J. ......................................................08/8583934-7 2544751 31/08/2010 100,00
CASAÑAS, J. ........................................................ 08/3947344-5 4682755 30/08/2010 1.500,00
CASAÑAS, S. ........................................................ 43/9261977-1 4679758 02/08/2010 300,00
CASAÑAS, S. ....................................................... 43/9262700-0 4679758 02/08/2010 100,00
CASAS, N. .............................................................08/8582003-1 7761338 09/07/2010 300,00
CASAS, R.............................................................. 08/7269826-5 3809074 11/09/2010 400,00
CASES, C. .............................................................. 08/4191427-6 2003777 13/06/2010 500,00
CASIN, B. ............................................................. 08/4039465-6 4632497 18/08/2010 200,00
CASTAÑEDA, J. ...................................................08/7273258-5 2909219 22/08/2010 300,00
CASTAÑO, F. ........................................................08/7274146-0 3476462 12/09/2010 300,00
CASTAÑO, F. ........................................................ 17/1039103-0 X665088 01/08/2010 1.500,00
CASTAÑO, I. ..........................................................08/4122161-7 4711203 30/06/2010 200,00
CASTELLA, J. ...................................................... 08/8580624-0 4498887 29/06/2010 300,00
CASTELLET, J. ..................................................... 08/4123027-2 3507207 20/07/2010 200,00
CASTELLET, J. .................................................... 43/9270430-6 5264360 18/09/2010 100,00
CASTELLO, J. .......................................................08/3315020-4 7712046 16/08/2010 500,00
CASTELLO, S. ......................................................08/4039032-8 5312661 02/08/2010 80,00
CASTELL, J. ..........................................................08/7262955-9 4352323 28/07/2010 100,00
CASTILLO, E. .......................................................08/7259987-8 3510935 28/07/2010 100,00
CASTILLO, M. ..................................................... 08/7268682-8 2746213 14/08/2010 100,00
CASTILLO, M. ...................................................... 08/7270117-5 3851027 07/09/2010 300,00
CASTILLO, M. ......................................................17/9288213-6 2647394 08/09/2010 300,00
CASTRO, E. .......................................................... 25/9304086-0 Y038778 22/08/2010 100,00
CASTRO, J. ............................................................43/9270218-8 5332918 15/09/2010 100,00
CASTRO, M. ......................................................... 08/7264698-4 4515382 05/08/2010 100,00
CAYUELA, J. ........................................................ 17/1027827-2 3774506 08/07/2010 200,00
CAZAÑA, F. .......................................................... 08/7274211-1 4676366 31/08/2010 300,00
CAZORLA, A. .......................................................08/4039018-8 0189229 31/07/2010 200,00
CEBALLOS, J. ....................................................... 17/9289112-5 4030756 10/09/2010 100,00
CECILIA, A. ......................................................... 08/3867904-9 4636102 31/07/2010 200,00
CEFAS, P. ...............................................................43/9265702-8 Y041552 22/08/2010 100,00
CENTRAL CLAVERI SL ....................................17/1065740-0 B636328 06/09/2010 200,00
CEÑO, A. .............................................................. 08/3896354-4 5217577 13/08/2010 1.500,00
CERDANS, B. ...................................................... 08/7269956-7 3811102 07/09/2010 300,00
CEREIJO, A. ......................................................... 08/7272096-7 3773774 09/09/2010 300,00
CERRO, I. ..............................................................08/3988184-5 3938440 26/07/2010 200,00
CERVANTES, M. ..................................................08/7271939-6 3840492 20/08/2010 300,00
CERVELLO, R. .................................................... 08/4029266-0 4084630 09/07/2010 200,00
CID, A. ...................................................................43/9269330-8 5260447 10/09/2010 100,00
CID, D. ....................................................................08/8584170-8 4352877 24/08/2010 100,00
CIORBA, A. ...........................................................08/4209737-1 X891178 15/07/2010 200,00
CIRE, D. .................................................................08/3887381-6 X163273 21/08/2010 1.000,00
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CIURANA, A. .......................................................25/9302587-0 3732870 22/08/2010 100,00
CLAPA, I. ...............................................................25/0719878-5 X640094 11/08/2010 500,00
CLARES, D. ..........................................................08/8581498-4 4354054 08/07/2010 100,00
CLAUDIO, A. ....................................................... 08/7270486-8 4673043 04/09/2010 100,00
CLIVILLE, S. ........................................................08/7262482-5 4634388 28/07/2010 100,00
CLOWNFISCAT SL ............................................. 08/3957112-1 B629095 23/07/2010 200,00
CNES MEVAL SL ................................................. 43/0927321-3 B437938 20/08/2010 200,00
COBOS, J. ..............................................................08/7269190-1 4428341 19/08/2010 300,00
COBOS, J. ............................................................. 08/7269420-7 4428341 19/08/2010 300,00
COBOS, J. .............................................................. 08/7274189-2 3900021 08/09/2010 300,00
COBOS, J. ..............................................................08/7274457-5 3900021 01/09/2010 300,00
COBOS, M. ............................................................ 08/7263261-5 4636273 15/08/2010 100,00
COBOS, R. ............................................................ 08/7250462-5 3767425 04/07/2010 300,00
COBO, A. ............................................................... 08/3941419-7 4564665 09/07/2010 80,00
COBO, P. ............................................................... 08/3871286-0 2593336 11/08/2010 200,00
COBO, P. ................................................................08/3871288-3 2593336 11/08/2010 1.000,00
CODERCH, D. ....................................................... 17/1048539-4 4034855 13/07/2010 200,00
CODINA, A. ..........................................................08/3860563-7 4784504 02/08/2010 80,00
CODORNIU, J. ...................................................... 43/0959687-1 4092831 06/08/2010 1.250,00
CODREA, A. .........................................................08/3945391-0 X790169 14/08/2010 200,00
COJOCARU, T. ......................................................17/9289481-0 X937341 19/09/2010 100,00
COLAS, A. .............................................................43/0929125-2 1780331 02/08/2010 1.500,00
COLE, S. ................................................................08/3310949-9 X239227 18/07/2010 500,00
COLOMER, C. ......................................................08/7260592-7 3760802 22/07/2010 100,00
COLOMINAS, E. ..................................................08/7259182-0 4630568 20/07/2010 100,00
COLL, J. .................................................................08/7254562-5 4339311 14/07/2010 300,00
COLL, R. ................................................................08/7273434-5 3507267 25/08/2010 100,00
COMERCIAL AUXILIAR PANADERA SA .....08/3939416-2 A088182 30/07/2010 1.500,00
COMERCIAL INDUSTRIAL  
PROJEC MOLINA SL........................................... 08/3318207-7 B639331 31/08/2010 200,00
COMPANY, S. ....................................................... 43/9269513-3 7353889 10/09/2010 100,00
CONDE, V. ............................................................ 08/7272793-0 4657405 23/08/2010 400,00
CONESA, P. .......................................................... 17/9290204-4 4043247 23/09/2010 300,00
CONSER NORANTA NOU SL SOCIETAT  
UNIPERSONAL ...................................................08/3882871-7 B629129 02/08/2010 200,00
CONSTANZO, R. ................................................. 08/7272266-0 4634361 01/09/2010 300,00
CONSTRUCCIONES GUDI SABADELL SL ....08/3931504-7 B636163 20/08/2010 200,00
CONSTRUCCIONS CABRERA SCP ................. 25/0731761-6 G437117 23/08/2010 200,00
CONSTRUCCIONS XUWEI 2005 SL ............... 08/3904023-1 B639944 27/08/2010 1.500,00
CONTAINERS GARCIA MARTINEZ SL ........ 08/3313035-7 B599388 19/08/2010 200,00
CONTAINERS GARCIA MARTINEZ SL ........08/3313036-3 B599388 19/08/2010 200,00
CONTAINERS GARCIA MARTINEZ SL ........ 08/3313037-5 B599388 19/08/2010 200,00
CONTAINERS GARCIA MARTINEZ SL ........ 08/3313038-7 B599388 19/08/2010 200,00
CONTAINERS GARCIA MARTINEZ SL ........08/3313039-9 B599388 19/08/2010 200,00
CONTAINERS GARCIA MARTINEZ SL ....... 08/3313040-0 B599388 19/08/2010 200,00
CONTAINERS GARCIA MARTINEZ SL ........ 08/3313615-1 B599388 18/08/2010 200,00
CONTAINERS GARCIA MARTINEZ SL ........08/3314464-2 B599388 09/08/2010 200,00
CONTAINERS GARCIA MARTINEZ SL ........08/3314465-4 B599388 09/08/2010 200,00
CONTAINERS GARCIA MARTINEZ SL ....... 08/3314466-0 B599388 09/08/2010 200,00
CONTAINERS GARCIA MARTINEZ SL ........ 08/3314467-2 B599388 09/08/2010 200,00
CONTAINERS GARCIA MARTINEZ SL ........08/3314468-4 B599388 09/08/2010 200,00
CONTAINERS GARCIA MARTINEZ SL ........08/3317923-0 B599388 30/08/2010 200,00
CONTRERAS, M. .................................................43/9270367-0 5267249 14/09/2010 400,00
CORBELLA, J. ......................................................08/8584467-3 3796392 31/08/2010 300,00
CORDERA, P. ........................................................08/7274129-0 7164611 29/08/2010 100,00
COROMINAS, A. ..................................................08/4038541-0 4680938 04/08/2010 80,00
COROMINAS, F. ................................................... 17/8432821-6 4045039 12/09/2010 100,00
CORONEL, H. ....................................................... 08/3913081-5 X855397 03/08/2010 1.500,00
CORONEL, K. ...................................................... 08/7269395-8 4718408 18/08/2010 300,00
CORONEL, K. .......................................................08/7269852-1 4718408 28/08/2010 300,00
CORRALES, F.......................................................08/3310210-6 X594636 05/07/2010 200,00
CORREA, A. ..........................................................17/1026317-9 4554804 18/07/2010 1.000,00
CORREDOIRA, J. ................................................25/9304214-4 3914967 11/09/2010 100,00
CORTES, A. ........................................................... 08/8584174-5 5306461 24/08/2010 100,00
CORTES, J. ........................................................... 08/7269528-8 3509002 21/08/2010 300,00
CORTES, J. ............................................................ 08/7271732-1 3509002 25/08/2010 100,00
CORTES, L. ...........................................................08/7269713-9 4350367 26/08/2010 300,00
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CORTES, P. ............................................................08/7270514-8 3737947 01/09/2010 300,00
CORTES, P. ........................................................... 08/7270610-4 3737947 31/08/2010 300,00
CORTES, P. ............................................................ 08/7274186-7 3737947 31/08/2010 300,00
CORTIZO, M. ........................................................25/0687772-9 5247174 08/08/2010 1.500,00
CORTIZO, M. ........................................................25/0687903-2 5247174 08/08/2010 200,00
CORZO, M. ............................................................ 08/3937116-2 4341838 10/08/2010 1.500,00
CORZO, M. ............................................................ 08/3937117-4 4341838 10/08/2010 200,00
COSTA, G. .............................................................08/7256711-6 4368633 17/07/2010 100,00
COSTA, M. ............................................................08/7273338-3 3805881 10/09/2010 300,00
COSTA, R. ............................................................ 25/0706053-0 4071414 21/06/2010 1.500,00
COSTURA Y MODA SA ..................................... 08/3315313-8 A087726 22/08/2010 200,00
COT, J. ....................................................................17/9286344-7 4554599 29/08/2010 100,00
CRESPI, F...............................................................08/7271705-9 4306172 20/08/2010 300,00
CRESPO, A. ........................................................... 08/3863752-3 4622362 17/06/2010 1.500,00
CRISTEA, M. ........................................................17/1039040-9 X959610 09/07/2010 200,00
CRISTOBAL, R. ................................................... 08/7268599-0 3904179 09/08/2010 300,00
CRUELLES, A. ......................................................43/9270450-1 4001268 16/09/2010 100,00
CRUIJFF, S. ...........................................................08/7273224-5 X094168 23/08/2010 100,00
CRUZ, C. ................................................................08/3624250-3 4606575 25/06/2010 200,00
CRUZ, D. ................................................................08/3894018-5 3738171 23/07/2010 80,00
CRUZ, J. .................................................................43/9270196-9 3657001 23/08/2010 400,00
CRUZ, M. .............................................................. 08/3953096-0 3879851 02/08/2010 1.500,00
CRUZ, M. .............................................................. 08/7268796-2 0273757 14/08/2010 100,00
CUADRADO, A. .................................................. 08/3897739-0 4342248 10/08/2010 200,00
CUADRADO, N. .................................................. 08/3902588-5 3774770 02/08/2010 200,00
CUBELLS, J...........................................................43/9266851-8 7353418 26/08/2010 100,00
CUCURULL, N. ....................................................08/7251882-8 4095042 07/07/2010 100,00
CUELLAR, A. .......................................................08/7273929-2 X659052 27/08/2010 100,00
CUELLO, J. ............................................................17/9289398-6 7790370 19/09/2010 100,00
CUENCA, J. .......................................................... 08/7247072-0 3839699 02/07/2010 100,00
CUESTA, I. ........................................................... 08/7209528-5 4350308 04/04/2010 100,00
CUESTA, M. ..........................................................08/7215734-0 4369919 22/04/2010 100,00
CUESTA, M. ..........................................................08/7219547-4 4369919 28/04/2010 100,00
CUEVAS, E. ...........................................................08/3894749-9 X619145 28/07/2010 80,00
CUEVAS, M...........................................................08/7272016-9 0140142 28/08/2010 300,00
CUGAT, J. .............................................................. 43/9269122-1 4093157 09/09/2010 100,00
CUMPLIDO, F. ......................................................17/9289062-1 4031723 11/09/2010 100,00
CUNILL, F. ........................................................... 25/9302409-3 3843240 21/08/2010 100,00
CUTILLAS, F. .......................................................08/8583784-3 4636322 09/09/2010 100,00
CHACON, J. ........................................................... 08/7270163-7 3878656 22/08/2010 300,00
CHACON, M. ........................................................08/3929510-3 3826096 08/08/2010 200,00
CHAPARRO, V. ................................................... 08/7269574-0 3773368 21/08/2010 300,00
CHELLAY, M. ...................................................... 43/0958708-4 X218387 27/07/2010 200,00
CHENNOUF, J. .................................................... 08/7272459-0 4660686 23/08/2010 100,00
CHEPAT SL .......................................................... 08/3869462-4 B624699 28/07/2010 1.500,00
CHEPAT SL .......................................................... 08/3869464-8 B624699 28/07/2010 200,00
CHERES, D............................................................25/8439516-6 X788861 06/09/2010 100,00
CHICO, P. ...............................................................17/1044889-0 4605890 23/07/2010 200,00
CHILLARON, M. ..................................................08/7271391-0 3916779 22/08/2010 300,00
CHILLERON, R. ................................................... 08/7274537-1 0754570 27/08/2010 100,00
CHILLON, N. ........................................................ 08/3930851-1 3814757 25/07/2010 200,00
CHINA TEXTIL BAO SL ....................................08/3929525-5 B623987 31/08/2010 200,00
CHINCHETRANS SL ..........................................25/0731483-6 B188221 30/08/2010 200,00
CHLIOUET, A. ......................................................08/3869453-3 X212707 11/08/2010 200,00
CHUECOS, J. ........................................................08/7259410-9 3390836 21/07/2010 100,00
DA COSTA, P. ........................................................25/9304205-3 X333544 22/08/2010 100,00
DA SILVA, E. ........................................................ 08/7270042-6 2289327 31/08/2010 300,00
DA SILVA, R. ......................................................... 08/8582119-3 Y035730 12/07/2010 100,00
DAB, J. ...................................................................08/7273563-3 X386898 23/08/2010 100,00
DAFNE GAMA SL .............................................. 08/3898530-6 B640646 16/08/2010 1.500,00
DAGHMA, A. ....................................................... 08/7273994-4 X093256 19/09/2010 300,00
DAGOU, E. ........................................................... 08/8565908-9 X368203 26/03/2010 100,00
DALA, Y. ................................................................17/1027555-2 X678872 02/08/2010 500,00
DALMAU, F. ...........................................................08/3312517-1 3475090 24/07/2010 200,00
DAUNIS, C. ...........................................................08/3912454-2 3512359 24/08/2010 200,00
DE ANDRADE, B. ............................................... 08/7236948-8 X741337 28/05/2010 300,00
DE BLAS, C. ..........................................................08/7270818-0 4352421 02/09/2010 300,00



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.2010 82973

Concursos i anuncis

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Infractor/a E I D S

DE CADIZ, M. .......................................................08/7268801-1 4652243 14/08/2010 100,00
DE CARVALHO, S................................................17/0942804-3 X071034 14/07/2010 200,00
DE DIOS, D. ........................................................... 25/8439137-0 4670104 28/07/2010 300,00
DE FERRAN, R.................................................... 08/7270924-5 3988458 13/09/2010 300,00
DE KELETY, J. ..................................................... 08/7274402-8 3808428 31/08/2010 300,00
DE LA FE, A. ........................................................ 08/7270005-0 3391358 28/08/2010 300,00
DE LA FUENTE, J. .............................................. 08/8583670-0 5302701 01/09/2010 300,00
DE LA OSA, A. .................................................... 08/7273734-4 4100139 25/08/2010 100,00
DE LA TORRE, A. ................................................25/8437427-0 7274110 29/07/2010 100,00
DE LA TORRE, F. .................................................08/3997555-2 4716139 16/07/2010 500,00
DE LA TORRE, M. ...............................................08/3889755-7 3511913 03/08/2010 500,00
DE MENDOZA, F. ................................................08/7268421-4 4630254 20/08/2010 100,00
DE OLEZA, R. ...................................................... 08/7272005-0 4294946 12/09/2010 100,00
DE RUEDA, M. .................................................... 08/8584829-9 4623053 26/08/2010 300,00
DE SALAS, I. ........................................................ 08/2858779-6 3943289 18/08/2010 500,00
DE SANTIAGO, C. ...............................................08/7272719-8 4654420 23/08/2010 300,00
DE URIBE, J. ........................................................ 08/7273654-6 3723264 29/08/2010 100,00
DEL ROSAL, C. .................................................... 43/8428341-1 4778943 02/09/2010 300,00
DEL VALLE, L. .................................................... 08/3997480-0 2840422 09/09/2010 200,00
DELGADO, A. ......................................................08/7259367-6 4671857 20/07/2010 300,00
DELGADO, F. ........................................................08/8581764-9 3812403 02/07/2010 500,00
DELGADO, J. ........................................................ 17/9290751-5 4031811 27/09/2010 300,00
DEMARTRANS DOS MIL DOS SL ...................08/3941665-4 B628236 06/08/2010 200,00
DEMESTRE, J. ......................................................08/4037945-8 4622972 03/08/2010 200,00
DENIS, G. ..............................................................43/9261800-0 5323273 30/07/2010 300,00
DIALLO, Y. ...........................................................25/9304231-0 X294263 12/09/2010 300,00
DIAZ, C. .................................................................08/7271524-5 4666594 19/08/2010 100,00
DIAZ, D. .................................................................43/9270288-3 5320090 14/09/2010 300,00
DIAZ, F. ................................................................ 08/7268506-4 3004830 27/08/2010 100,00
DIAZ, F. ................................................................08/7272006-6 X268225 28/08/2010 300,00
DIAZ, J. .................................................................. 08/7263912-7 7652845 30/07/2010 100,00
DIAZ, J. ..................................................................17/0992745-6 0158698 17/07/2010 200,00
DIAZ, M. ................................................................ 08/8583987-7 3473117 09/09/2010 100,00
DIAZ, N. ................................................................08/7268673-7 3510509 13/08/2010 300,00
DIAZ, N. ............................................................... 43/9266268-0 X540356 22/08/2010 300,00
DIAZ, S. ................................................................ 08/3877356-6 4645945 18/07/2010 200,00
DIAZ, S. ..................................................................17/1048137-3 4051535 22/07/2010 200,00
DIAZ, T. .................................................................08/3891190-4 X677822 01/08/2010 1.250,00
DIAZ, Y. .................................................................08/7269297-2 4717998 29/08/2010 300,00
DIBOTI, J. ............................................................. 25/0706306-0 X162027 20/07/2010 200,00
DIBOTI, J. ..............................................................25/0706416-3 X162027 24/08/2010 200,00
DIEZ, N. ................................................................ 08/7271285-4 3655878 24/08/2010 300,00
DIEZ, R. ................................................................ 08/7272874-4 3916127 19/09/2010 100,00
DISTRIBUIDORA DE FRUITES  
I VERDURES DEL VALLES SL ......................... 08/3316589-9 B609900 23/08/2010 200,00
DJEBARI, M. ........................................................ 08/7272426-6 X702328 22/08/2010 300,00
DJEBARI, M. .........................................................08/8584370-5 X702328 13/09/2010 300,00
DOGMA MODA SL ..............................................08/3318205-9 B626712 31/08/2010 200,00
DOLZ, A. ............................................................... 43/9267413-2 2076928 30/08/2010 100,00
DOMINGO, A. ...................................................... 17/8432490-7 4621383 07/09/2010 100,00
DOMINGO, A. ...................................................... 17/9288541-6 4621383 10/09/2010 300,00
DOMINGO, G. ......................................................08/7269698-7 4635067 06/09/2010 300,00
DOMINGUEZ, A. ................................................ 08/4037636-0 4659451 21/08/2010 1.500,00
DORADO, M. ........................................................08/7269587-9 3736338 11/09/2010 400,00
DORADO, P. ..........................................................08/7270169-2 4632555 05/09/2010 300,00
DORIA MEDINA, L. ........................................... 08/3886050-0 X615750 05/08/2010 200,00
DOS ANJOS, A. ....................................................25/0720277-8 3882799 29/07/2010 200,00
DOS ANJOS, M. .................................................... 17/8432510-2 4029948 08/09/2010 300,00
DOS ANJOS, M. ....................................................17/9287369-0 4029948 06/09/2010 100,00
DOS ANJOS, S. .....................................................08/3892752-5 1181944 17/06/2010 200,00
DOS SANTOS, J. ................................................... 08/3894175-5 3610636 09/08/2010 200,00
DOS SANTOS, J. .................................................. 08/3895223-6 3855914 19/08/2010 80,00
DOWNER, J. ......................................................... 08/3894126-8 X148511 19/08/2010 1.000,00
DO, Y. ..................................................................... 17/8431699-9 X080923 24/08/2010 300,00
DRAGNEA, M. .................................................... 08/7268866-1 X356147 16/08/2010 100,00
DRAGOI, I. ........................................................... 08/7268668-8 X640015 14/08/2010 100,00
DRAGOI, I. ........................................................... 08/7270768-0 X640015 12/09/2010 100,00
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DRAGOMIR, D. ....................................................08/3884747-0 X833014 09/08/2010 1.500,00
DRAGUT, J. ...........................................................08/7262736-2 X320561 11/08/2010 300,00
DRIF, J. ...................................................................43/9270415-0 X628861 17/09/2010 300,00
DUCH, J. ................................................................43/0790457-0 3967460 03/09/2010 200,00
DUMITRU, T. ........................................................17/9289532-0 X764957 17/09/2010 100,00
DUNPHY COMBUSTION SA ............................. 08/4210467-5 A608205 06/08/2010 200,00
DUQUE, J.............................................................. 08/7273202-6 X413224 23/08/2010 100,00
DUYCKAERTS, M. ............................................. 08/7274420-0 X011929 23/08/2010 300,00
EBANISTERIA CANES SL ................................. 08/3891121-0 B614501 26/07/2010 200,00
ECHEBARRIA, J. .................................................08/8583732-6 1490597 29/08/2010 100,00
EKHAILOU, A. .....................................................08/3925761-8 X634693 23/07/2010 200,00
EL ARRASS, A. ....................................................08/3936513-0 4802716 15/08/2010 200,00
EL AZOUZI, A. .....................................................08/3895897-3 X397432 24/07/2010 200,00
EL AZOUZI, A. .....................................................08/3895898-5 X397432 24/07/2010 80,00
EL BHIRI, F. ..........................................................08/3930510-8 X302387 23/07/2010 200,00
EL GHALBZOURI, A. .........................................43/9270633-7 4797654 19/09/2010 100,00
EL HADDAD, S. .................................................. 08/3862346-5 X938741 22/07/2010 200,00
EL HNITI, M. ........................................................08/7272881-1 X156737 27/08/2010 300,00
EL KHABAT, N. ...................................................08/3940523-1 X679952 16/07/2010 500,00
EL MADANY, A. ................................................. 08/7271369-4 X317543 02/09/2010 300,00
EL MKHIZIN, O. ................................................. 17/1026404-4 X747607 19/06/2010 500,00
EL OUADGHIRI, A. ............................................. 43/9268251-7 Y053131 03/09/2010 100,00
EL OUALI, A. ........................................................43/9269777-0 X241533 13/09/2010 100,00
ELFARAJ, F. ..........................................................43/9262194-9 X318935 01/08/2010 300,00
ELIAS, J. ................................................................08/3910956-8 4640560 20/08/2010 200,00
ELIZALDE, M...................................................... 08/7269279-4 3344762 28/08/2010 300,00
ELSAKHAN, C. .................................................... 08/7271132-1 4646962 22/08/2010 300,00
ELSAKHAN, C. ................................................... 08/7272765-0 4646962 22/08/2010 300,00
ENCUADERNACIONES GALAOR SL ............. 08/4091731-6 B087852 30/07/2010 200,00
ENDARA, G. ........................................................ 08/7263464-8 4759348 24/07/2010 100,00
ENNEBHI, N. ........................................................08/7272222-7 X324605 13/09/2010 100,00
EP ACHARKI, K. .................................................08/3868513-0 X237808 18/08/2010 200,00
ERRANDANI, A. .................................................08/3916500-1 X641943 31/07/2010 1.500,00
ES SEBAIY, M. .....................................................08/3941242-0 X690823 26/05/2010 500,00
ESCALA, D. .......................................................... 08/4116901-0 4614413 23/07/2010 80,00
ESCARRA, I. .........................................................08/3195065-5 4784938 11/05/2010 500,00
ESCOBAR, D......................................................... 08/3952251-1 4578922 09/08/2010 200,00
ESCOBAR, J. ........................................................ 08/7254622-8 2845171 16/07/2010 300,00
ESCOBAR, J. ........................................................ 08/7256616-6 2845171 16/07/2010 100,00
ESCOBAR, J. .........................................................08/7271262-3 4826667 28/08/2010 300,00
ESCODA, E. .......................................................... 08/7269992-2 4368040 01/09/2010 300,00
ESCODA, J. ............................................................08/3930947-8 4671692 05/08/2010 200,00
ESCOLA, A. ......................................................... 08/3892985-6 4614842 17/07/2010 200,00
ESCORCIA, G. ..................................................... 08/3944236-3 X652341 12/08/2010 200,00
ESCRIBANO, A. .................................................. 08/7269564-7 3886482 02/09/2010 300,00
ESCRIBANO, F. ....................................................43/9271296-7 4149106 24/09/2010 300,00
ESCRIG, M. .......................................................... 08/3930976-4 3842797 15/07/2010 200,00
ESCRIU, I. ............................................................. 08/3910516-2 3763721 23/08/2010 200,00
ESCUDERO, C. .................................................... 43/9264060-9 3973770 21/07/2010 100,00
ESCUDERO, M. ................................................... 08/3897893-0 3697370 22/08/2010 200,00
ESCUTE, J. ............................................................43/9270155-0 3984389 14/09/2010 100,00
ESCUTIA, O. .........................................................17/1044683-8 4771001 22/07/2010 200,00
ESMORIS, J. ..........................................................08/7271563-4 4674935 27/08/2010 300,00
ESPAÑA, G. ........................................................... 08/3901612-3 4788316 18/08/2010 80,00
ESPINOSA, A. ...................................................... 08/7268786-0 1273082 16/08/2010 300,00
ESPINOSA, M. ......................................................08/7272261-6 0869055 31/08/2010 100,00
ESPINOSA, R. .......................................................08/4017748-0 4354778 10/07/2010 1.500,00
ESPITIA, S. ........................................................... 08/7273832-4 4086027 30/08/2010 300,00
ESPUNY, F. ............................................................ 43/0791672-2 4002598 24/09/2010 200,00
ESTEBAN, T. .........................................................43/9269578-5 3768742 11/09/2010 100,00
ESTEFANELL, M. ................................................ 08/7271621-3 3765735 20/08/2010 100,00
ESTELLA, R. .........................................................08/3953063-5 4680115 28/07/2010 200,00
ESTEO, S. ............................................................. 17/9290093-6 4033556 20/09/2010 100,00
ESTEO, S. .............................................................. 17/9290108-2 4033556 20/09/2010 100,00
ESTEVEZ, A. ........................................................ 25/9298135-5 4671843 05/06/2010 300,00
ESTEVEZ, J. ..........................................................08/4120661-4 3970360 24/07/2010 80,00
ESTEVE, A. .......................................................... 08/7273236-6 3808594 26/08/2010 100,00
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ESTEVE, F. .............................................................08/3918711-2 4658919 18/08/2010 200,00
ESTRADA, J. ........................................................ 08/7271580-4 5262279 08/09/2010 100,00
ESTRADA, J. ........................................................ 25/8439288-0 3913900 08/09/2010 300,00
ESTRAVIZ EVENTOS 2005 SL ..........................08/3314124-0 B639753 07/08/2010 200,00
ESTRUCH, F. ......................................................... 08/7271251-9 7928523 04/09/2010 300,00
EURASERVICES SL ............................................ 08/4121109-5 B586704 12/07/2010 200,00
EVERTON TRADE SL ........................................ 08/3313748-3 B636369 03/08/2010 200,00
EXPLOTACIONES RURALES  
Y URBANAS SL ...................................................08/4112906-6 B436339 10/07/2010 200,00
EXPOSITO, D. ........................................................08/4091611-7 3937328 19/07/2010 200,00
EXPOSITO, F.........................................................08/3986796-3 7927555 16/07/2010 200,00
EXPOSITO, R. ....................................................... 08/3912353-7 4833669 09/08/2010 200,00
EZ ZAROUALY, M. ..............................................08/7270362-2 X933030 25/08/2010 100,00
FABRA, J. ..............................................................17/9288986-0 4044233 12/09/2010 300,00
FABREGAS, J. ......................................................17/9289042-6 4030694 15/09/2010 100,00
FAPROPLAST 2007 SCP..................................... 08/3316004-0 G644434 31/08/2010 200,00
FARIÑA, E. ........................................................... 08/4191537-0 5303343 18/07/2010 200,00
FARI, M. ............................................................... 08/4029622-0 X768102 21/07/2010 200,00
FARRE, A. ............................................................. 08/7274122-2 4650633 04/09/2010 300,00
FARRE, J............................................................... 08/3868468-5 4681606 01/09/2010 200,00
FARRE, J............................................................... 08/3868469-7 4681606 01/09/2010 1.500,00
FARRE, S. ..............................................................08/7272867-1 4344742 26/08/2010 300,00
FAST FOOD INICIATIVES SA ..........................08/3875691-0 A607093 16/08/2010 1.500,00
FAURE, J. ................................................................08/4172911-8 3916606 12/07/2010 200,00
FAUSTE, J. .............................................................08/3969561-0 3809682 19/07/2010 1.500,00
FEGUEROA, M. ................................................... 08/3902920-8 X264287 27/07/2010 200,00
FENUTRIA, S. ..................................................... 08/3944488-2 5291627 24/08/2010 200,00
FEO, M. .................................................................. 08/7273511-6 4024365 24/08/2010 100,00
FERNANDEZ DE LA FUENTE, G. ...................08/7273388-3 3505742 02/09/2010 100,00
FERNANDEZ DEL CAMPO, F. ......................... 08/7270669-9 4760264 27/08/2010 100,00
FERNANDEZ DELGADO, R. .............................08/7272515-9 2242445 18/09/2010 300,00
FERNANDEZ, A. .................................................08/3912212-0 4340581 22/07/2010 200,00
FERNANDEZ, A. ................................................. 08/4191426-4 7214380 13/06/2010 500,00
FERNANDEZ, A. ................................................ 43/9270056-8 3970540 15/09/2010 100,00
FERNANDEZ, C. .................................................. 08/7274113-1 4400808 04/09/2010 100,00
FERNANDEZ, C. ..................................................08/8584777-5 3496967 26/08/2010 300,00
FERNANDEZ, D. ................................................. 08/3902020-7 3814753 18/08/2010 200,00
FERNANDEZ, D. .................................................. 08/4019611-0 4654756 13/07/2010 80,00
FERNANDEZ, F. .................................................. 08/3305313-2 4622321 30/06/2010 80,00
FERNANDEZ, F. ..................................................08/3939430-2 4353247 20/08/2010 1.000,00
FERNANDEZ, F. .................................................. 08/7273716-7 3693665 25/08/2010 100,00
FERNANDEZ, G. .................................................08/3932419-6 5415609 04/08/2010 1.500,00
FERNANDEZ, J. ...................................................08/3312342-0 3812976 21/07/2010 200,00
FERNANDEZ, J. ...................................................08/3990632-3 4718978 18/07/2010 500,00
FERNANDEZ, J. ...................................................08/7257047-0 4624044 17/07/2010 300,00
FERNANDEZ, J. .................................................. 08/7260053-5 3496961 26/07/2010 100,00
FERNANDEZ, J. ...................................................08/7261845-8 4606801 27/07/2010 100,00
FERNANDEZ, J. ................................................... 08/7270617-1 4341296 28/08/2010 100,00
FERNANDEZ, J. ...................................................08/7271613-4 4603261 20/08/2010 100,00
FERNANDEZ, J. ...................................................08/7272430-3 0917118 23/08/2010 300,00
FERNANDEZ, J. ....................................................17/1027115-2 7930138 16/07/2010 500,00
FERNANDEZ, J. ................................................... 17/8432704-2 4367402 10/09/2010 100,00
FERNANDEZ, J. ...................................................17/9284673-3 3878802 12/08/2010 100,00
FERNANDEZ, J. ................................................... 17/9287967-2 2413939 31/08/2010 100,00
FERNANDEZ, J. ....................................................17/9288171-1 2413939 07/09/2010 100,00
FERNANDEZ, J. ...................................................25/9304242-5 5242281 11/09/2010 100,00
FERNANDEZ, L. ..................................................08/8581548-8 3457551 08/07/2010 300,00
FERNANDEZ, L. ..................................................25/8437798-0 1222140 09/08/2010 100,00
FERNANDEZ, M. .................................................08/3891129-0 4417820 18/08/2010 200,00
FERNANDEZ, M. ................................................ 08/7268954-4 3855347 14/08/2010 400,00
FERNANDEZ, M. ................................................ 08/7269453-0 4096421 17/08/2010 300,00
FERNANDEZ, M. ................................................ 08/7270054-2 3509197 20/08/2010 300,00
FERNANDEZ, M. .................................................08/7270485-7 0117563 08/09/2010 400,00
FERNANDEZ, M. .................................................08/7270729-1 5221937 10/09/2010 100,00
FERNANDEZ, M. .................................................08/7270733-9 7928115 29/08/2010 100,00
FERNANDEZ, M. ................................................ 08/7272007-8 0117563 08/09/2010 300,00
FERNANDEZ, M. ................................................. 17/8432818-0 4052280 31/08/2010 100,00
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FERNANDEZ, M. ................................................. 25/8439415-1 7700436 15/09/2010 300,00
FERNANDEZ, R. ..................................................08/3312929-2 4419969 26/07/2010 80,00
FERNANDEZ, S. .................................................. 08/4116795-1 4549169 18/07/2010 80,00
FERNANDEZ, S. ................................................. 08/7269243-0 0309368 21/08/2010 300,00
FERNANDEZ, S. ................................................. 08/8584680-7 X649438 26/08/2010 300,00
FERNANDEZ, X. .................................................08/8584825-7 4770448 26/08/2010 300,00
FERRANDIS, E. ...................................................08/8584712-5 3811499 25/08/2010 300,00
FERRANDIZ, A. ................................................. 08/7269694-5 4401306 20/08/2010 300,00
FERRANDO, A. ....................................................43/9269525-0 4092048 11/09/2010 100,00
FERRANDO, R. ....................................................08/3925392-1 3724257 11/08/2010 200,00
FERREIRO, G. ......................................................25/9300743-5 3806679 20/07/2010 100,00
FERRER, C. .......................................................... 08/4069564-2 4783190 05/06/2010 500,00
FERRER, L. ...........................................................43/0933985-0 3966945 27/08/2010 200,00
FERRER, M. ..........................................................08/7272123-5 4669897 19/08/2010 100,00
FERRER, M. .......................................................... 17/9289119-2 4053714 10/09/2010 100,00
FERRER, R. ...........................................................08/7267605-7 3504066 20/08/2010 100,00
FERRE, A. .............................................................08/7274536-0 3835087 27/08/2010 100,00
FERRIZ, J. .............................................................43/9270282-2 3737392 05/09/2010 100,00
FIALLOS, J. ...........................................................08/3885989-2 X585021 26/07/2010 200,00
FIGUERAS, C. ......................................................08/7251368-1 0023655 11/07/2010 300,00
FIGUEREDO, F. ....................................................08/7270744-3 3729178 08/09/2010 300,00
FIGUEROA, M. .................................................... 08/3897786-4 X451492 31/07/2010 200,00
FIGUERO, P. ......................................................... 08/7263366-2 4631838 29/07/2010 100,00
FILALY, M. ........................................................... 25/0708484-3 X381516 11/06/2010 80,00
FILLOY, M. ............................................................08/7270556-7 5312303 12/09/2010 300,00
FINALDEL SL ..................................................... 08/4037084-6 B634382 26/08/2010 200,00
FINCAS RONDA MARIOLA SL ........................25/0705744-8 B256839 10/08/2010 1.500,00
FINTRAMIT SL ................................................... 08/3316577-6 B631852 24/08/2010 1.500,00
FINTRAMIT SL ................................................... 08/3316578-8 B631852 24/08/2010 200,00
FITO, R. ................................................................. 08/7269734-6 3650171 08/09/2010 300,00
FITO, V. ..................................................................43/9264865-5 4450338 13/08/2010 100,00
FLORENTIN, S. ....................................................08/3872571-0 X691015 19/07/2010 1.500,00
FLORESCU, M. .................................................... 08/3904376-6 X944361 22/07/2010 500,00
FLORES, A. ........................................................... 08/7271539-1 4355623 18/08/2010 300,00
FLORES, J. ............................................................ 08/3901712-7 4606158 21/08/2010 1.500,00
FLORES, J. ........................................................... 08/7270024-4 7708169 29/08/2010 300,00
FLORES, M. ..........................................................43/0936222-2 3982369 28/07/2010 1.500,00
FLORES, M. ......................................................... 43/0936223-4 3982369 28/07/2010 200,00
FLORES, R. ...........................................................08/3950871-8 X096202 06/08/2010 200,00
FLORES, S. ........................................................... 08/3895944-7 3657525 03/08/2010 1.500,00
FOLGUERA, L. .....................................................08/8584128-3 4441640 18/08/2010 300,00
FONTANET, R. ..................................................... 17/1052006-1 4621979 27/07/2010 1.500,00
FONTA, J. ..............................................................08/4018322-0 5217735 19/07/2010 200,00
FONTQUERNI, A. ................................................08/8584513-0 7773976 01/09/2010 300,00
FONTRODONA, J. ................................................08/3716024-5 4367824 18/08/2010 1.500,00
FONT, J...................................................................08/7207569-9 4672655 31/03/2010 100,00
FONT, J...................................................................08/7274543-2 4763334 02/09/2010 100,00
FONT, R. ................................................................ 17/9288721-1 7790533 10/09/2010 100,00
FONT, V. ................................................................08/7274509-7 4668541 27/08/2010 100,00
FORES, A. ............................................................. 25/9304044-1 3506903 06/09/2010 100,00
FORNELLS, P........................................................ 17/9290121-0 4031470 21/09/2010 300,00
FORONDA, V. .......................................................08/3892195-8 Y057529 16/07/2010 200,00
FORTUNY, M. ...................................................... 43/9266312-2 3969306 23/08/2010 300,00
FRAMIS, L. .......................................................... 08/8584350-0 4614240 27/08/2010 300,00
FRANCO, E. ...........................................................08/3314102-1 1008632 07/08/2010 500,00
FRANCO, G. ......................................................... 43/9269306-0 3842814 12/09/2010 300,00
FRANCO, J. .......................................................... 08/8584220-8 4653137 24/08/2010 100,00
FRANCO, J. ...........................................................25/9304377-0 5210678 11/09/2010 600,00
FREIXES, R.......................................................... 25/0708362-0 7804377 17/07/2010 80,00
FRESNO, V. .......................................................... 08/7270236-2 3881105 10/09/2010 300,00
FRIGOLA, M. ........................................................08/7263677-6 7790727 30/07/2010 300,00
FUENTES, F. ........................................................ 08/7268972-6 X058863 15/08/2010 100,00
FUENTES, F. .........................................................08/7269231-4 3916485 22/08/2010 100,00
FUENTES, F. ..........................................................17/9289113-7 5328579 10/09/2010 100,00
FUENTES, J. .........................................................43/9270340-5 0081082 29/08/2010 100,00
FULLADOSA, S. .................................................. 08/4038111-0 3863455 17/08/2010 200,00
FURIO, S. .............................................................. 08/7273095-5 4479425 24/08/2010 300,00
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FUSTAGUERAS, J. ..............................................43/0833458-9 3730157 21/05/2010 150,00
FUSTER, J............................................................. 08/3880639-9 5215380 25/06/2010 200,00
GABARRE, R. ......................................................08/3877452-8 3655502 20/07/2010 1.500,00
GABARRI, S. ........................................................43/9270498-1 4840396 18/09/2010 300,00
GACITUA, J. ..........................................................08/3905041-8 X687285 20/08/2010 200,00
GALDON, M. ....................................................... 25/9304068-9 0975774 19/08/2010 300,00
GALDON, M. ........................................................ 25/9304142-1 3390557 28/08/2010 400,00
GALERA, F. .......................................................... 25/8437610-9 7626878 05/08/2010 300,00
GALINDO, C. ........................................................ 08/3873214-5 5225497 29/07/2010 200,00
GALI, O. ................................................................ 08/3892196-4 4100657 23/07/2010 650,00
GALVEZ, I. ............................................................ 08/7257451-2 3811860 18/07/2010 100,00
GALLARDO, A. ...................................................08/7274109-4 4830096 11/09/2010 100,00
GALLARDO, C. .................................................... 25/9300747-7 7691985 24/07/2010 300,00
GALLARDO, F. ....................................................08/7242495-7 0869346 27/06/2010 300,00
GALLARDO, R. .................................................... 08/8583741-7 7731845 26/08/2010 100,00
GALLARDO, R. .................................................... 43/9270110-0 3968907 29/08/2010 100,00
GALLEGO, J. ........................................................25/9303953-9 4664179 30/08/2010 100,00
GALLEGO, L. .......................................................08/7274356-0 0624626 26/08/2010 100,00
GALLEGO, M. ......................................................25/9304155-0 3697775 27/08/2010 100,00
GALLEGO, N. .......................................................08/7271742-4 7153377 27/08/2010 100,00
GALLEN, Y. ..........................................................17/9289064-5 3502261 11/09/2010 100,00
GANUZA, S. .........................................................08/7270397-0 1588011 10/09/2010 100,00
GANUZA, S. ......................................................... 08/7271577-9 1588011 12/09/2010 100,00
GAONA, C. ............................................................08/3819756-5 X883039 17/07/2010 500,00
GAO, Z. ..................................................................17/9289098-5 X341415 10/09/2010 100,00
GARCIA DEL CID, M. ........................................ 08/7272378-0 4107912 21/08/2010 100,00
GARCIA DEL CID, M. .........................................08/7273012-1 4107912 23/08/2010 100,00
GARCIA DUARTE, P. ..........................................43/9270739-1 5086559 16/09/2010 600,00
GARCIA, A............................................................08/3880291-0 3779320 11/08/2010 200,00
GARCIA, A............................................................ 08/3911434-2 3508325 16/08/2010 200,00
GARCIA, A.............................................................17/9272171-9 4650937 14/04/2010 100,00
GARCIA, A............................................................25/9304227-3 7280552 10/09/2010 100,00
GARCIA, A............................................................25/9304615-9 4650636 18/09/2010 300,00
GARCIA, A............................................................43/9271372-8 2016415 19/09/2010 100,00
GARCIA, D. .......................................................... 08/3892227-4 X654469 17/08/2010 1.250,00
GARCIA, D. .......................................................... 08/7269566-5 4487473 20/08/2010 300,00
GARCIA, D. ...........................................................25/9304578-8 4498328 13/09/2010 100,00
GARCIA, E. ...........................................................43/9264122-9 7523025 10/08/2010 300,00
GARCIA, F. ............................................................08/3765477-6 4579018 28/04/2010 500,00
GARCIA, F. ............................................................08/3991692-0 7708977 10/07/2010 200,00
GARCIA, F. ............................................................ 08/4112839-6 5169798 17/07/2010 200,00
GARCIA, F. ........................................................... 08/7271238-0 5239064 27/08/2010 100,00
GARCIA, F. ........................................................... 08/7274026-0 3902550 26/08/2010 300,00
GARCIA, I. ............................................................08/8583649-2 4446645 23/08/2010 100,00
GARCIA, J. ............................................................08/0674715-8 4761036 20/06/2010 200,00
GARCIA, J. ............................................................ 08/3315018-0 0570185 16/08/2010 500,00
GARCIA, J. ............................................................08/3888412-7 X075333 02/08/2010 1.500,00
GARCIA, J. ............................................................08/7270767-9 1605948 10/09/2010 300,00
GARCIA, J. ............................................................08/7270791-8 3732813 21/08/2010 300,00
GARCIA, J. ............................................................08/7270796-1 3971362 14/09/2010 100,00
GARCIA, J. ............................................................08/7271530-0 3771932 19/08/2010 100,00
GARCIA, J. ............................................................08/7272118-6 1605948 10/09/2010 300,00
GARCIA, J. ........................................................... 08/7272324-4 4784691 29/08/2010 100,00
GARCIA, J. ............................................................08/7272859-2 3771932 26/08/2010 300,00
GARCIA, J. ........................................................... 08/7273499-0 3839220 28/08/2010 100,00
GARCIA, J. ............................................................08/7274039-9 3771932 28/08/2010 100,00
GARCIA, J. ............................................................08/8572267-1 7728244 20/04/2010 100,00
GARCIA, J. ............................................................08/8582887-9 3769732 13/07/2010 100,00
GARCIA, J. ........................................................... 08/8584769-6 4042336 26/08/2010 300,00
GARCIA, J. ............................................................ 17/0916888-5 4606405 01/07/2010 200,00
GARCIA, J. .............................................................17/1051282-5 3771932 11/07/2010 200,00
GARCIA, J. ............................................................25/9304180-9 2545933 12/09/2010 100,00
GARCIA, J. ........................................................... 25/9304528-4 3914462 12/09/2010 300,00
GARCIA, L. ...........................................................08/7273939-5 4640111 23/08/2010 100,00
GARCIA, M. ..........................................................08/3941556-4 3917661 17/06/2010 200,00
GARCIA, M. ......................................................... 08/3942822-0 4672977 09/08/2010 200,00
GARCIA, M. .........................................................08/7244654-4 3879975 22/04/2010 100,00
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GARCIA, M. ..........................................................08/7246321-0 3879975 28/06/2010 100,00
GARCIA, M. ......................................................... 08/7269546-0 3767310 11/09/2010 300,00
GARCIA, M. ..........................................................08/7270482-1 3914719 25/08/2010 100,00
GARCIA, M. ..........................................................08/7271420-6 4623023 12/09/2010 100,00
GARCIA, M. .......................................................... 08/7274261-5 5210045 27/08/2010 100,00
GARCIA, M. ..........................................................43/9270449-5 4400492 16/09/2010 100,00
GARCIA, N. ...........................................................08/3895687-3 X353497 14/08/2010 200,00
GARCIA, P. ........................................................... 25/9304739-6 5083843 26/08/2010 300,00
GARCIA, P. ........................................................... 43/9270623-4 2572450 19/09/2010 100,00
GARCIA, R. ...........................................................08/7272437-0 7806378 26/08/2010 300,00
GARCIA, R. .......................................................... 08/8583978-0 0381390 09/09/2010 100,00
GARCIA, R. ........................................................... 43/9271477-9 4777529 27/09/2010 100,00
GARCIA, S. .......................................................... 08/7270046-8 3778866 11/09/2010 300,00
GARCIA, S. .......................................................... 08/7270852-6 2919302 16/08/2010 100,00
GARCIA, V. ...........................................................08/7272839-7 1267108 19/09/2010 300,00
GARDE, F. .............................................................25/9302974-1 1576725 10/08/2010 100,00
GARDUS, I. ...........................................................25/0696902-1 X501217 26/05/2010 200,00
GARGALLO, C. ................................................... 08/7269449-3 3507919 16/08/2010 300,00
GARICANO, M. ................................................... 08/7259073-6 2517520 19/07/2010 100,00
GARIN, I. .............................................................. 08/7273689-4 4463382 23/08/2010 100,00
GARRETA, S. .......................................................08/3912922-7 7708550 03/09/2010 200,00
GARRIDO, A. .......................................................08/3930752-0 4766552 22/07/2010 80,00
GARRIDO, C.........................................................08/7270453-5 4640887 04/09/2010 300,00
GARRIDO, D. .......................................................08/3931140-8 4696029 22/07/2010 200,00
GARRIDO, D. ...................................................... 08/8580866-6 4787743 07/07/2010 300,00
GARRIGOSA, A. ................................................. 08/7272248-8 3762951 20/08/2010 300,00
GARSABALL, M. ................................................. 17/9289612-1 3811203 18/09/2010 300,00
GASCON, M. .........................................................08/4039762-0 3691391 28/07/2010 200,00
GASCON, R. ..........................................................08/1477927-0 5312110 10/05/2010 150,00
GASCON, R. ..........................................................08/7263492-7 3727306 24/07/2010 300,00
GASPART OBRAS SL ......................................... 08/3901921-5 B621878 26/07/2010 200,00
GASSO, M. ........................................................... 08/7272466-7 3509045 26/08/2010 100,00
GATU, F. ................................................................ 25/9304611-1 X511970 12/09/2010 300,00
GAZO, F. ............................................................... 08/7273660-1 1711199 24/08/2010 100,00
GELONCH, A. ....................................................... 17/0981040-3 3689445 23/07/2010 200,00
GESBAL SERVEIS  
DE MANTENIMENTS L .................................... 08/4070263-6 B647399 13/08/2010 200,00
GESTORA DE RESIDUS SANITARIS SL ........08/3315329-6 B600213 18/08/2010 500,00
GEYCO EXPRES SL ........................................... 08/3313446-0 B637609 29/07/2010 200,00
GIL, D. ....................................................................08/7271845-3 4665200 16/09/2010 100,00
GIL, D. ....................................................................08/7272335-9 4343912 25/08/2010 300,00
GIL, I. ..................................................................... 08/3765617-5 4784449 17/05/2010 500,00
GIL, J. .....................................................................43/9262503-9 3982989 20/07/2010 100,00
GIL, J. .....................................................................43/9269663-7 3389690 12/09/2010 100,00
GIL, M. ...................................................................08/7271325-1 7731281 14/09/2010 300,00
GIL, R. ....................................................................08/3912021-4 3811568 01/08/2010 80,00
GILL, L. ................................................................. 17/8431683-0 3511617 24/08/2010 300,00
GIMENEZ, E. ........................................................08/7270665-7 4097645 29/08/2010 100,00
GIMENEZ, J. .........................................................08/3937067-4 4742076 23/08/2010 200,00
GIMENEZ, J. .........................................................17/9289209-3 4374279 14/09/2010 300,00
GIMENEZ, M. ...................................................... 08/7265895-6 4656978 02/08/2010 100,00
GIMENEZ, M. ....................................................... 08/8583771-5 3913587 09/09/2010 100,00
GIMENO, Y. ..........................................................08/7271332-9 4651289 04/09/2010 300,00
GINE, J. .................................................................. 08/4037921-5 4094037 24/08/2010 200,00
GIOVANNONI, M.................................................17/9285448-8 X362988 21/08/2010 100,00
GIRBEN, N. ........................................................... 17/9286618-3 3692407 21/08/2010 100,00
GISBERT, M. ......................................................... 17/1032263-5 3728742 31/07/2010 200,00
GISBERT, M. ......................................................... 17/1032264-7 3728742 30/07/2010 1.500,00
GLARIA, J. ............................................................ 08/7274157-4 4343951 12/09/2010 100,00
GLEYAL, C. ......................................................... 08/4072986-0 4665769 15/06/2010 500,00
GODINEZ, F. .........................................................08/7268573-3 4851762 10/08/2010 100,00
GOLD PLASTICS SL ........................................... 08/3314582-6 B620798 09/08/2010 200,00
GOMEZ, A.............................................................08/7270738-2 4418438 25/08/2010 100,00
GOMEZ, C. ............................................................08/7261428-0 3612744 27/07/2010 100,00
GOMEZ, C. ........................................................... 25/0706468-0 3696929 29/07/2010 200,00
GOMEZ, J. ............................................................ 08/7270600-1 3338792 27/08/2010 100,00
GOMEZ, J. ............................................................. 08/8584312-2 3389470 17/08/2010 300,00
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GOMEZ, L. ............................................................08/7271292-8 4548321 13/09/2010 300,00
GOMEZ, M. .......................................................... 08/4026786-4 X709173 13/07/2010 500,00
GOMEZ, M. ...........................................................08/7273253-1 3506057 05/09/2010 300,00
GOMEZ, M. ........................................................... 08/8581507-5 7288140 10/07/2010 300,00
GOMEZ, R. ............................................................ 08/7271231-3 7709224 05/09/2010 300,00
GOMEZ, R. ............................................................08/7271232-5 7709224 05/09/2010 300,00
GOMEZ, R. ............................................................08/7273102-2 7709224 22/08/2010 300,00
GOMEZ, R. ............................................................08/7273105-8 4670518 22/08/2010 300,00
GOMEZ, V. ............................................................ 08/3175219-0 4717357 30/04/2010 500,00
GOMEZ, V. ............................................................08/7270180-7 4772130 11/09/2010 300,00
GOMEZ, V. ............................................................25/8438300-1 3696485 18/08/2010 100,00
GONFAUS, X. ....................................................... 17/1027706-1 3933804 14/07/2010 200,00
GONZALEZ CONEJERO, E................................17/9289473-0 3481721 19/09/2010 100,00
GONZALEZ TORRENTE TRANSPORTES .... 08/3900055-5 A617230 09/08/2010 200,00
GONZALEZ, A. ...................................................08/3900049-4 3725863 28/07/2010 200,00
GONZALEZ, A. ....................................................08/7269139-0 3813739 18/08/2010 100,00
GONZALEZ, D. ....................................................08/3312720-4 7589580 25/07/2010 80,00
GONZALEZ, D. ....................................................08/3966661-0 4343809 25/06/2010 200,00
GONZALEZ, E..................................................... 08/4222304-0 3972389 13/07/2010 200,00
GONZALEZ, E......................................................25/8439382-8 4085315 15/09/2010 100,00
GONZALEZ, G. .................................................... 17/9289531-8 4032732 19/09/2010 100,00
GONZALEZ, I. ......................................................17/9289549-0 4675199 18/09/2010 100,00
GONZALEZ, J. ......................................................08/7252146-0 5221084 13/07/2010 300,00
GONZALEZ, J. ..................................................... 08/7258928-2 3508604 18/07/2010 100,00
GONZALEZ, J. ...................................................... 43/9267881-7 7194908 01/09/2010 100,00
GONZALEZ, L......................................................08/3887585-9 4765104 20/08/2010 1.500,00
GONZALEZ, M. ...................................................08/7270103-0 4547701 08/09/2010 300,00
GONZALEZ, M. ...................................................08/7270667-5 3511806 29/08/2010 100,00
GONZALEZ, M. .................................................. 08/7273976-0 7767631 01/09/2010 300,00
GONZALEZ, M. ...................................................17/9288554-4 4670341 12/09/2010 400,00
GONZALEZ, M. .................................................. 25/0708398-4 3805316 07/08/2010 80,00
GONZALEZ, P. .....................................................08/7257239-9 4612162 23/07/2010 100,00
GONZALEZ, S. .....................................................08/3964251-6 4698302 25/06/2010 1.000,00
GONZALEZ, T. .....................................................25/9303223-7 0740252 28/08/2010 100,00
GONZALEZ, X. .................................................... 08/8583761-2 4768277 20/08/2010 100,00
GORDO, J. .............................................................08/7271963-9 4342751 11/09/2010 100,00
GOSPODAREK, A. ..............................................08/7273062-5 X592237 29/08/2010 300,00
GOUDIRA, R. .......................................................43/9270243-7 X487129 13/09/2010 300,00
GRABALOSA, M. ............................................... 08/7270803-4 7788915 14/09/2010 300,00
GRACIA, A. ..........................................................43/9270231-0 1838330 15/09/2010 100,00
GRACIA, D. ...........................................................08/7271616-4 4351771 20/08/2010 100,00
GRACIA, L. ...........................................................08/7271692-0 3991439 26/08/2010 300,00
GRAMINOX SBD SL ........................................... 08/3317015-0 B622991 25/08/2010 200,00
GRANDA, M. ........................................................ 08/4120901-9 5160500 29/07/2010 200,00
GRANELL, L. ...................................................... 08/7258585-4 4604032 17/07/2010 100,00
GRANGED, F. ....................................................... 08/4106122-5 3654755 21/07/2010 80,00
GRAU, B. ...............................................................25/8438372-0 3651866 20/08/2010 300,00
GREGORIO, J. ......................................................17/9290625-4 2909554 26/09/2010 100,00
GRIMALT, M. .......................................................08/7269731-0 4317682 27/08/2010 300,00
GRIMA, E. ............................................................. 17/8432542-9 7725460 09/09/2010 300,00
GRIMA, P. ............................................................ 08/7268502-2 4077509 21/08/2010 100,00
GRIÑO, A. ............................................................. 25/0728411-3 3509801 27/07/2010 80,00
GRUAS Y TRANSPORTES RIOS SL ................ 08/3899422-0 B624873 27/07/2010 200,00
GRUP LIKANIZ 24 SL......................................... 08/3317484-1 B649941 26/08/2010 200,00
GRUPO LOGISTICA MONTIEL RUIZ SL ........ 08/3311965-7 B235351 21/07/2010 200,00
GRUPO SOLDISA SL ...........................................25/0709531-0 B976879 16/08/2010 200,00
GUAL, N. ...............................................................43/9269653-8 3504063 12/09/2010 100,00
GUAMIS, X. ..........................................................08/7271329-3 3916793 11/09/2010 300,00
GUARDIA, L. ........................................................43/9270376-0 3972792 31/08/2010 100,00
GUELL, J. ..............................................................17/9290246-5 7790389 23/09/2010 300,00
GUELL, J. .............................................................. 17/9290312-7 7790389 23/09/2010 300,00
GUERRA, E. .........................................................08/7269418-3 4658903 19/08/2010 300,00
GUERRERO, M. ...................................................08/7268916-1 0830306 16/08/2010 300,00
GUERRERO, M. ...................................................17/0993063-9 4050995 11/08/2010 200,00
GUEVARA, S. ...................................................... 08/7253326-6 3507744 15/07/2010 100,00
GUILLEM, J. ........................................................ 08/7250199-6 2165735 12/07/2010 300,00
GUILLEN, B. .........................................................08/4115920-0 4356026 23/07/2010 80,00
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GUILLEN, F. .........................................................08/7259837-4 0083137 25/07/2010 300,00
GUIMARAES, J. ...................................................25/8435878-9 X706836 19/05/2010 300,00
GUST, G. .................................................................08/4191367-3 3972319 18/07/2010 80,00
GUTIERREZ, J. ................................................... 08/3899944-7 4771216 17/08/2010 500,00
GUTIERREZ, J. ....................................................08/7268867-3 0083947 17/08/2010 300,00
GUTIERREZ, J. ....................................................08/8583699-2 5216517 18/08/2010 300,00
GUTIERREZ, J. ....................................................43/9270256-5 5291205 14/09/2010 100,00
GUTIERREZ, L. ...................................................08/3880637-5 4349517 25/06/2010 200,00
GUTIERREZ, M. ..................................................08/8584519-5 3692962 01/09/2010 300,00
GUTIERREZ, M. ..................................................08/8584643-1 3692962 15/09/2010 300,00
GUTIERREZ, M. ................................................. 08/8584894-0 3692962 24/08/2010 300,00
GUTIERREZ, M. ..................................................17/9289392-0 4562439 19/09/2010 100,00
GUTIERREZ, P. ....................................................08/8584758-1 3393436 26/08/2010 300,00
GUTIERREZ, R. ................................................... 08/3311393-8 4789586 25/07/2010 500,00
HABASH, J. .......................................................... 08/3905288-0 4654745 26/07/2010 80,00
HADDAD, L. ......................................................... 43/9270416-1 4156383 17/09/2010 300,00
HADDAOUI, E. .....................................................08/7271120-5 X741224 29/08/2010 100,00
HADDAOUI, E. ..................................................... 08/7271461-9 X741224 26/08/2010 100,00
HADDI, A. .............................................................08/8583808-7 X211126 09/09/2010 100,00
HADDOUZI, A. .....................................................17/1031955-5 X386062 24/07/2010 200,00
HAFID, M. .............................................................08/7271785-0 X271139 06/09/2010 100,00
HAMIDOU, S. .......................................................25/9304337-0 X680937 16/09/2010 300,00
HAMILTON, S. .....................................................08/7272842-2 X960399 26/08/2010 300,00
HANNA, D. .......................................................... 08/7269649-9 3501331 29/08/2010 500,00
HAOUASS, J. .........................................................08/3892332-7 X800897 25/07/2010 200,00
HAOULI, M. ..........................................................08/3195072-2 X704729 14/05/2010 500,00
HAOULI, M. ..........................................................08/3783772-3 X704729 10/04/2010 300,00
HARMOUCH, S. .................................................. 08/3959036-4 X688220 10/08/2010 500,00
HARO, J. ................................................................08/7271887-9 4024758 01/09/2010 300,00
HARO, J. ............................................................... 08/8584064-9 1786401 24/08/2010 100,00
HAUSMANN, C. ...................................................08/7261454-6 4612093 19/07/2010 100,00
HERAS, V. ............................................................. 17/8431828-5 5227926 27/08/2010 300,00
HERENAS, G. ....................................................... 25/9304515-7 5219593 19/09/2010 100,00
HERNANDEZ, A. .................................................17/9286579-4 4664401 31/08/2010 100,00
HERNANDEZ, C. ................................................. 17/1027144-5 4583163 02/07/2010 1.000,00
HERNANDEZ, G. .................................................43/9265077-9 2140228 17/08/2010 100,00
HERNANDEZ, J. .................................................. 17/1064959-7 4159132 27/07/2010 80,00
HERNANDEZ, J. .................................................. 17/9289671-2 4163394 18/09/2010 100,00
HERNANDEZ, J. ..................................................17/9289725-3 4036003 20/09/2010 100,00
HERNANDEZ, J. ..................................................25/8438628-1 5108084 23/08/2010 300,00
HERNANDEZ, L. .................................................08/7268537-4 5283911 23/08/2010 100,00
HERNANDEZ, L. ................................................ 08/7269523-4 3396285 21/08/2010 300,00
HERNANDEZ, M. ................................................43/9265310-4 3881520 21/08/2010 100,00
HERNANDEZ, S. ................................................. 08/3901827-7 4788636 30/07/2010 500,00
HERNANDEZ, S. .................................................08/7269661-5 4660506 29/08/2010 300,00
HERRANZ, P. ....................................................... 25/9304355-7 0330953 12/09/2010 100,00
HERRERAS, M..................................................... 17/9289598-1 0925634 18/09/2010 100,00
HERRERA, A. ......................................................43/9270525-4 5312816 19/09/2010 100,00
HERRERA, J. .........................................................08/4111671-6 X666746 14/07/2010 500,00
HERRERA, J. ....................................................... 08/7236410-4 4095641 17/06/2010 100,00
HERTA, V. ..............................................................17/1024861-5 X339932 22/07/2010 200,00
HIAYDA, M. .......................................................... 08/3765613-3 X331793 15/05/2010 500,00
HIDALGO, A........................................................ 08/3947636-0 3657494 06/08/2010 500,00
HNOS MORILLO ALBAÑILERIA  
EN GENERAL SL ................................................. 08/4172913-1 B624475 20/07/2010 200,00
HOMS, E. ...............................................................08/7273218-4 4099354 27/08/2010 100,00
HONCIU, R. .......................................................... 08/7269285-5 X587293 27/08/2010 400,00
HONORATO, M. ....................................................08/8584111-3 3884350 01/09/2010 300,00
HORAS, M. ........................................................... 08/7268713-4 3507888 15/08/2010 300,00
HOSSAN, M. ........................................................08/3906420-0 X351660 26/07/2010 1.000,00
HOSTA, E. ............................................................ 08/7210469-0 3501746 05/04/2010 100,00
HOSTELERIA JIA JING SL ................................08/3903053-5 B639078 02/08/2010 200,00
HUANG, H. ........................................................... 08/7268505-8 X195907 21/08/2010 100,00
HUERTOS, P. ........................................................08/7270194-3 3875561 27/08/2010 300,00
HUMBERT, M. ......................................................08/7259435-3 4771612 20/07/2010 100,00
HURTADO, D. ...................................................... 08/3310875-1 4696070 21/07/2010 200,00
HU, C. ......................................................................08/7271511-7 X228431 19/08/2010 300,00
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IBAÑEZ, J. .............................................................08/7269144-9 7767704 18/08/2010 100,00
IBAÑEZ, J. .............................................................08/7269216-2 7767704 20/08/2010 100,00
IBAÑEZ, M. ..........................................................08/2789749-2 4787270 25/04/2010 500,00
IBARGUTXI, G. ................................................... 08/7270628-6 4562394 27/08/2010 300,00
IBAR, L. .................................................................08/7251914-6 3963179 10/07/2010 100,00
IBAR, L. ................................................................. 43/9261735-3 3963179 26/07/2010 100,00
IDIGORAS, J. ....................................................... 25/9300543-8 2907842 19/07/2010 100,00
IDRACH, J. ........................................................... 08/4022423-4 3692696 27/07/2010 200,00
IEPAN, D. .............................................................. 43/9270320-0 X692149 14/09/2010 100,00
IFRIM, A. ...............................................................25/0705674-2 X908942 17/06/2010 200,00
IGLESIAS, J. .......................................................... 08/4191374-6 4653880 18/07/2010 80,00
IGLESIAS, J. ......................................................... 08/7268669-0 3606223 14/08/2010 300,00
IGLESIAS, L. .........................................................17/9290207-0 4027303 23/09/2010 300,00
IGLESIAS, M. .......................................................08/7273037-0 7726818 16/09/2010 300,00
IGNEO 2006 SL ..................................................... 08/3313514-6 B641380 07/08/2010 200,00
IGNEO 2006 SL ..................................................... 08/3313515-8 B641380 07/08/2010 1.500,00
ILIE, N. ...................................................................08/3926021-8 X961836 28/07/2010 1.500,00
ILLESCAS, D. ........................................................08/4117117-6 5312713 27/06/2010 80,00
INFANTE, J. ......................................................... 08/3873662-8 2833472 07/08/2010 650,00
INIESTA, J. ........................................................... 25/9304490-2 3390716 18/09/2010 100,00
INNOVAUTO ESPARRAGUERRA SL .............08/3876953-1 B649747 26/07/2010 200,00
INSONORIZACIONES INJERCON SL .............08/4221779-0 B437479 27/07/2010 1.500,00
INSTALACIONES INFRIMA SL .......................08/4104794-5 B616624 02/08/2010 200,00
INSTALACIONES Y REPARACIONES  
TEAN SCP ..............................................................08/3912911-2 G627902 29/08/2010 200,00
INSTALACIONES Y REPARACIONES  
TEAN SCP .............................................................08/3912936-1 G627902 29/08/2010 1.500,00
INSTALBESTRADA SL ...................................... 08/3945174-7 B615645 27/07/2010 200,00
INTERNACIONAL MARINA SUBUR SL........08/3935225-3 B618334 02/08/2010 200,00
INVERSIONES DE CASAS  
EN ARRIENDO SL .............................................. 08/3312915-8 B616929 28/07/2010 200,00
INVERSIONES POLIFACETICAS SL  
EN CONSTITUCION ........................................... 08/4120122-9 B632775 27/07/2010 200,00
IÑIGUEZ, E. ..........................................................08/7272797-2 5227546 19/09/2010 300,00
IOAN, D................................................................. 08/4218090-4 X795382 17/07/2010 500,00
IONICA, V. .............................................................43/9270772-6 X580529 21/09/2010 100,00
IRANZO, J. ............................................................43/0925852-0 3993334 28/07/2010 1.000,00
IRIGOYEN, J. ....................................................... 08/7270380-4 4083470 09/09/2010 300,00
ISAAC, J. ................................................................ 17/9289373-7 X730958 18/09/2010 100,00
ISARD BLANC SL .............................................. 08/3904870-7 B620979 20/08/2010 1.500,00
ISBERT, F. ..............................................................08/8584239-1 3763514 24/08/2010 100,00
ISERN, M. ..............................................................08/3916956-5 3913953 02/08/2010 200,00
ISERN, M. ............................................................. 08/8584233-6 4055827 24/08/2010 300,00
IUSCU, L. ................................................................17/1033311-0 X864734 21/07/2010 200,00
IZQUIERDO, A. ................................................... 08/8583700-4 3839585 29/08/2010 100,00
JAAOUAN, I. ........................................................ 43/0926442-0 X490733 03/08/2010 200,00
JACINTO, J. .......................................................... 08/7272322-0 4140255 13/09/2010 100,00
JAITEH, H. ............................................................ 08/3915915-3 X053861 31/07/2010 1.000,00
JAMAI, F. ...............................................................17/9289976-2 X284182 21/09/2010 300,00
JANE, D. ................................................................08/3764597-5 5242014 17/01/2010 135,71
JAQUES, E. ............................................................08/8581450-0 3710417 07/07/2010 100,00
JARQUE, S. .......................................................... 08/7269025-1 4646590 13/08/2010 100,00
JAUMANDREU, J. .............................................. 08/7270428-0 4631444 23/08/2010 100,00
JEDLICKI, A. ....................................................... 08/7270447-4 3813573 06/09/2010 300,00
JERBOUI, A. ......................................................... 17/9289533-1 X447794 18/09/2010 300,00
JIANG, H. ..............................................................43/9270214-0 X257020 07/09/2010 100,00
JIMENEZ, C. .........................................................08/7235574-5 X467084 15/06/2010 300,00
JIMENEZ, D. .........................................................08/8583630-9 4094916 28/08/2010 500,00
JIMENEZ, D. ........................................................ 08/8584202-6 1426954 24/08/2010 100,00
JIMENEZ, E. .........................................................08/7240014-5 3351257 20/06/2010 100,00
JIMENEZ, E. .........................................................08/7274526-7 4694415 09/09/2010 300,00
JIMENEZ, F. .......................................................... 08/7271110-2 5220551 14/09/2010 300,00
JIMENEZ, J. ......................................................... 08/3930734-8 4499243 19/08/2010 200,00
JIMENEZ, J. ..........................................................08/4013968-4 5364064 17/07/2010 80,00
JIMENEZ, J. ......................................................... 08/7250812-4 3879085 10/07/2010 100,00
JIMENEZ, J. ..........................................................08/7273374-2 7732538 16/09/2010 300,00
JIMENEZ, J. ..........................................................08/8580521-0 3512261 01/07/2010 300,00
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JIMENEZ, J. ..........................................................43/9270522-9 0189090 18/09/2010 300,00
JIMENEZ, J. ......................................................... 43/9270964-4 1988893 10/09/2010 300,00
JIMENEZ, L. ......................................................... 08/3819512-5 3652540 10/05/2010 57,14
JIMENEZ, M. .........................................................17/1027439-7 4107182 09/06/2010 200,00
JIMENEZ, N. ........................................................ 08/7274264-0 5350252 29/08/2010 100,00
JIMENEZ, P. ......................................................... 08/4072804-0 4710525 25/05/2010 500,00
JIMENEZ, V. .........................................................08/7271822-2 3476004 20/08/2010 100,00
JIN, Y. ..................................................................... 17/0815909-1 X245230 21/08/2010 200,00
JOGINDER, P. ....................................................... 17/1048010-5 X943169 19/07/2010 200,00
JOLIS, J. .................................................................08/3956273-9 4631569 23/07/2010 200,00
JOLY, J. ...................................................................08/7270186-9 4760709 28/08/2010 300,00
JORBA, N. ............................................................ 08/8584592-6 7731695 23/08/2010 100,00
JORNET, J. .............................................................43/0987048-3 3970224 08/08/2010 500,00
JORQUE, M. ......................................................... 08/3892663-6 4096277 04/08/2010 650,00
JOSEP, J. ................................................................. 08/8581525-2 3508774 02/07/2010 300,00
JOUNOU, A. ......................................................... 43/0925268-0 3985472 03/08/2010 200,00
JOVE, A. ............................................................... 08/7260503-8 1101830 16/07/2010 100,00
JUAN, C. ............................................................... 08/7269164-4 4602543 19/08/2010 100,00
JUBERT, L. ............................................................ 25/0719977-7 7729071 10/08/2010 200,00
JULVE, A. ..............................................................08/7271038-3 4655808 18/08/2010 100,00
JURCA, I. ............................................................... 17/9287547-2 X381002 05/09/2010 300,00
JUVE, J. .................................................................25/8439518-0 3847388 06/09/2010 100,00
KABA, M. ............................................................. 08/3900407-4 X338726 01/08/2010 80,00
KAHOUACH, A. .................................................. 08/3310464-4 X197452 24/07/2010 500,00
KALMIKOFF, L. ................................................... 17/1039037-9 X333488 08/07/2010 200,00
KALMIKOFF, L. ................................................... 17/1039039-7 X333488 08/07/2010 1.500,00
KAMAL, A. ...........................................................08/7272947-0 X361683 17/09/2010 300,00
KARANXHAJ, A. ............................................... 08/7269493-6 X361556 23/08/2010 300,00
KARMOUN, I. ...................................................... 08/3903811-8 X400724 22/08/2010 500,00
KARMOUN, I. ..................................................... 08/3905908-5 X400724 22/08/2010 200,00
KARMOUN, I. ..................................................... 08/3942824-3 X400724 30/08/2010 200,00
KASSEMY, B. .......................................................43/0933195-6 X204956 09/08/2010 200,00
KATTOUFI, M. ......................................................17/1024162-3 X268228 29/07/2010 500,00
KHABBOU, M. .................................................... 08/3902940-3 X752713 20/08/2010 200,00
KHAN, A. ............................................................. 08/7269980-0 X241107 25/08/2010 300,00
KHARCHOUCH, Y. .............................................17/0805773-9 X315829 08/08/2010 650,00
KHOMYAK, A. ..................................................... 08/3987081-1 X382601 18/07/2010 200,00
KHOUKHCHI, B. .................................................43/9270632-5 X226568 19/09/2010 300,00
KILLOFF INTERNACIONAL NILI SL .............08/3893737-8 B622463 12/08/2010 200,00
KLUGE, P. .............................................................. 08/7269451-7 X064923 16/08/2010 300,00
KOLODZIEJCZYK, T. .........................................17/9290675-4 X341278 25/09/2010 100,00
KONATEH, A. .......................................................08/7271880-5 X680409 01/09/2010 100,00
KONATEH, A. ....................................................... 17/9289163-7 X680409 02/09/2010 300,00
KOUJIL, H. ............................................................ 08/4116635-5 X229401 03/07/2010 200,00
KRAHMER, V. .....................................................43/9270294-9 4356452 12/09/2010 100,00
LS DISTRIBUCIONS DE CATALUNYA  
I BALEARS SL UNIPERSONAL ....................... 17/1030725-9 B570737 06/07/2010 200,00
LACASA, F. ...........................................................25/9304558-2 1815458 11/09/2010 100,00
LACASA, F. .......................................................... 25/9304626-4 1815458 11/09/2010 300,00
LAGE DE FREITAS, R. ........................................ 25/0731201-7 X602818 25/07/2010 500,00
LAHMAIDI, A. .................................................... 08/4020663-1 X235775 18/07/2010 80,00
LALANGUI, D. .....................................................43/9270015-5 X363797 16/09/2010 100,00
LAMAS, L. ............................................................08/7269097-5 4370739 12/08/2010 100,00
LANCHO, O. .........................................................17/9289270-8 3882283 13/09/2010 100,00
LANTARON, R. ................................................... 08/8583928-6 3726168 31/08/2010 100,00
LAO, L. ...................................................................08/8584245-2 4549260 24/08/2010 100,00
LARA, R. ...............................................................08/3308256-3 1432021 22/07/2010 200,00
LASPALAS, Y. ......................................................08/7270412-2 3807501 07/09/2010 300,00
LASSMANN HERTIG, D. .................................. 08/7260550-6 Y104615 22/07/2010 100,00
LATORRE, J. ........................................................ 08/7272309-2 2165480 29/08/2010 100,00
LATORRE, J. .........................................................08/7272678-9 2165480 12/09/2010 100,00
LATORRE, M....................................................... 08/7270543-4 4094488 30/08/2010 300,00
LAVADO, J. ........................................................... 17/8430933-3 3397705 30/07/2010 300,00
LAZARO, J. ...........................................................43/9270412-4 3986176 16/09/2010 100,00
LAZAR, I. ..............................................................08/7268753-5 X638104 17/08/2010 100,00
LE TANNEUX, F. .................................................08/3925783-7 X157729 27/07/2010 1.500,00
LEAL, J. .................................................................17/9284697-6 3474946 13/08/2010 300,00
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LEAL, L. .................................................................08/4111728-3 7579196 02/08/2010 200,00
LEBRERO, J. ........................................................ 08/3905402-3 4652525 17/08/2010 200,00
LEBSIRI, A. .......................................................... 43/9264039-0 X137703 10/08/2010 100,00
LEDESMA, B. .......................................................08/3929585-1 2751544 01/09/2010 1.500,00
LEIVA, J. ............................................................... 08/7272550-0 1894015 25/08/2010 300,00
LEJEUNE, E. ......................................................... 08/7226551-3 X600188 18/05/2010 100,00
LERA, L. ................................................................. 08/4117381-7 3647582 23/06/2010 80,00
LIDER PRAT SL ................................................... 08/3930711-7 B187163 21/08/2010 1.500,00
LINARES, I. .......................................................... 08/3947631-6 4662428 31/07/2010 200,00
LINES, J. ............................................................... 08/3912300-8 4794824 20/07/2010 200,00
LIN, H. ....................................................................08/7273237-8 4699902 26/08/2010 100,00
LIU, X. ....................................................................08/7273452-7 X144464 28/08/2010 100,00
LI, P. ........................................................................ 08/3312128-3 X916586 25/07/2010 200,00
LI, Z. .......................................................................08/7272119-8 X303215 07/09/2010 300,00
LOBOS, P. ............................................................. 08/7272897-6 0257411 28/08/2010 300,00
LOGISTICA GOMEZ SL .....................................08/3902201-0 B439836 03/08/2010 200,00
LOGISTICA GOMEZ SL .................................... 08/3902202-2 B439836 03/08/2010 200,00
LOMAS, W. ...........................................................08/7271866-5 4162631 20/08/2010 300,00
LOPEZ, A. ..............................................................08/3303199-0 7712500 09/05/2010 500,00
LOPEZ, A. ..............................................................08/3949071-6 4096522 12/08/2010 200,00
LOPEZ, A. ..............................................................08/7271222-2 3887151 20/08/2010 100,00
LOPEZ, A. ..............................................................08/7271945-7 3839472 25/08/2010 300,00
LOPEZ, A. ..............................................................08/7272233-1 0618883 27/08/2010 100,00
LOPEZ, A. .............................................................. 17/9289437-7 7064345 17/09/2010 100,00
LOPEZ, B. ............................................................. 08/3941948-0 4593644 14/07/2010 200,00
LOPEZ, B. ..............................................................08/3941949-1 4593644 14/07/2010 200,00
LOPEZ, C. ............................................................. 08/7258949-0 5312603 19/07/2010 100,00
LOPEZ, C. ..............................................................25/9304184-6 3732753 21/08/2010 100,00
LOPEZ, D. .............................................................. 08/7271681-0 1839804 20/08/2010 100,00
LOPEZ, E. .............................................................. 08/4188331-6 3883979 11/07/2010 200,00
LOPEZ, E. ............................................................. 08/7269002-0 3698069 20/08/2010 100,00
LOPEZ, E. .............................................................. 17/9290407-7 4035133 25/09/2010 300,00
LOPEZ, F. ............................................................... 08/4120114-0 X632806 22/07/2010 80,00
LOPEZ, F. .............................................................. 08/7246005-1 3735087 03/07/2010 100,00
LOPEZ, F. ...............................................................08/7249038-3 3735087 06/07/2010 100,00
LOPEZ, F. ...............................................................08/8582592-7 3735087 06/07/2010 100,00
LOPEZ, F. ............................................................... 25/8439401-1 4667589 15/09/2010 300,00
LOPEZ, I. ............................................................... 08/3304142-7 4798769 13/05/2010 500,00
LOPEZ, I. .............................................................. 08/3952443-0 1982551 10/08/2010 1.500,00
LOPEZ, I. .............................................................. 08/3952444-1 1982551 10/08/2010 200,00
LOPEZ, J. ...............................................................08/4029041-3 4611036 23/06/2010 200,00
LOPEZ, J. .............................................................. 08/7240572-4 3500271 21/06/2010 100,00
LOPEZ, J. .............................................................. 08/7262682-0 4352759 27/07/2010 100,00
LOPEZ, J. .............................................................. 08/7273584-0 3473536 08/09/2010 300,00
LOPEZ, J. ...............................................................08/8584019-9 3855863 25/08/2010 300,00
LOPEZ, J. ............................................................... 17/9283718-3 3500271 04/08/2010 100,00
LOPEZ, J. .............................................................. 25/9304394-6 3727309 12/09/2010 100,00
LOPEZ, M. .............................................................08/4120283-0 7761483 24/07/2010 80,00
LOPEZ, M. ............................................................ 08/7270306-8 3766718 31/08/2010 100,00
LOPEZ, M. .............................................................08/7272395-1 3766718 30/08/2010 100,00
LOPEZ, M. .............................................................08/7273074-1 3766718 20/09/2010 400,00
LOPEZ, M. ............................................................ 08/7273897-0 4600913 28/08/2010 100,00
LOPEZ, N. ..............................................................08/8583681-4 4778963 01/09/2010 100,00
LOPEZ, R. ...............................................................08/3312111-3 1839976 23/07/2010 200,00
LOPEZ, R. .............................................................. 08/3312112-5 1839976 23/07/2010 1.500,00
LOPEZ, S. .............................................................. 08/7274237-2 4341001 15/09/2010 300,00
LORCA, J. .............................................................. 17/9289587-2 3394277 19/09/2010 100,00
LORENCIO, P. .......................................................17/9284572-8 3885629 11/08/2010 100,00
LORENTE, F. ........................................................08/7270575-6 2146728 03/09/2010 100,00
LORENTE, M....................................................... 08/8583639-0 4658575 19/08/2010 500,00
LORENTE, M........................................................25/9304190-1 4658575 21/08/2010 400,00
LORITE, A. .......................................................... 25/0706243-4 4088652 17/08/2010 200,00
LOSANTOS, R. .....................................................08/7262401-1 4657048 28/07/2010 100,00
LOZANO, B. ......................................................... 08/7274006-5 4033514 26/08/2010 100,00
LOZANO, J. .......................................................... 08/7272694-9 4546822 23/08/2010 300,00
LOZANO, L. ..........................................................43/0924186-4 X433181 07/08/2010 1.000,00
LOZANO, M. .........................................................08/3905359-0 2026645 11/08/2010 200,00



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.201082984

Concursos i anuncis

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Infractor/a E I D S

LUCENA, A. ..........................................................08/7269855-7 2994436 07/09/2010 300,00
LUKONI, T. ...........................................................08/3893728-7 X237994 10/08/2010 1.500,00
LUNA, A. ...............................................................08/3952455-6 4417632 28/07/2010 1.500,00
LUNA, M. ..............................................................08/7271974-3 3806437 28/08/2010 300,00
LUPIANEZ, J. .......................................................17/9289488-7 4043994 19/09/2010 400,00
LUPU, B. ............................................................... 08/3309642-6 X715333 28/06/2010 200,00
LUQUE, V. .............................................................08/7269695-7 4665939 04/09/2010 300,00
LLACUNA, J. ........................................................17/9284985-0 4623416 18/08/2010 100,00
LLAMAS, M. ....................................................... 08/3954983-6 5332673 31/07/2010 200,00
LLANSAMA, J. .................................................... 17/9289005-4 3511424 13/09/2010 300,00
LLAQUET, F. ........................................................ 08/7270658-4 3728950 29/08/2010 300,00
LLERDA, J. ........................................................... 08/3929508-0 3657925 07/08/2010 650,00
LLERDA, J. ............................................................08/3929509-1 3657925 07/08/2010 200,00
LLEVOT, A. ...........................................................08/7274382-6 4083492 19/09/2010 300,00
LLOBET, F. ............................................................ 08/7274317-0 4623106 28/08/2010 100,00
LLOGUER CASTELLAR SL ............................. 08/3862390-0 B639986 23/07/2010 200,00
LLONGUERAS, A. ...............................................08/3873759-6 4710997 20/07/2010 200,00
LLOPART, P. .......................................................... 17/1030673-1 4034735 03/08/2010 200,00
LLORENS, J. .........................................................43/9271472-0 5279944 27/09/2010 100,00
LLOVERAS, J. ..................................................... 08/7259756-4 4650439 21/07/2010 300,00
LLOVERAS, P. ...................................................... 08/7231038-1 3886326 09/06/2010 100,00
LLOVERA, J..........................................................08/7261370-0 4632847 24/07/2010 100,00
LLUCH, E. .............................................................08/3913923-3 4441977 18/08/2010 200,00
LLURBA, E. ..........................................................08/7272461-3 3777984 23/08/2010 100,00
MABLI, A. ............................................................ 08/3986295-0 X308779 22/08/2010 500,00
MABROUK, E...................................................... 08/7269879-4 4805457 04/09/2010 300,00
MACAYA, M. ....................................................... 08/3949639-4 1376540 16/07/2010 200,00
MACIA, M. ............................................................08/7269387-3 4498609 19/08/2010 300,00
MACIA, M. ........................................................... 08/7269450-5 4498609 18/08/2010 400,00
MACULET, J. ........................................................08/3926901-3 3846406 27/07/2010 200,00
MADANG, J. ......................................................... 08/4117486-9 X905126 24/07/2010 80,00
MAESTRO, M. ..................................................... 08/8584802-6 4060252 26/08/2010 300,00
MAGRIÑA, J. ........................................................08/7273697-3 3769651 22/08/2010 100,00
MAGRIÑA, M. ......................................................08/3964261-9 3660814 02/07/2010 1.000,00
MAHMOOD, F. .................................................... 08/3936792-4 X318532 19/08/2010 1.000,00
MAINI, V. ............................................................. 08/7259320-8 X278049 20/07/2010 100,00
MAIONE, F. ...........................................................17/9284900-3 X448382 16/08/2010 100,00
MAJA, D. .............................................................. 08/7273765-4 3723390 23/08/2010 100,00
MALAGARRIGA, J. ........................................... 08/7273636-9 4620558 21/09/2010 300,00
MALDONADO, M. ..............................................17/9287566-6 4053430 04/09/2010 100,00
MALE, M. ..............................................................08/7269618-9 3961710 24/08/2010 400,00
MALMIERCA, M. ............................................... 08/7270073-6 7282106 29/08/2010 300,00
MALMIERCA, M. ................................................08/7274010-2 7282106 29/08/2010 100,00
MALVEHY, M. .................................................... 08/8584386-0 4634085 13/09/2010 100,00
MAMOUNI, A. ..................................................... 08/3895101-3 3942731 16/07/2010 200,00
MANINI, M. .........................................................08/7264489-6 X374780 02/08/2010 100,00
MANJON, C. ........................................................ 08/8583972-4 4548843 26/08/2010 300,00
MANOBENS, D. ...................................................08/7270438-3 3779032 08/09/2010 100,00
MANOBENS, D. .................................................. 08/7272255-0 3779032 30/08/2010 300,00
MANOSALVAS, M. ............................................. 08/3949636-9 4673331 15/07/2010 200,00
MANOSALVAS, M. ..............................................08/3949637-0 4673331 15/07/2010 80,00
MANOSALVAS, M. ..............................................08/3949638-2 4673331 15/07/2010 80,00
MANRIQUE, J. ....................................................08/7269200-4 4369856 18/08/2010 100,00
MANUELA JARO SL ......................................... 08/3864954-9 B604063 20/07/2010 200,00
MANZANO, J. ....................................................... 43/9271214-5 7354577 19/09/2010 100,00
MARCET, J. ...........................................................43/9270247-4 3760143 14/09/2010 100,00
MARCE, R. ............................................................ 17/9285813-2 7789990 24/08/2010 100,00
MARCOS, A. .........................................................08/4037105-0 1180357 01/08/2010 80,00
MARCO, E. ............................................................ 17/9289568-3 4564575 19/09/2010 300,00
MARDPLAC SCP .................................................08/3313657-0 G645303 15/08/2010 200,00
MARGARIT, J. ...................................................... 08/7271717-0 4354866 21/08/2010 100,00
MARGARIT, M. ....................................................08/3953190-8 5214321 17/08/2010 200,00
MARIDUEÑA, G. ................................................ 08/8582876-8 4813113 21/07/2010 300,00
MARINE, E. .......................................................... 08/7272157-5 4776036 19/08/2010 100,00
MARIN, C. ............................................................08/7257760-2 4400303 22/07/2010 100,00
MARIN, D. ............................................................08/7274053-9 5239527 19/09/2010 300,00
MARIN, F. ............................................................ 08/7253054-5 3851018 12/07/2010 100,00
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MARIN, M.............................................................08/7271799-1 X698173 25/08/2010 300,00
MARIN, R. ............................................................ 08/3310474-7 4352479 24/07/2010 80,00
MARI, M. ...............................................................08/8576722-1 4772624 31/05/2010 100,00
MARI, N. ...............................................................08/7268887-5 X643702 18/08/2010 300,00
MARI, N. .............................................................. 25/9304057-4 X643702 18/08/2010 100,00
MARI, R................................................................. 08/8579177-2 3937434 25/06/2010 300,00
MARKOVA, M. .................................................... 08/7224225-4 X773712 09/05/2010 100,00
MARQUEZ, J. ....................................................... 08/4191373-4 3902047 18/07/2010 80,00
MARQUEZ, J. .......................................................17/1029683-0 4024459 08/07/2010 200,00
MARQUEZ, M. .....................................................17/9288205-7 7521523 03/09/2010 100,00
MARQUINEZ, C. ................................................ 25/9304506-0 3396426 14/09/2010 100,00
MARRASE, N. ......................................................08/7264397-3 4400839 03/08/2010 100,00
MARROUN, R. .....................................................25/0577585-8 4771990 18/07/2010 500,00
MARSET, C. .......................................................... 17/1039052-5 X979146 14/07/2010 1.500,00
MARS, F. ............................................................... 43/9270706-8 1890332 17/09/2010 300,00
MARTINAVARRO, M. ........................................43/9270221-8 1886672 14/09/2010 100,00
MARTINEZ DE S VICENTE, F. .........................08/7274193-0 1628010 29/08/2010 100,00
MARTINEZ, A..................................................... 08/3944470-6 4733029 22/08/2010 80,00
MARTINEZ, A...................................................... 17/1028202-2 4046300 26/07/2010 1.500,00
MARTINEZ, A...................................................... 17/9289077-3 4035955 12/09/2010 100,00
MARTINEZ, C. ..................................................... 17/1028502-3 4035363 15/07/2010 650,00
MARTINEZ, E. ..................................................... 08/3310417-0 4762168 14/07/2010 500,00
MARTINEZ, E. .................................................... 08/7269349-0 4343179 17/08/2010 300,00
MARTINEZ, E. .................................................... 08/7270202-2 2790958 22/08/2010 300,00
MARTINEZ, E. .................................................... 08/7273908-5 4342690 26/08/2010 100,00
MARTINEZ, E. .................................................... 25/9304497-0 5040885 20/09/2010 100,00
MARTINEZ, G. .................................................... 08/7273980-8 3506856 27/08/2010 100,00
MARTINEZ, H. .....................................................08/7273538-9 3473779 11/09/2010 300,00
MARTINEZ, I. ...................................................... 17/9289391-9 4087708 19/09/2010 100,00
MARTINEZ, J. ......................................................08/3310470-0 3386537 24/07/2010 200,00
MARTINEZ, J. ......................................................08/7261768-0 5303210 24/07/2010 100,00
MARTINEZ, J. ......................................................08/7270012-8 3691222 28/08/2010 500,00
MARTINEZ, L. .................................................... 08/7269299-6 3969935 08/09/2010 300,00
MARTINEZ, L. ..................................................... 43/0925201-5 3986962 12/08/2010 1.000,00
MARTINEZ, M. ....................................................08/4014204-7 4355991 26/07/2010 1.000,00
MARTINEZ, M. ....................................................08/4014205-9 4355991 26/07/2010 200,00
MARTINEZ, M. ................................................... 08/4024203-0 3732663 07/07/2010 200,00
MARTINEZ, M. ....................................................08/4122126-0 5262771 22/06/2010 80,00
MARTINEZ, M. ....................................................08/7257564-2 5246594 18/07/2010 100,00
MARTINEZ, M. ................................................... 08/7268686-6 5268185 15/08/2010 300,00
MARTINEZ, M. ................................................... 08/7272040-1 3396938 05/09/2010 100,00
MARTINEZ, M. ....................................................17/9289605-4 1625721 17/09/2010 100,00
MARTINEZ, M. .................................................... 25/8439539-7 3743627 09/09/2010 300,00
MARTINEZ, M. ....................................................43/9270735-4 5305341 19/09/2010 100,00
MARTINEZ, O. .....................................................08/3915078-9 4696638 26/07/2010 200,00
MARTINEZ, P. ..................................................... 08/3892297-0 4654796 04/07/2010 200,00
MARTINEZ, P. ......................................................25/0723344-7 1901787 22/06/2010 200,00
MARTINEZ, R. .....................................................08/7252534-1 3932715 14/07/2010 300,00
MARTINEZ, R. .....................................................08/7268579-9 4775674 09/08/2010 100,00
MARTINEZ, S. .................................................... 08/3904920-7 4548011 14/08/2010 200,00
MARTINEZ, S. .................................................... 08/7264638-1 5312013 03/08/2010 300,00
MARTINEZ, V. ..................................................... 17/1027876-0 4154893 27/07/2010 1.000,00
MARTINEZ, V. .....................................................17/9289070-0 5302863 11/09/2010 100,00
MARTIN, A. ..........................................................08/3904197-2 4344507 17/08/2010 200,00
MARTIN, E. ......................................................... 25/9302936-9 5291038 11/08/2010 100,00
MARTIN, F. .......................................................... 08/4039059-0 4341121 18/08/2010 200,00
MARTIN, F. ...........................................................25/9304710-3 1816024 12/09/2010 100,00
MARTIN, J. ...........................................................08/3914800-3 5242831 23/07/2010 200,00
MARTIN, J. .......................................................... 08/3923284-3 4368225 12/08/2010 1.500,00
MARTIN, J. ...........................................................08/7272471-6 3511778 23/08/2010 300,00
MARTIN, J. .......................................................... 25/9304282-6 3839283 23/08/2010 100,00
MARTIN, M. ......................................................... 08/3312591-4 4351978 24/07/2010 500,00
MARTIN, M. .........................................................08/3859877-8 4351978 02/08/2010 200,00
MARTIN, M. .........................................................08/7271762-0 4652874 20/08/2010 100,00
MARTIN, M. ........................................................ 08/7272840-9 2367340 28/08/2010 300,00
MARTIN, M. .........................................................17/9288893-4 4053266 13/09/2010 100,00
MARTIN, M. .........................................................17/9290268-9 4027847 23/09/2010 100,00
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MARTIN, P. ...........................................................25/8439416-4 7309670 15/09/2010 400,00
MARTIN, R. ..........................................................08/3914823-4 4760697 18/08/2010 200,00
MARTIN, R. ..........................................................08/7259738-2 3882856 26/07/2010 100,00
MARTIN, S. ...........................................................08/7270272-1 4579108 29/08/2010 100,00
MARTI, F. .............................................................. 08/8581953-1 4651743 09/07/2010 300,00
MARTI, J............................................................... 08/3902554-9 4640556 04/08/2010 200,00
MARTI, J.................................................................08/4116232-7 4668029 13/06/2010 80,00
MARTI, J................................................................08/7273635-2 4603762 21/09/2010 300,00
MARTI, J............................................................... 08/8584689-4 3932627 25/08/2010 300,00
MARTOS, J. ...........................................................43/9269678-9 3968680 10/09/2010 100,00
MASOUD, A. ....................................................... 08/4020832-9 X133080 25/07/2010 200,00
MASO, R. .............................................................. 08/7272760-0 7792158 24/08/2010 100,00
MASSONS, P. ....................................................... 08/7269892-9 4401825 07/09/2010 300,00
MATAMOROS, A. ................................................08/7270571-9 4645840 06/09/2010 300,00
MATAMORO, R. ..................................................43/0786428-5 3970099 20/08/2010 200,00
MATEU, G. ............................................................08/7273859-7 4635336 27/08/2010 100,00
MATEU, J. .............................................................08/3937123-5 3842444 27/07/2010 200,00
MATEU, P. ............................................................ 08/7259436-0 3512310 20/07/2010 100,00
MATE, F. ............................................................... 08/8584499-0 1192022 25/08/2010 300,00
MATE, T. ............................................................... 08/3949514-1 4094847 08/08/2010 200,00
MATIAS, M. .......................................................... 08/7260117-0 4613678 27/07/2010 300,00
MAVRODIN, C. .................................................... 08/7241813-5 X392135 22/06/2010 100,00
MAXIDECOR SL UNIPERSONAL ...................17/0815904-8 B177072 13/08/2010 1.500,00
MAXIDECOR SL UNIPERSONAL ...................17/0815905-0 B177072 13/08/2010 200,00
MAYOL, J. .............................................................17/9288969-5 4622334 11/09/2010 100,00
MAYOR, F. ........................................................... 08/7262738-6 2902621 14/08/2010 100,00
MAZURKEVYCH, A. .........................................08/4020352-8 X525547 23/07/2010 200,00
MEDINA, I. .......................................................... 08/7272845-8 4621827 26/08/2010 100,00
MEDINA, J. ........................................................... 08/7271710-2 5217519 12/09/2010 300,00
MEDINA, R. ..........................................................08/3312547-0 4645965 22/07/2010 200,00
MEKRAZI, H. .......................................................43/0785972-6 X533306 22/06/2010 500,00
MELERO, C. ......................................................... 08/3907534-6 3943672 15/07/2010 80,00
MELERO, M. ........................................................ 08/7264072-7 4400528 03/08/2010 100,00
MELIS, P. ............................................................... 43/0852672-1 3903002 28/01/2010 900,00
MENA, I. ................................................................43/9270383-8 7897347 17/09/2010 100,00
MENA, O. ..............................................................08/7268740-7 5399574 15/08/2010 300,00
MENCHON, M. .................................................... 08/7269348-8 4612026 15/08/2010 400,00
MENDEZ, L. .........................................................08/8583697-9 3655896 18/08/2010 400,00
MENDEZ, M. ........................................................08/7269549-5 3505585 02/09/2010 400,00
MENDEZ, M. ....................................................... 08/7270092-6 3505585 31/08/2010 300,00
MENDEZ, M. ........................................................08/7273513-0 3505585 02/09/2010 100,00
MENDOZA, A. ..................................................... 08/7269172-3 2642639 19/08/2010 300,00
MENDOZA, A. .................................................... 08/7269393-4 2642639 19/08/2010 300,00
MESAS, J. ............................................................. 43/9267936-0 3989253 03/09/2010 100,00
MESA, A. ...............................................................08/7235693-9 5242411 18/06/2010 300,00
MESTRE, C. .......................................................... 08/8584217-2 4604619 24/08/2010 100,00
METROPOLITANA DE SERVICIOS SL ..........08/3960042-0 B088196 02/09/2010 200,00
METROPOLITANA DE SERVICIOS SL .......... 08/3960043-1 B088196 02/09/2010 1.500,00
MEUNIER, B. ...................................................... 08/7260859-8 Y026883 23/07/2010 100,00
MEZA, L. .............................................................. 17/9289684-0 4164324 20/09/2010 100,00
MEZQUIRIZ, I. ..................................................... 17/9288539-2 4401997 10/09/2010 100,00
MIDENCE, G. ....................................................... 17/1031995-6 X282042 12/07/2010 1.000,00
MIGUEL, M. ......................................................... 08/7270097-0 4442456 07/09/2010 300,00
MILLAN, A. ..........................................................08/7270746-1 3806533 25/08/2010 100,00
MILLAN, J. ............................................................08/7268692-7 4094054 15/08/2010 300,00
MILLAN, R. ......................................................... 43/9270692-8 1893083 18/09/2010 100,00
MINA, T. ............................................................... 08/3904196-0 3771609 10/08/2010 1.000,00
MINGUELL, R. .....................................................08/3884133-5 4498551 30/07/2010 200,00
MINGUEZ, A. .......................................................08/7271198-0 4353141 26/08/2010 300,00
MINISTRAL, E. ................................................... 08/8584362-6 4028453 13/09/2010 300,00
MIÑAMBRES, H. .................................................08/3899721-9 4677482 19/08/2010 200,00
MIQUEL, J. ............................................................08/8583690-1 2899420 18/08/2010 300,00
MIQUEL, J. ........................................................... 08/8584703-4 2899420 25/08/2010 300,00
MIRALLES, V. ......................................................43/9269965-1 7857628 15/09/2010 100,00
MIRANDA, J. ....................................................... 08/7273190-0 4610681 04/09/2010 300,00
MIRANDA, J. ........................................................ 08/8576414-3 1606937 20/05/2010 100,00
MIRAS, J. ...............................................................08/8584819-6 4781195 23/08/2010 300,00
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MIRA, S. ................................................................08/7273314-6 3625299 12/09/2010 100,00
MIRO, F. ................................................................ 17/9289346-4 3687021 16/09/2010 300,00
MITA, I. .................................................................. 17/9289138-2 X708618 11/09/2010 300,00
MITZENHEIM, F. ................................................. 08/3931165-2 X301644 03/08/2010 1.500,00
MOGA, V. ..............................................................25/0688731-0 X819531 15/06/2010 200,00
MOIS, J. ................................................................. 08/7270394-0 X806511 10/09/2010 100,00
MOIX, J. ................................................................ 08/7272956-0 3695911 26/08/2010 100,00
MOLEON, J. ..........................................................08/7274415-6 7464358 09/09/2010 300,00
MOLET, J. ............................................................. 25/0706303-0 4081177 16/07/2010 200,00
MOLINA, A. ..........................................................08/3937685-1 4766407 25/08/2010 1.500,00
MOLINA, A. ......................................................... 08/3937686-4 4766407 25/08/2010 200,00
MOLINA, A. .......................................................... 08/7271747-8 3842409 16/09/2010 100,00
MOLINA, A. ..........................................................43/9265651-6 3736866 17/08/2010 100,00
MOLINA, G. ..........................................................08/8584384-5 0918801 13/09/2010 100,00
MOLINA, H. ..........................................................08/7271625-0 4350978 20/08/2010 100,00
MOLINA, I. ............................................................08/8584150-2 5307878 26/08/2010 100,00
MOLINA, I. ........................................................... 25/9304600-7 4499049 18/09/2010 300,00
MOLINA, M. ......................................................... 08/4017745-0 5302851 10/07/2010 200,00
MOLINA, R. .......................................................... 08/7256757-2 7468430 25/07/2010 100,00
MOLINA, R. ..........................................................17/1028464-6 4044896 17/07/2010 1.000,00
MOLINA, V. ......................................................... 25/9304295-4 3767925 24/08/2010 100,00
MOLINE, F. ...........................................................43/0930931-0 4355767 07/08/2010 200,00
MOLINE, F. ...........................................................43/0930932-1 4355767 07/08/2010 200,00
MOLLFULLEDA, A. ............................................ 17/9289534-3 4771182 18/09/2010 100,00
MOLL, B. ............................................................... 08/7271458-3 2512786 24/08/2010 300,00
MONCADA, J. ...................................................... 08/7269214-4 X643629 20/08/2010 300,00
MONGE, G. ...........................................................25/9304335-1 1677330 16/09/2010 100,00
MONGE, J. ............................................................ 08/7260025-0 1721511 31/07/2010 100,00
MONLEON, M. .................................................... 08/7269737-6 4664046 21/08/2010 400,00
MONLLOR, E. ..................................................... 08/7272376-6 3807166 31/08/2010 300,00
MONSONIS, M. ....................................................08/8584213-0 4368988 24/08/2010 100,00
MONTAJES E INSTALACIONES  
BCN PRAT SL ........................................................08/3314577-7 B645552 13/08/2010 200,00
MONTAJES J J ORVAL SCP ................................08/4173112-7 G638382 27/07/2010 200,00
MONTALA, X. ......................................................43/9265873-9 3989013 20/08/2010 100,00
MONTALVAN, R. .................................................08/7239758-7 X536392 20/06/2010 100,00
MONTANE, J. ...................................................... 08/7255205-0 4630561 18/07/2010 100,00
MONTAÑA, J. .......................................................08/4091330-1 4775899 15/07/2010 80,00
MONTAÑEZ, E.....................................................08/3896791-9 X519155 15/08/2010 1.500,00
MONTAÑO, M. .....................................................08/7268932-5 0874680 15/08/2010 300,00
MONTENEGRO, M. .............................................17/9289206-3 4553961 13/09/2010 300,00
MONTERO, A. ......................................................08/7273647-3 4043910 27/08/2010 100,00
MONTERO, A. ..................................................... 17/9289240-0 3885240 11/09/2010 300,00
MONTES, J. ...........................................................08/3890381-0 X440415 12/08/2010 200,00
MONTFORT, J. ..................................................... 08/7269400-1 3905026 18/08/2010 300,00
MONTILLA, I. ..................................................... 08/7268803-5 3849458 17/08/2010 100,00
MONTSERRAT, F. ................................................ 43/0861077-1 3965462 13/05/2010 150,00
MONZONIS, J. ..................................................... 08/7269634-2 3723111 28/08/2010 300,00
MONZONIS, J. ..................................................... 08/7270252-6 3723111 28/08/2010 300,00
MONZO, J. ............................................................ 43/9269956-4 1989727 14/09/2010 100,00
MOOHAN, M. ....................................................... 08/7271135-7 X188389 21/08/2010 300,00
MORADELL, J. ..................................................... 17/1045985-7 4029135 05/07/2010 80,00
MORAGAS, E. ......................................................08/8584837-8 3726928 23/08/2010 300,00
MORALEDA, A. ...................................................08/7273794-7 3764844 08/09/2010 300,00
MORALES, D. .......................................................08/3955001-4 3003685 21/08/2010 200,00
MORALES, F. ....................................................... 08/7269398-8 4663524 15/08/2010 300,00
MORALES, J. ........................................................08/7272201-0 5134715 09/09/2010 300,00
MORALES, M. ......................................................08/3975672-6 4369965 01/07/2010 200,00
MORALES, X. ......................................................08/3936693-2 5307012 31/07/2010 200,00
MORALO, C. ......................................................... 08/7265352-7 1183019 31/07/2010 300,00
MORA, E. ............................................................. 08/4072984-6 3885868 06/06/2010 500,00
MORA, J. ...............................................................25/9302160-4 3884891 09/08/2010 100,00
MORCILLO, C. .....................................................08/3970432-7 4777773 07/07/2010 1.500,00
MORCILLO, E.......................................................08/7271056-5 5332900 15/09/2010 100,00
MORENO, A. .........................................................08/7261777-0 3777463 25/07/2010 300,00
MORENO, C. .........................................................08/4038168-0 4401116 17/08/2010 200,00
MORENO, E. ......................................................... 08/7271018-8 3728320 19/08/2010 300,00
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MORENO, F. ......................................................... 08/7270126-6 4603423 24/08/2010 300,00
MORENO, F. ......................................................... 08/7270263-0 4339224 11/09/2010 100,00
MORENO, F. ..........................................................08/8584228-7 4564058 24/08/2010 100,00
MORENO, J. ...........................................................17/1031194-7 5275059 03/07/2010 200,00
MORENO, M. ....................................................... 08/7268971-4 3472885 15/08/2010 100,00
MORENO, P. .......................................................... 08/3867461-3 5307954 12/07/2010 200,00
MORENO, P. ..........................................................08/3930722-1 5307954 19/08/2010 200,00
MORENO, S. ........................................................ 08/7250386-5 2910878 10/07/2010 300,00
MOREN, M. ........................................................... 25/0719877-3 4633527 10/08/2010 200,00
MORE, Y. .............................................................. 08/3902960-9 X876845 30/07/2010 200,00
MORGADES, M. ...................................................08/7271515-4 4602355 19/08/2010 100,00
MORILLAS, J. ....................................................... 08/7274351-6 4441758 25/08/2010 300,00
MORLOCK SL ...................................................... 17/1032425-9 B635733 10/08/2010 200,00
MORON, E. ........................................................... 08/7270895-9 3504381 12/09/2010 100,00
MORROS, A. .........................................................08/7274419-8 3736394 31/08/2010 100,00
MORROS, E...........................................................08/3941408-2 4621570 28/06/2010 200,00
MOSTAZO, F. ....................................................... 08/3868402-3 7762650 16/08/2010 200,00
MOUDEN, B. .........................................................08/7268623-3 X365368 09/08/2010 100,00
MOUZOUNI, S......................................................08/4008021-2 X822863 11/07/2010 1.500,00
MOYA PEREIRA, S..............................................08/7260162-0 3968436 18/07/2010 100,00
MOYANO, J. ..........................................................08/7268637-8 0539793 15/08/2010 100,00
MOYA, I. ............................................................... 43/0784223-0 4100938 09/06/2010 500,00
MOYA, J. ................................................................08/7271055-9 4761943 21/08/2010 300,00
MUGA, R. ............................................................. 08/7272229-4 4718244 12/09/2010 500,00
MULA, D. .............................................................. 08/4111590-2 5217404 18/06/2010 200,00
MULA, J.................................................................08/3308950-1 3778788 20/07/2010 2.800,00
MULLER, E. .......................................................... 08/3997501-1 X599132 17/06/2010 1.500,00
MUNDI ESPACIO LLERENA SL ...................... 08/3896866-1 B624799 18/08/2010 200,00
MUNIESA, M. ......................................................08/7274183-0 3880233 15/09/2010 300,00
MUNTADAS, J. ....................................................08/8581575-6 7728809 08/07/2010 300,00
MUNTANER DOSCIENTOS  
SETENTA Y UNO CTA SL .................................08/3909718-9 B615403 17/08/2010 200,00
MUNTE, C............................................................ 08/7273904-3 4032945 24/08/2010 100,00
MUNUA, G. .......................................................... 43/9269673-0 X526129 04/09/2010 100,00
MUÑIZ, A. ............................................................08/8584891-5 4770868 24/08/2010 300,00
MUÑOZ, B. ........................................................... 25/9304617-3 4682576 04/09/2010 300,00
MUÑOZ, J. ............................................................. 17/9289155-8 4035952 16/09/2010 100,00
MUÑOZ, M. ......................................................... 08/3894750-0 4778881 05/08/2010 80,00
MUÑOZ, M. ..........................................................08/4038942-7 4778881 05/08/2010 80,00
MUÑOZ, R. .......................................................... 08/3304120-8 5220524 15/05/2010 500,00
MUSARRO, O. ...................................................... 08/8584817-2 4674253 23/08/2010 300,00
MUSET, M. ............................................................08/7269435-9 3877144 18/08/2010 300,00
NACHER, J. ........................................................... 17/9284991-6 2438331 18/08/2010 300,00
NADAL, F. .............................................................43/9270188-0 4451669 16/09/2010 100,00
NAIE, C. ..................................................................17/1029114-0 X918066 27/07/2010 200,00
NAPTHINE, C. ..................................................... 17/1027793-7 X610406 12/07/2010 1.000,00
NARANJO, J..........................................................17/9285848-0 1454852 25/08/2010 300,00
NARANJO, J..........................................................17/9286603-7 1454852 31/08/2010 100,00
NARANJO, J.......................................................... 17/9287172-9 1454852 01/09/2010 100,00
NARANJO, J.......................................................... 17/9287674-9 1454852 04/09/2010 300,00
NARTOK LOGISTICA SL ................................... 08/3318073-7 B632018 30/08/2010 200,00
NARTOK LOGISTICA SL .................................. 08/3899062-6 B632018 25/08/2010 1.500,00
NARTOK LOGISTICA SL ...................................08/3902677-8 B632018 25/08/2010 200,00
NARTOK LOGISTICA SL .................................. 08/3944342-8 B632018 02/08/2010 200,00
NASSIR, A. ............................................................ 17/1027796-2 X257672 23/07/2010 1.500,00
NASSIR, A. ............................................................17/9289208-1 X257672 13/09/2010 300,00
NATURALEA CONSERVACIO SL .................... 08/3310878-1 B610143 21/07/2010 200,00
NATURE HOUSE SL ...........................................08/3898970-1 B633293 26/08/2010 200,00
NAVAL, R. ............................................................. 08/4115958-7 4656845 18/06/2010 80,00
NAVARRETE, J. ...................................................08/8574839-6 4657424 04/06/2010 300,00
NAVARRO, A. .......................................................08/7265167-6 5306248 27/07/2010 300,00
NAVARRO, A. ....................................................... 17/1025336-4 4052519 07/07/2010 200,00
NAVARRO, F. ........................................................25/9304347-2 4760106 12/09/2010 100,00
NAVARRO, J. ....................................................... 08/4025702-0 3504366 28/07/2010 200,00
NAVARRO, M. ..................................................... 25/9304543-6 1659046 12/09/2010 100,00
NAVASA, P. ...........................................................08/7227995-7 7297794 28/05/2010 100,00
NDIAYE, C. ...........................................................43/9269996-1 4813639 15/09/2010 100,00
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NDJOCK, S. .......................................................... 25/0706472-8 X294287 22/08/2010 200,00
NECULA, A. ........................................................ 08/3869806-2 X731895 10/07/2010 200,00
NEW BARCI SL ....................................................08/3891014-0 B635742 25/07/2010 200,00
NEXT METAL SL ................................................08/3896578-7 B612747 25/08/2010 1.500,00
NEXT METAL SL ................................................08/3896579-9 B612747 25/08/2010 200,00
NGUYEN, V. ......................................................... 08/7273831-2 X507176 07/09/2010 300,00
NIETO, A. ...............................................................17/1051103-5 4052815 05/08/2010 200,00
NIEVA, Y. ..............................................................08/7254124-5 5240407 07/07/2010 300,00
NIKOLAEV, Z. ...................................................... 08/8584571-2 X690929 16/09/2010 100,00
NIKOLOV, S. .........................................................08/7271646-2 X325974 20/08/2010 100,00
NIÑO, O. ................................................................17/1029242-4 X683010 01/07/2010 200,00
NIÑO, O. ................................................................17/1029243-6 X683010 01/07/2010 500,00
NOGUEIRA, C. .....................................................08/7256673-2 4679591 17/07/2010 300,00
NORDESTE DE PROCESOS  
Y AUTOMATISMOS SL ......................................08/3922501-0 B602184 17/06/2010 1.500,00
NOUAR, K. ............................................................ 17/1028186-4 X339397 13/06/2010 500,00
NO, Y. .................................................................... 08/7268885-0 X093943 15/08/2010 300,00
NSUE, C. .................................................................08/4116631-8 4646715 03/07/2010 200,00
NUNEZ, J. .............................................................08/3947633-0 X512933 05/08/2010 1.500,00
NUÑEZ, A. ........................................................... 08/7256574-0 3904117 17/07/2010 300,00
NUÑEZ, B. ........................................................... 08/7272472-8 X765925 24/08/2010 100,00
OBACH, F. .............................................................08/7252516-4 7815007 13/07/2010 100,00
OBRES LA FRANJA SLU ................................... 25/0705071-7 B255064 01/07/2010 200,00
OCON, M. .............................................................. 08/3312196-5 4673319 23/07/2010 80,00
OFITECMO SL .....................................................08/3317074-4 B603087 25/08/2010 200,00
OJEDA, L. ............................................................. 25/0718864-6 X287964 15/08/2010 200,00
OJOSNEGROS, S. ................................................ 08/7272686-4 1239916 23/08/2010 100,00
OLIETE, M. .......................................................... 08/3903125-4 3971410 21/08/2010 200,00
OLIVAN, G. ...........................................................08/7271173-4 1796724 12/09/2010 300,00
OLIVART, D. .........................................................08/7261940-2 3769135 20/07/2010 100,00
OLIVA, J................................................................ 08/3870382-0 3474109 23/07/2010 200,00
OLIVA, J................................................................ 43/9264520-8 4666334 14/08/2010 100,00
OLIVELLA, M. .................................................... 08/7272972-4 3648037 26/08/2010 100,00
OLIVER, A. ...........................................................43/9270030-1 3989691 31/08/2010 100,00
OLIVER, F. ........................................................... 08/7273925-0 4012729 04/09/2010 100,00
OLIVER, L.............................................................08/7272452-2 4034258 22/08/2010 300,00
OLIVER, P. ............................................................08/7268861-8 1823267 13/08/2010 300,00
OLIVE, J. ............................................................... 08/3991651-1 5221676 25/06/2010 80,00
OLMO, J. ............................................................... 08/7272485-6 7707984 23/08/2010 300,00
OLLETA, G. ........................................................... 08/7263751-9 3693749 30/07/2010 100,00
ONORATO, A. ...................................................... 08/7270131-5 4672762 26/08/2010 300,00
OPTIMAL RECAMBIOS SL ...............................08/3315246-2 B638563 15/08/2010 200,00
OQUIÑENA, J. .......................................................17/8432751-7 4763120 04/09/2010 300,00
ORDOÑEZ, B. ...................................................... 08/7239745-4 3474615 20/06/2010 300,00
ORGAZ, J. .............................................................. 17/8432816-2 3769408 11/09/2010 300,00
ORIVE, M. ............................................................ 43/0934024-0 3989114 29/08/2010 1.500,00
ORRI, N. ................................................................17/9289938-0 4033586 20/09/2010 100,00
ORTEGA, A. ..........................................................25/0612949-4 4767568 03/08/2010 200,00
ORTEGA, E. ......................................................... 08/7273206-8 4656452 24/08/2010 100,00
ORTEGA, F. ........................................................... 43/9262612-3 4032093 06/08/2010 100,00
ORTEGA, J. ...........................................................08/4039918-9 3511770 03/08/2010 200,00
ORTEGA, M. .........................................................17/9287712-6 4044679 17/07/2010 300,00
ORTIZ, J. ................................................................08/7268913-1 3728703 14/08/2010 100,00
ORTIZ, M. ............................................................. 08/7268839-9 5080154 14/08/2010 100,00
ORTIZ, M. ..............................................................17/1024844-5 3838969 09/07/2010 1.500,00
ORTIZ, M. .............................................................. 17/1024845-7 3838969 09/07/2010 200,00
ORTIZ, M. ..............................................................17/1024846-9 3838969 09/07/2010 500,00
ORTOLA, J. ...........................................................08/4039913-5 3807410 26/07/2010 200,00
ORTOLA, V. ...........................................................43/9270131-7 3809510 15/09/2010 100,00
ORTUÑO, J. ...........................................................08/7273759-3 4098878 23/08/2010 300,00
OSAMWONYI, E. ............................................... 08/7269803-0 X304022 07/09/2010 300,00
OSAMWONYI, E. ................................................08/7269907-5 X304022 12/09/2010 300,00
OSAMWONYI, E. ................................................08/7273356-5 X304022 12/09/2010 300,00
OSAMWONYI, E. ................................................08/7273755-1 X304022 07/09/2010 300,00
OSAMWONYI, E. ................................................08/7273961-4 X304022 07/09/2010 300,00
OSORIO, A. ...........................................................08/7273213-0 7571487 02/09/2010 100,00
OSTOS, J. .............................................................. 43/9269682-0 8013736 13/09/2010 300,00
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OTAL, J. .................................................................08/7273164-2 1722177 18/09/2010 300,00
OTERINO, J. ......................................................... 08/7259078-0 4653472 19/07/2010 100,00
OTERO, V. .............................................................08/7269433-5 X674296 17/08/2010 300,00
OTMANI, M. ........................................................ 08/4028013-4 X647319 17/07/2010 200,00
OUAMMOU, F. .....................................................08/3931605-2 X726657 25/07/2010 200,00
OUBAALI, R. ........................................................ 43/9270195-7 X398972 04/09/2010 400,00
OULAD EL GHAZI, A. ....................................... 17/9289084-0 2381443 12/09/2010 100,00
PACAT TRANS SL ............................................... 08/3311982-7 B614896 05/08/2010 200,00
PACAT TRANS SL ...............................................08/3312967-0 B614896 05/08/2010 2.800,00
PACAT TRANS SL .............................................. 08/3939436-8 B614896 21/07/2010 200,00
PACAT TRANS SL ...............................................08/3939437-0 B614896 21/07/2010 200,00
PACHAN, M. ........................................................ 08/7273403-5 3763172 25/08/2010 100,00
PACHECO, J. .........................................................08/8582459-5 3843435 05/07/2010 300,00
PADILLA, J. ..........................................................08/7259339-1 3768762 20/07/2010 100,00
PADRO, M. ........................................................... 08/3873084-7 3832732 09/08/2010 200,00
PADRO, R. .............................................................25/9304305-7 3929832 26/08/2010 100,00
PAGES, R. .............................................................. 08/7269127-3 3813055 29/08/2010 100,00
PAINO, F. ...............................................................08/7269221-1 0786238 20/08/2010 100,00
PAJUELO, J. ..........................................................08/7270373-7 5320361 06/09/2010 100,00
PALACIOS, C. .......................................................08/3970291-0 3844885 05/07/2010 200,00
PALACIO, J. .......................................................... 08/7259826-0 7296733 27/07/2010 100,00
PALAZON, O. .......................................................43/9269625-3 4350497 11/09/2010 100,00
PALAZON, R.........................................................17/9290395-0 4033971 25/09/2010 300,00
PALMA, J. .............................................................. 17/1026543-1 4027270 24/06/2010 200,00
PALMIERO, S. ...................................................... 08/7270551-3 X514186 15/09/2010 300,00
PALOMAR, J. ....................................................... 08/8583878-6 4034328 24/08/2010 300,00
PALOMO, J. ...........................................................08/7253933-9 4341631 08/07/2010 100,00
PALOS, A. ..............................................................25/9304536-3 4578565 18/09/2010 300,00
PALOS, L. .............................................................. 17/9289303-1 4060226 15/09/2010 100,00
PALLARES, R. ......................................................08/3306324-1 3971886 10/06/2010 200,00
PANADES, R. ........................................................08/7259781-9 3387779 24/07/2010 100,00
PANDO, C. .............................................................08/3879683-2 5308806 09/07/2010 200,00
PANIAGUA, I. ....................................................... 17/1027779-7 4152932 03/08/2010 200,00
PANIAGUA, M. .................................................... 43/9269975-4 1821013 15/09/2010 100,00
PAN, J. ....................................................................08/7273798-9 4101474 24/08/2010 300,00
PARDAS, S. ........................................................... 08/3883161-5 3812502 08/07/2010 200,00
PARDINI, P. ...........................................................08/7273343-2 X443148 22/08/2010 100,00
PARDO, J. ..............................................................08/3953005-2 3391968 28/07/2010 200,00
PARELLADA, J. ...................................................08/3867578-5 5340631 24/07/2010 200,00
PARERA DESIGN SL ......................................... 08/3909549-1 B615145 24/08/2010 1.500,00
PARERA, R. ......................................................... 08/8584430-8 4653368 23/08/2010 300,00
PARIS, J. ............................................................... 08/7268605-1 1899770 09/08/2010 100,00
PARRA, J. ..............................................................08/7272142-9 3392396 19/08/2010 300,00
PARREÑO, J. .........................................................08/7274520-1 3812538 31/08/2010 300,00
PASCUAL, A. ........................................................08/7237575-6 3737968 22/06/2010 100,00
PASCUAL, J. .........................................................08/3962172-0 4606600 06/07/2010 200,00
PASCUAL, J. ........................................................ 08/7250073-5 4606600 12/07/2010 100,00
PASCUAL, M. .......................................................08/3869702-7 4670945 18/07/2010 200,00
PASSARELL, C. ....................................................17/8432903-8 4554441 23/09/2010 100,00
PASTELLS, J. ........................................................ 08/3303819-5 4031571 24/07/2010 500,00
PASTIGO, S. ......................................................... 08/7272025-5 3840705 07/09/2010 100,00
PASTOR, A. ........................................................... 08/7259179-5 3808646 21/07/2010 100,00
PASTOR, F. ............................................................08/7259393-9 4368520 20/07/2010 100,00
PASTOR, O. ...........................................................43/9269439-8 2001793 11/09/2010 100,00
PATON, A. .............................................................08/7273629-1 3755923 25/08/2010 100,00
PAUN, M. ...............................................................08/3869653-9 X493868 29/07/2010 200,00
PAUN, M. .............................................................. 08/3869984-0 X493868 29/07/2010 200,00
PAVON, D.............................................................. 08/7270906-8 4549455 12/09/2010 300,00
PAYAS, B. ..............................................................17/9289578-6 3934365 19/09/2010 300,00
PECOURT, J. .......................................................... 17/8432595-8 2541913 06/09/2010 300,00
PECHO, J. ...............................................................43/9270645-3 4696142 19/09/2010 100,00
PEDROSA, P. .........................................................08/7269336-1 2377104 29/07/2010 600,00
PELAYZ, P. ............................................................ 17/1034222-5 4596509 08/08/2010 200,00
PELLE, M. ............................................................. 43/9261158-4 X822235 30/07/2010 100,00
PENSADO, A. .......................................................08/3914054-7 4783666 16/08/2010 200,00
PEÑALVER, B. .................................................... 08/7267560-0 4831248 08/08/2010 100,00
PEÑAS, A. .............................................................08/7273578-0 4094974 30/08/2010 100,00
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PEÑS, M. ...............................................................08/3890684-4 X681810 12/08/2010 650,00
PEREA, D. ............................................................ 08/7272695-0 4718304 28/08/2010 500,00
PEREIRA, E. .........................................................43/0790870-1 Y000832 06/09/2010 500,00
PERERA, M. ..........................................................08/8584354-7 3658005 16/09/2010 100,00
PERERA, R........................................................... 08/7272254-9 4676088 19/08/2010 100,00
PEREZ AMOR, J. .................................................. 08/3891187-9 4686584 31/07/2010 650,00
PEREZ CALVO, P. ................................................08/7270707-2 3915474 05/09/2010 300,00
PEREZ, C. ..............................................................08/3907245-1 4563851 02/08/2010 1.500,00
PEREZ, C. ............................................................. 08/7272304-9 0744909 31/08/2010 100,00
PEREZ, E. ............................................................. 08/8584884-1 4035560 13/09/2010 100,00
PEREZ, F. .............................................................. 08/7269709-1 4645056 29/08/2010 100,00
PEREZ, F. .............................................................. 08/7273395-6 3814163 28/08/2010 300,00
PEREZ, F. ............................................................... 17/1027125-5 4036888 05/07/2010 200,00
PEREZ, J. .............................................................. 08/3718004-9 4678391 28/04/2010 500,00
PEREZ, J. ...............................................................08/4120446-7 5240914 23/07/2010 200,00
PEREZ, J. ............................................................... 08/7270191-8 2973419 02/09/2010 400,00
PEREZ, J. .............................................................. 08/7271966-9 7761808 04/09/2010 300,00
PEREZ, J. ...............................................................08/8584619-9 4097557 15/09/2010 300,00
PEREZ, J. ...............................................................25/9304150-0 4668471 12/09/2010 100,00
PEREZ, L. .............................................................. 08/7211794-5 2209549 04/05/2010 100,00
PEREZ, M. ............................................................ 08/3892642-9 3806494 07/08/2010 1.500,00
PEREZ, M. ............................................................ 08/3892643-0 3806494 07/08/2010 500,00
PEREZ, M. ............................................................ 08/3892644-2 3806494 07/08/2010 500,00
PEREZ, M. ............................................................. 08/3903161-8 X250862 11/08/2010 200,00
PEREZ, M. .............................................................08/3953188-4 4760608 11/08/2010 200,00
PEREZ, M. ............................................................ 08/7270954-3 7761209 18/08/2010 300,00
PEREZ, M. ............................................................. 08/8584514-1 4687193 01/09/2010 300,00
PEREZ, M. ..............................................................17/1027761-5 3801675 24/07/2010 200,00
PEREZ, O. ..............................................................08/3874935-0 4769207 29/07/2010 200,00
PEREZ, P. ...............................................................08/3874934-9 4653196 19/07/2010 200,00
PEREZ, P. ............................................................... 17/0862021-0 4583075 04/03/2010 607,14
PEREZ, R. ..............................................................17/1044896-3 5306728 28/07/2010 200,00
PEREZ, S. ............................................................. 08/7272355-4 4694429 11/09/2010 300,00
PERRONE, J. .........................................................17/1050030-6 X637197 05/07/2010 1.500,00
PEUAFONS TRANSPORTS SL ..........................08/3931454-9 B637328 25/08/2010 200,00
PIAY, D. ..................................................................08/7273472-2 4408730 11/09/2010 100,00
PICCIARELLI, S. ................................................. 08/7250402-9 X906972 03/07/2010 100,00
PICOS, M. ..............................................................43/9264522-1 4418286 15/08/2010 300,00
PICH, D. .................................................................08/7273669-2 4665304 27/08/2010 100,00
PIERNAGORDA, D. .............................................08/3862531-4 4546766 17/08/2010 1.500,00
PINOSA, J. .............................................................08/8582442-5 4715569 01/07/2010 300,00
PINO, A. .................................................................08/7221699-0 3810757 08/05/2010 100,00
PINTURES OVIAL SL........................................ 08/3947309-8 B625912 12/08/2010 200,00
PIÑEIRO, A. ..........................................................08/7271878-1 3345663 07/09/2010 300,00
PIÑERA, F. ............................................................08/7261725-9 4603919 26/07/2010 100,00
PISCINES BELLATERRA SL ............................ 08/4039464-4 B626415 18/08/2010 200,00
PIZA, J. .................................................................. 08/7269403-7 4564696 19/08/2010 300,00
PLANAS, C. ........................................................... 17/8431663-5 4052868 24/08/2010 300,00
PLANAS, J. ............................................................ 17/1051286-2 4367116 28/07/2010 200,00
PLANA, M. ............................................................08/7260501-4 3728604 22/07/2010 100,00
PLANA, M. ........................................................... 08/7268634-8 7318792 15/08/2010 300,00
PLANES, A. ...........................................................08/7269198-0 3728927 17/08/2010 100,00
PLAYA, A. ............................................................. 08/7271527-5 3928770 19/08/2010 100,00
PLAZA, P. ..............................................................08/8584724-1 3912646 25/08/2010 300,00
PODEROSO, L. ..................................................... 08/3925817-3 4353293 19/07/2010 200,00
POLAR, F. ............................................................. 08/3905109-0 X183448 26/07/2010 500,00
POLONIO, J. .......................................................... 25/8439514-3 5262317 06/09/2010 300,00
POLLIOTTO, F. ..................................................... 17/1024082-5 X310088 14/07/2010 500,00
POLLIOTTO, F. ..................................................... 17/1024083-7 X310088 14/07/2010 200,00
PONS, L. ................................................................08/8584586-5 3725689 23/08/2010 300,00
PONT, A. ................................................................08/7262794-7 3985862 11/08/2010 100,00
PORCAR, J.............................................................08/7269477-8 7253396 28/08/2010 400,00
PORCAR, J............................................................ 08/7270235-6 1895502 24/08/2010 300,00
PORCEL, M. ..........................................................08/7271067-0 2748921 12/09/2010 100,00
PORRAS, M. ........................................................ 08/7257952-0 4666280 18/07/2010 100,00
PORTILLA, L. .......................................................43/0933982-5 X425829 16/08/2010 200,00
POVEA, J. .............................................................. 08/7272551-2 4341133 25/08/2010 100,00
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POVEDANO, E. ....................................................17/9288962-8 4362966 16/09/2010 100,00
POVEDA, R. ......................................................... 08/7263084-9 2135565 31/07/2010 300,00
POVOA, D. ............................................................ 08/7260878-1 X760204 24/07/2010 100,00
PRADA, F. .............................................................08/3960521-9 4636253 06/08/2010 1.250,00
PRADES, J. ............................................................08/7272825-2 4611493 27/08/2010 100,00
PRAT, J. ...................................................................17/9289811-7 4034257 18/09/2010 100,00
PRECUP, V. ...........................................................17/9288482-7 X394781 11/09/2010 300,00
PRIEGO, J. .............................................................43/9269987-0 3393132 15/09/2010 100,00
PRIETO, J. ..............................................................08/7255564-3 4563543 19/07/2010 100,00
PRIETO, M. ...........................................................17/9286424-9 4792615 25/08/2010 100,00
PRIMO, I. ...............................................................25/9303150-6 7281647 15/08/2010 300,00
PROCESO Y TECNICAS  
DE COMUNICACION SL ................................... 08/3899783-9 B583809 26/06/2010 200,00
PROKOPENKO, Y. ................................................ 08/7273421-7 X360853 25/08/2010 100,00
PROYECTOS INDUSTRIALES RG  
VALLES DOS MIL CUATRO SL ........................08/3312293-9 B636783 27/07/2010 200,00
PTAK, J. .................................................................08/4070328-2 X271809 22/08/2010 200,00
PUEBLA, J. ........................................................... 43/9264045-6 3698788 31/07/2010 300,00
PUERTA, J. ............................................................08/7270387-8 4418244 04/09/2010 300,00
PUERTA, M. ..........................................................08/8571363-9 4668728 09/04/2010 300,00
PUERTO, V. .......................................................... 08/8584344-4 7712067 31/08/2010 300,00
PUEYO, A. ............................................................. 17/9289516-7 4034381 18/09/2010 100,00
PUIGARNAU, A. .................................................. 08/7261021-8 3908857 22/07/2010 300,00
PUIGSECH, M. ......................................................08/8582871-4 3393211 13/07/2010 100,00
PUIGVERT, A. ......................................................08/7271526-3 4030456 19/08/2010 300,00
PUIGVERT, M. ...................................................... 17/8431245-0 7760718 13/08/2010 300,00
PUIG, M. ................................................................25/0707240-3 7809316 04/08/2010 80,00
PUJIBET, J. ........................................................... 08/3900462-7 4603378 20/08/2010 80,00
PUJOL, A. ............................................................. 08/8584609-6 3395089 15/09/2010 300,00
PUJOL, C................................................................08/3925786-3 7761506 02/08/2010 200,00
PUJOL, C................................................................08/3925901-9 7761506 02/08/2010 1.500,00
PUJOL, M. .............................................................. 17/8431407-4 4363170 20/08/2010 300,00
PULGARIN, A. .....................................................08/7271088-3 3903829 23/08/2010 100,00
PULLEY, S. ............................................................08/3864731-0 X622900 20/06/2010 200,00
PUMAR, C. ........................................................... 08/7264590-1 3750993 02/08/2010 100,00
PURROY, C. ..........................................................08/7272999-3 4614466 20/09/2010 300,00
PUXANT, M. .........................................................08/7271396-3 3506173 01/09/2010 300,00
QUI QUAE QUOD SL .......................................... 08/3953198-7 B608668 20/07/2010 200,00
QUINTANA, A. ....................................................25/9304247-9 0388288 14/09/2010 100,00
QUINTANA, J. ..................................................... 08/8584000-5 4675008 09/09/2010 100,00
QUIÑONES, A. ......................................................17/1032912-7 4036489 24/07/2010 200,00
QUIÑONEZ, G. .................................................... 08/3886834-0 X366616 02/08/2010 1.500,00
QUIROS, F. ............................................................17/9288978-6 5005798 11/09/2010 100,00
QUIROS, J. .............................................................08/3906951-6 5307292 26/07/2010 200,00
QUIROS, M. ......................................................... 08/7269762-0 4716406 21/08/2010 300,00
RAJO, M. ............................................................... 08/4120501-4 3423800 17/07/2010 80,00
RAMIREZ, D. .......................................................25/9304075-1 4563857 17/08/2010 300,00
RAMIREZ, F. ........................................................08/7273229-9 4548446 22/08/2010 300,00
RAMIREZ, M. ..................................................... 08/7268772-9 0180014 16/08/2010 100,00
RAMIREZ, M. ......................................................08/7273909-7 0180014 04/09/2010 100,00
RAMIREZ, O. .......................................................08/7268618-4 X457645 09/08/2010 300,00
RAMON SALVADO SL ....................................... 43/0791807-3 B433839 25/09/2010 200,00
RAMONAITE, S. .................................................. 17/1044032-2 X632012 28/06/2010 80,00
RAMOS, A............................................................ 08/3954987-4 2409320 22/08/2010 200,00
RAMOS, J. ............................................................ 08/7273966-8 0793327 26/08/2010 100,00
RAMOS, R. ............................................................ 08/3311902-5 4760809 23/07/2010 200,00
RAMOS, V. ............................................................08/8583955-4 4780803 09/09/2010 100,00
RAMS, M. ..............................................................08/7181530-0 4402332 29/03/2010 100,00
RANCAÑO, C. ...................................................... 08/7271133-3 3690540 29/08/2010 300,00
RANERA, J. ......................................................... 43/0925602-0 1714543 26/07/2010 1.500,00
RASIT, S. ............................................................... 17/9289451-1 X657193 19/09/2010 100,00
REBOLLO, F. ........................................................08/7268625-7 5082411 09/08/2010 300,00
RECASENS, A. .....................................................08/7262407-7 3986201 10/08/2010 400,00
RECCHIA, M. .......................................................43/9270770-2 X752929 18/09/2010 100,00
RECREATIVOS TIBICAR SCP ......................... 08/3940712-4 G622764 26/08/2010 200,00
REGAL REFORMAS  
Y CONSTRUCCIONES SL .................................. 08/3318092-7 B623362 31/08/2010 1.500,00
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REGGIARDO, A. ................................................. 43/9269958-8 X593214 14/09/2010 100,00
REGUANT, J. ........................................................ 08/3312129-5 3931870 25/07/2010 80,00
REHABILITACIONS PONS SL ......................... 08/3859582-6 B645594 13/05/2010 607,14
REIG, A. ................................................................. 17/9289633-5 3882571 15/09/2010 100,00
RELAÑO, E. ..........................................................43/9270067-9 3984126 02/09/2010 100,00
REMUS, G. ............................................................ 08/4038171-6 X327754 08/08/2010 1.000,00
RENDE, X. ............................................................25/0740376-0 4614471 17/06/2010 200,00
RENEDO, J. .......................................................... 08/7272980-3 3772580 27/08/2010 100,00
REPARACIONS DUARTE SL  
UNIPERSONAL EN CONSTITUCION ............. 08/3315758-5 B640531 02/09/2010 200,00
REPRESA, J. ..........................................................43/9270213-9 7778194 05/09/2010 100,00
REVIRIEGO Y KRONHERT SL ........................43/0921093-4 B436294 17/08/2010 200,00
REVIRIEGO Y KRONHERT SL ........................ 43/0921103-7 B436294 15/08/2010 2.800,00
REVIRIEGO Y KRONHERT SL ........................ 43/0937001-2 B436294 17/08/2010 200,00
REVOLLERO, P. .................................................. 08/7271700-0 X315857 21/08/2010 100,00
REYES, A. .............................................................08/7273931-6 3933819 03/09/2010 100,00
REYES, I. .............................................................. 08/7253668-0 1427120 13/07/2010 300,00
REYES, L. ..............................................................08/7239801-0 4369327 24/06/2010 300,00
REY, G.................................................................... 25/8439186-2 4352943 05/09/2010 100,00
REY, J. ...................................................................08/3898044-0 5239669 19/08/2010 1.500,00
RGHIOUI, M. ........................................................43/9270476-2 X295299 16/09/2010 100,00
RIBALTA, M. ........................................................08/3903658-9 4620885 03/07/2010 200,00
RIBALLO, M. ........................................................08/7271697-4 3019254 24/08/2010 100,00
RIBAS, A. ............................................................. 08/3300392-6 3943288 25/04/2010 500,00
RIBAS, V. ............................................................... 17/1027528-4 4051390 17/07/2010 200,00
RIBA, I. ................................................................. 25/8439346-9 4087967 05/09/2010 100,00
RIBA, J. .................................................................. 17/9289501-5 4052153 19/09/2010 100,00
RIBERA, I. ............................................................. 08/4037937-3 3937631 27/07/2010 200,00
RICALDI, C. ......................................................... 08/7273448-0 X723279 18/09/2010 300,00
RICARDO, M. ....................................................... 43/9270387-5 4761115 12/09/2010 100,00
RICO, A. ................................................................. 43/9270535-7 1893240 18/09/2010 100,00
RIERA, A. ..............................................................17/8432890-0 4022935 23/09/2010 100,00
RIERA, G. ..............................................................08/7268572-1 4036650 09/08/2010 100,00
RIERA, J. .............................................................. 08/7270664-5 4051304 29/08/2010 100,00
RIERA, M. ............................................................ 08/7269455-4 3393920 17/08/2010 300,00
RIOS, A. .................................................................17/9278997-0 3808548 04/07/2010 300,00
RIQUE, L. ............................................................. 08/3302203-2 4679307 25/04/2010 500,00
RIQUE, L. ..............................................................08/3931643-0 4679307 18/08/2010 200,00
RIUS, C. .................................................................08/8584553-0 4770308 01/09/2010 300,00
RIVERA, C. .......................................................... 08/3898466-8 4356895 20/08/2010 500,00
RIVERA, M. ..........................................................43/9267383-4 3970291 26/08/2010 100,00
RIVERWIN SL ......................................................08/3849541-8 B616359 24/08/2010 200,00
RIYANI, B. ............................................................08/7273401-1 X570363 04/09/2010 300,00
ROBLEDO, J. ........................................................ 08/7268970-2 1057955 15/08/2010 100,00
ROBLEDO, J. ......................................................... 08/7271763-1 1057955 16/09/2010 100,00
ROBLES, J. ............................................................ 08/3863575-7 3902394 17/08/2010 1.000,00
ROBLES, J. ............................................................25/9300397-8 X316946 15/07/2010 100,00
ROCASPANA, J. ...................................................43/9269170-8 4083315 09/09/2010 100,00
ROCA, A. ...............................................................08/7273677-1 3768348 24/08/2010 300,00
ROCA, A. ............................................................... 08/7274176-8 3694206 26/08/2010 100,00
ROCA, C. .............................................................. 08/7250900-1 X567185 10/07/2010 100,00
ROCA, J. ................................................................. 08/7270357-3 4631629 29/08/2010 100,00
ROCA, M................................................................08/7252775-1 4095269 14/07/2010 100,00
ROCCA, S. .............................................................17/9289429-2 X675391 14/09/2010 100,00
RODAMILANS, G. ...............................................25/9304216-9 4085008 12/09/2010 100,00
RODENAS, J. .........................................................08/7273757-0 4654109 24/08/2010 100,00
RODRIGUEZ, A....................................................08/4121263-0 3933160 23/07/2010 80,00
RODRIGUEZ, A....................................................08/7242655-7 3424779 22/06/2010 100,00
RODRIGUEZ, C. ...................................................08/3861153-6 5329100 04/08/2010 200,00
RODRIGUEZ, D. ...................................................08/3873041-0 X805255 01/08/2010 500,00
RODRIGUEZ, D. ...................................................08/7271482-6 4789910 18/08/2010 300,00
RODRIGUEZ, D. ...................................................08/7271552-0 4789910 19/08/2010 300,00
RODRIGUEZ, F. ....................................................43/9270661-8 3353385 17/09/2010 100,00
RODRIGUEZ, G. ...................................................08/7262057-6 4033768 26/07/2010 100,00
RODRIGUEZ, I. ....................................................08/3898518-0 4099072 18/08/2010 1.000,00
RODRIGUEZ, J. .................................................... 08/7259651-7 3914298 25/07/2010 100,00
RODRIGUEZ, J. ................................................... 08/7269638-4 3934794 24/08/2010 300,00
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RODRIGUEZ, J. ....................................................08/7271077-2 2406378 23/08/2010 300,00
RODRIGUEZ, J. ....................................................08/7271953-6 1424510 22/08/2010 300,00
RODRIGUEZ, J. ................................................... 08/7273296-9 3808486 01/09/2010 300,00
RODRIGUEZ, J. .................................................... 08/7273311-0 4441978 02/09/2010 300,00
RODRIGUEZ, J. ................................................... 08/7273459-4 1424510 04/09/2010 300,00
RODRIGUEZ, J. ....................................................08/7274370-0 4044974 26/08/2010 100,00
RODRIGUEZ, J. ................................................... 08/8584346-2 4601254 19/08/2010 100,00
RODRIGUEZ, L. ................................................... 08/4014202-3 4606196 28/06/2010 200,00
RODRIGUEZ, L. ...................................................08/4014203-5 4606196 28/06/2010 1.500,00
RODRIGUEZ, M. ..................................................08/3880413-2 4788825 07/07/2010 650,00
RODRIGUEZ, M. ................................................. 08/7269026-8 3777674 23/08/2010 100,00
RODRIGUEZ, M. ................................................. 08/7270996-9 3804122 19/08/2010 300,00
RODRIGUEZ, M. ..................................................43/0927218-0 3476199 03/08/2010 1.500,00
RODRIGUEZ, R. .................................................. 08/7261564-0 3843199 26/07/2010 100,00
RODRIGUEZ, V. .................................................. 08/7270433-0 5214140 04/09/2010 100,00
RODULFO, M........................................................ 08/7272183-1 3726030 12/09/2010 100,00
ROFES, J. .............................................................. 08/7256626-9 4636201 16/07/2010 100,00
ROFES, J. ...............................................................08/7256813-3 4636201 16/07/2010 100,00
ROFES, N. ............................................................. 08/8584625-0 4614078 15/09/2010 300,00
ROGE, J. ................................................................ 08/7264474-5 3764511 03/08/2010 100,00
ROIG, J. ..................................................................08/3958513-0 4621834 27/07/2010 200,00
ROJAS, L. .............................................................. 08/8580946-4 7761355 07/07/2010 100,00
ROKTOUTI, M. .....................................................17/1026407-0 X363836 01/05/2010 307,14
ROMAGOSA, N. ...................................................08/7272013-9 7711408 11/09/2010 300,00
ROMANIEGA, V. ................................................ 08/7272230-6 4673139 31/08/2010 100,00
ROMANO, F. ......................................................... 08/4037112-7 4401232 04/08/2010 1.250,00
ROMANO, J. ......................................................... 08/7259282-4 X651067 20/07/2010 100,00
ROMAN, A. .......................................................... 08/4039078-4 4402414 18/08/2010 200,00
ROMAN, D. ...........................................................08/7268513-7 X714989 22/08/2010 300,00
ROMAN, P. ............................................................08/3081287-2 4101007 11/08/2010 1.500,00
ROMAN, S. ............................................................ 17/1029184-5 4052395 14/07/2010 200,00
ROMERO, A. ........................................................ 08/3909684-2 3842139 12/07/2010 80,00
ROMERO, D. ........................................................ 08/8584504-9 4669720 25/08/2010 300,00
ROMERO, J. ........................................................... 08/7259197-3 3779758 21/07/2010 100,00
ROMERO, M. ........................................................08/7228241-0 0747199 31/05/2010 100,00
ROMERO, P. ..........................................................08/7274338-8 3899551 14/09/2010 300,00
ROMERO, V. ..........................................................08/3910442-7 5144793 21/07/2010 200,00
ROMERO, V. .......................................................... 08/7255451-3 4351734 14/07/2010 100,00
ROMEU, R. ............................................................ 25/8438731-0 7808674 24/08/2010 100,00
ROSALES, J. ...........................................................17/1037593-5 X524266 20/08/2010 80,00
ROSELL, J..............................................................08/7259871-0 3730943 26/07/2010 300,00
ROSES, M. ............................................................ 08/7242684-3 3766424 22/06/2010 300,00
ROSSI, D. ...............................................................08/7274333-4 X126158 20/09/2010 300,00
ROS, J. ....................................................................43/9267509-2 4094737 27/08/2010 100,00
ROTBI, L. ...............................................................43/0925421-8 X310158 03/08/2010 200,00
ROVIRA, J. ............................................................08/8583078-9 3763578 14/07/2010 100,00
ROVIRA, M. .......................................................... 17/8431746-9 4554274 27/08/2010 100,00
ROVIRA, M. .......................................................... 17/9289027-3 3762870 15/09/2010 300,00
ROYO, L. ................................................................08/7270019-5 1786709 25/08/2010 300,00
ROYO, R. .................................................................08/4111861-0 4000801 27/07/2010 200,00
ROY, A....................................................................08/7270637-7 1716037 13/09/2010 100,00
ROY, F. .................................................................... 17/9289207-5 3876277 13/09/2010 100,00
RUAF, S. .................................................................08/4038150-9 X529717 24/08/2010 200,00
RUANO, E. ............................................................ 08/7272702-8 4098181 27/08/2010 300,00
RUA, V. .................................................................. 08/3912260-0 4657220 27/07/2010 200,00
RUBIO, A. ............................................................. 08/3309294-7 3815816 13/07/2010 200,00
RUBIO, H. ..............................................................08/7238732-1 4578621 24/06/2010 300,00
RUBIO, I. ................................................................08/8584516-0 5275336 01/09/2010 300,00
RUBIO, J. ...............................................................08/7269931-8 7442758 21/08/2010 400,00
RUBIO, J. .............................................................. 25/0732976-4 4677775 25/07/2010 200,00
RUDOWSKI, P. ..................................................... 08/3912216-2 X206507 18/08/2010 500,00
RUEDAS, M. .........................................................17/9289472-9 3649891 19/09/2010 100,00
RUEDA, J. ............................................................. 25/9300919-0 0072215 25/07/2010 100,00
RUIZ, A. ................................................................ 08/7272476-0 1008663 11/09/2010 300,00
RUIZ, A. .................................................................08/7273724-1 4612936 23/08/2010 300,00
RUIZ, A. ................................................................. 08/7274171-4 1524628 12/09/2010 300,00
RUIZ, A. .................................................................08/7274243-3 5364104 11/09/2010 300,00



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.2010 82995

Concursos i anuncis

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Infractor/a E I D S

RUIZ, A. .................................................................08/8583743-0 4661396 26/08/2010 100,00
RUIZ, C. ................................................................. 08/7272147-2 4099871 19/08/2010 300,00
RUIZ, C. .................................................................08/7274534-1 4099871 23/08/2010 100,00
RUIZ, C. .................................................................08/8584657-6 4418711 26/08/2010 300,00
RUIZ, E. ................................................................ 08/8584020-0 3813411 25/08/2010 300,00
RUIZ, J. .................................................................. 08/3311841-0 3396114 24/07/2010 500,00
RUIZ, J. ..................................................................08/3691290-5 3902495 10/07/2010 200,00
RUIZ, J. ..................................................................08/7273758-1 7730764 19/09/2010 300,00
RUIZ, L. ................................................................ 08/7272492-8 4671792 18/09/2010 100,00
RUIZ, M. ................................................................08/7268515-0 4636469 28/08/2010 100,00
RUIZ, M. ............................................................... 08/7272356-0 3810769 20/08/2010 100,00
RUIZ, R. .................................................................08/3302848-7 4593226 01/05/2010 500,00
RUIZ, S...................................................................08/7269479-1 3804831 30/08/2010 400,00
RUIZ, X. ................................................................ 08/7270184-4 3934952 22/08/2010 400,00
RUKHSAR, M. ......................................................43/9270490-7 X249901 17/09/2010 100,00
RUS, M. ..................................................................43/9270915-6 X412928 23/09/2010 100,00
SAAD BOUH, C. ...................................................25/9304281-4 X418780 12/09/2010 100,00
SAAVEDRA, M. .................................................. 08/3884664-1 X339747 26/07/2010 200,00
SABANA, F. ......................................................... 08/7268922-2 X386201 14/08/2010 100,00
SABIDO, S. ............................................................ 17/9289474-2 4032688 19/09/2010 100,00
SABORIT, I........................................................... 08/7272392-6 4779118 21/08/2010 100,00
SADRI, M. ............................................................ 08/7270038-9 4858409 27/08/2010 300,00
SADURNI, F. .........................................................08/8582123-0 3851184 12/07/2010 400,00
SAEZ, F. .................................................................43/9270459-8 7354839 18/09/2010 100,00
SAEZ, J. ..................................................................43/9268636-3 0510490 03/09/2010 100,00
SAGUER I, A. ........................................................ 17/9290432-2 4033288 25/09/2010 100,00
SAGUES, I. ............................................................17/9282069-7 4462922 26/07/2010 100,00
SAIN, V. .................................................................08/7265933-3 Y106028 02/08/2010 300,00
SAIS, B. ..................................................................08/7273580-3 3732909 09/09/2010 300,00
SALAS, A. .............................................................08/7268628-7 1591889 09/08/2010 300,00
SALAS, A. .............................................................08/7270393-9 4340614 27/08/2010 100,00
SALAS, D. .............................................................08/3303197-6 7712613 09/05/2010 500,00
SALGADO, A. ....................................................... 08/7273811-7 5214412 23/08/2010 100,00
SALGADO, L. ...................................................... 08/7269088-4 4677681 25/08/2010 100,00
SALMERON, J. .................................................... 08/7272546-3 2725039 28/08/2010 300,00
SALT, J. ..................................................................08/7272674-7 3340013 23/08/2010 300,00
SALUEÑA, H. ....................................................... 08/3941072-1 4549074 23/06/2010 200,00
SALUM, R. ............................................................43/0791253-0 X652288 15/09/2010 500,00
SALVAGNAC, H. ................................................. 08/2790253-8 X269803 28/02/2010 600,00
SALVAT, M. .......................................................... 08/7272258-0 3813683 20/08/2010 300,00
SALLA, M. ............................................................08/7238962-7 4368632 23/06/2010 100,00
SALLUA, G. .......................................................... 08/4037411-6 4699909 18/08/2010 200,00
SALL, P. ................................................................. 43/9264133-3 X329925 12/08/2010 100,00
SAMARANCH, J. .................................................08/7262553-0 3767571 28/07/2010 100,00
SAMPER, M. .........................................................08/7271335-4 4546357 07/09/2010 300,00
SANCHEZ, A. .......................................................08/7249458-3 0564450 05/07/2010 100,00
SANCHEZ, A. .......................................................08/7266273-5 5004351 06/08/2010 300,00
SANCHEZ, A. .......................................................08/7274200-7 3884807 30/08/2010 100,00
SANCHEZ, A. .......................................................17/9285036-2 4498555 18/08/2010 300,00
SANCHEZ, B. .......................................................08/7271562-2 2935553 07/09/2010 300,00
SANCHEZ, C. .......................................................08/3964631-3 4100791 26/06/2010 200,00
SANCHEZ, C. .......................................................08/7271367-0 4462610 20/08/2010 300,00
SANCHEZ, C. .......................................................08/7271869-0 X461587 31/08/2010 300,00
SANCHEZ, C. .......................................................08/7274498-2 3768028 24/08/2010 100,00
SANCHEZ, C. ...................................................... 08/8583958-4 4462610 09/09/2010 100,00
SANCHEZ, D. ...................................................... 08/7270009-2 4344867 12/09/2010 300,00
SANCHEZ, D. ....................................................... 17/9289357-9 4036348 18/09/2010 100,00
SANCHEZ, E. ........................................................08/7252859-1 X017310 14/07/2010 300,00
SANCHEZ, F. ........................................................08/3940757-9 3476244 17/07/2010 200,00
SANCHEZ, F. ........................................................08/8581940-3 4760941 11/07/2010 100,00
SANCHEZ, F. ........................................................17/1039049-0 2556889 13/07/2010 200,00
SANCHEZ, F. ....................................................... 43/9270034-9 1811184 15/09/2010 100,00
SANCHEZ, G. .......................................................43/9260294-3 3965564 02/07/2010 100,00
SANCHEZ, I. ........................................................ 08/7270465-1 5302556 25/08/2010 100,00
SANCHEZ, I. ......................................................... 17/8431236-0 4035578 13/08/2010 300,00
SANCHEZ, J. .........................................................08/7268542-3 4654743 27/08/2010 300,00
SANCHEZ, J. ........................................................ 08/7272790-5 3738135 27/08/2010 100,00
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SANCHEZ, J. .........................................................08/7273502-5 2824029 25/08/2010 100,00
SANCHEZ, J. ......................................................... 25/8435907-5 2912263 19/05/2010 300,00
SANCHEZ, J. .........................................................25/9304315-0 4623032 14/09/2010 100,00
SANCHEZ, M........................................................08/7242776-2 4664968 29/06/2010 100,00
SANCHEZ, M....................................................... 08/7269635-4 3505929 28/08/2010 300,00
SANCHEZ, M........................................................08/7271574-9 4668087 22/08/2010 100,00
SANCHEZ, M........................................................08/7272512-3 2899836 22/08/2010 300,00
SANCHEZ, M....................................................... 08/7273560-8 4353676 25/08/2010 100,00
SANCHEZ, M........................................................ 08/8583707-1 7709481 29/08/2010 300,00
SANCHEZ, N. ...................................................... 08/7258576-8 3724983 17/07/2010 100,00
SANCHEZ, P. ....................................................... 08/7264978-3 4796579 04/08/2010 100,00
SANCHEZ, R. ...................................................... 08/3905363-8 2296030 24/07/2010 200,00
SANCHEZ, R. ....................................................... 08/7274177-0 X391911 28/08/2010 300,00
SANCHEZ, R. ...................................................... 43/0650645-0 X391914 10/08/2010 1.500,00
SANCHEZ, Y. ....................................................... 08/7264681-8 3988662 04/08/2010 100,00
SANCHEZ, Z. ....................................................... 08/7268554-0 7448579 21/08/2010 100,00
SANCHO, E. ......................................................... 08/7272846-4 4764794 26/08/2010 100,00
SANDOVAL, L. ....................................................43/9269291-9 X580069 11/09/2010 300,00
SANFELIU, C. .......................................................08/7270827-1 7710851 16/08/2010 100,00
SANJAUME, I. ..................................................... 25/9302660-0 5215768 27/08/2010 100,00
SANJURJO, M. .................................................... 08/3895900-9 4676948 24/07/2010 1.500,00
SANLLEHI, D. ...................................................... 17/9289339-1 4044328 16/09/2010 400,00
SANMARTIN, S. ................................................. 08/7269994-6 4698747 13/09/2010 300,00
SANS, J. ................................................................ 08/7269809-5 3653234 20/08/2010 400,00
SANS, J. ................................................................. 25/9301105-6 3733013 26/07/2010 100,00
SANTAFE, J. ........................................................ 08/7269789-0 1816812 20/08/2010 300,00
SANTAMARIA, J. ............................................... 08/7260200-3 4675416 25/07/2010 300,00
SANTANA, M. ..................................................... 08/3893556-4 5333034 12/08/2010 200,00
SANTAULARIA, J. ..............................................08/7269057-8 3930858 12/08/2010 100,00
SANTIAGO, A. ..................................................... 08/3459357-7 4669603 24/04/2010 500,00
SANTIAGO, A. ..................................................... 08/7271685-7 5307682 20/08/2010 100,00
SANTIAGO, C.......................................................08/3901071-8 4670335 10/08/2010 200,00
SANTIAGO, J. .......................................................08/7258881-8 7253258 18/07/2010 300,00
SANTIAGO, M. .....................................................25/0707494-1 2910271 09/07/2010 200,00
SANTIAGO, P. ...................................................... 08/3312923-7 2323516 24/07/2010 500,00
SANTIVERI, J. ..................................................... 08/7272820-3 3476139 24/08/2010 100,00
SANTOS, E. ........................................................... 17/1045060-1 5259384 17/07/2010 1.250,00
SANTOS, E. ............................................................17/1045061-3 5259384 17/07/2010 200,00
SANZ, D. ............................................................... 25/9304060-0 7299777 18/08/2010 300,00
SANZ, J. .................................................................25/9303588-6 4611646 08/09/2010 100,00
SARANDESES, R. ................................................ 17/9285378-2 0118374 21/08/2010 400,00
SARMIENTO, S. ...................................................08/3902897-7 4760096 04/08/2010 80,00
SARRATE, J. .........................................................08/7270437-1 4343381 28/08/2010 100,00
SARRION, I. ......................................................... 08/7272490-4 0460021 12/09/2010 300,00
SARR, M. .............................................................. 08/7273852-0 X349756 04/09/2010 300,00
SARSSRI, K...........................................................08/4173868-0 4648538 15/07/2010 200,00
SAVESCU, S. .........................................................08/7268841-2 X209958 14/08/2010 100,00
SEBASTIA, T. ...................................................... 08/7272386-5 4657233 14/09/2010 300,00
SECALL, R. ........................................................... 08/7265131-2 4631199 04/08/2010 100,00
SEDO, I................................................................... 08/4116856-4 4606785 31/07/2010 80,00
SEDO, R. ................................................................ 08/7259519-1 4664513 25/07/2010 300,00
SEGALES, A. ........................................................ 08/7256177-8 4667902 17/07/2010 100,00
SEGARRA, B. .......................................................25/9303714-6 4783900 02/09/2010 100,00
SEGURANA, M. ....................................................08/3911837-5 3657598 22/08/2010 200,00
SEGURA, M. ........................................................ 08/7270075-0 4717237 29/08/2010 300,00
SELLES, G. ............................................................17/0921950-4 4022744 05/08/2010 200,00
SENDON, A. ......................................................... 08/3903594-0 4675456 22/07/2010 80,00
SENNOUNI, M. ....................................................08/3916942-0 X378129 31/07/2010 200,00
SENTIES, R. ......................................................... 08/3900635-0 4788035 26/07/2010 80,00
SENTUCQ, J. ........................................................ 08/7236906-3 X230392 18/06/2010 100,00
SER Y ELECTRONICA PALESA  
LASERTECHN SL ................................................ 08/4037291-7 B583697 05/08/2010 200,00
SERRADO, C. .......................................................08/7269536-7 4770093 12/09/2010 300,00
SERRANO, A. .......................................................08/7271394-5 2254550 03/09/2010 300,00
SERRANO, A. .......................................................17/9289072-4 X305380 11/09/2010 100,00
SERRANO, B. .......................................................08/3930742-7 0739807 30/07/2010 200,00
SERRANO, C. ...................................................... 08/7274028-4 4631837 19/09/2010 300,00
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SERRANO, D. ...................................................... 08/3887566-0 7711900 30/08/2010 1.500,00
SERRANO, E. ...................................................... 08/7268879-0 4339295 15/08/2010 300,00
SERRANO, J. ........................................................08/4120668-1 4345732 24/07/2010 80,00
SERRANO, M. ..................................................... 08/7269122-0 4655570 20/08/2010 100,00
SERRANO, M. ......................................................08/8583592-1 2910116 12/08/2010 300,00
SERRA, C. .............................................................08/8584828-7 5312495 26/08/2010 300,00
SERRA, D. .............................................................25/9304473-2 4089858 17/09/2010 300,00
SERRA, F. ..............................................................08/7261942-6 4031511 26/07/2010 100,00
SERRA, R. ............................................................ 08/7274306-6 4632720 24/08/2010 100,00
SERRES, J. .............................................................08/7272102-8 3643608 03/09/2010 300,00
SERVICIOS DE LIMPIEZAS  
GENERALES SERVIBLANC SL .......................08/4013072-0 B651297 22/06/2010 200,00
SESE, M. ................................................................ 43/0921942-3 7339059 16/08/2010 1.500,00
SEVERICHE, M. ...................................................17/0826022-9 Y015347 21/06/2010 1.000,00
SEVERICHE, M. ....................................................17/1027447-1 Y015347 19/07/2010 650,00
SEVIL, E. ...............................................................08/7241645-0 3963550 22/06/2010 100,00
SEVILLANO, A. ................................................... 43/9270567-5 1272668 19/09/2010 100,00
SHEREMET, L. .....................................................17/9289345-2 X346400 14/09/2010 300,00
SIESO, P. ................................................................25/8438874-0 1715251 07/08/2010 300,00
SILVA, A. ...............................................................08/8583685-1 X821665 06/09/2010 100,00
SILVESTRE, D. .................................................... 08/7225804-1 3500369 27/05/2010 100,00
SILLAH, H. ............................................................17/9289199-0 X609688 12/09/2010 100,00
SIMAGA, P. ...........................................................17/9289470-5 4363754 17/09/2010 300,00
SIRVENT, J. .......................................................... 08/7270124-8 4604930 26/08/2010 300,00
SITJAS, J. ...............................................................08/7272058-3 4772132 21/08/2010 300,00
SITJAS, J. ...............................................................08/7273051-0 4772132 25/08/2010 100,00
SOBRINO, C. ........................................................ 17/9289504-0 7353748 19/09/2010 100,00
SOLANS, R. ........................................................... 08/7270118-7 3772708 07/09/2010 300,00
SOLAR DISTRICT SL..........................................08/3318702-0 B643501 02/09/2010 200,00
SOLAZ, A. .............................................................08/7241625-4 2431924 21/06/2010 100,00
SOLA, M. .............................................................. 08/7272608-0 4026320 26/08/2010 300,00
SOLA, V. ............................................................... 08/7268652-0 1585287 16/08/2010 100,00
SOLDEVILA, A. ...................................................17/9288957-4 4035528 16/09/2010 100,00
SOLDEVILA, G. ...................................................08/8583949-3 4374421 09/09/2010 100,00
SOLER, D. ..............................................................08/7265539-4 7710200 01/08/2010 300,00
SOLER, J. .............................................................. 08/3948760-0 3393659 06/08/2010 200,00
SOLER, J. .............................................................. 08/8544395-4 3503700 16/11/2009 300,00
SOLER, M. .............................................................08/7259573-2 3765201 29/07/2010 100,00
SOLE, A. ................................................................25/9304438-5 3929723 10/09/2010 300,00
SOLE, A. ................................................................25/9304616-1 3929723 18/09/2010 100,00
SOLE, M................................................................ 08/8584684-4 4665875 31/08/2010 300,00
SOLIS, S. ............................................................... 08/7270007-9 4554416 30/08/2010 300,00
SOLIZ, A. ............................................................... 08/3886174-7 X655275 03/08/2010 1.500,00
SOLSONA, S. ........................................................ 08/3895916-7 4655146 04/08/2010 1.500,00
SOLTANI, M. ........................................................ 08/3912116-9 X311794 18/08/2010 1.000,00
SOLLOA, E. .......................................................... 08/7271549-4 X719125 19/08/2010 100,00
SORIANO, A. ........................................................08/3958575-0 4417930 29/07/2010 200,00
SORIA, M. ............................................................. 08/7259457-7 5259342 21/07/2010 100,00
SOTAR, V. .............................................................08/7272270-7 4092244 11/09/2010 100,00
SOTOMAYOR, D. .................................................08/3907315-7 5383561 21/08/2010 1.500,00
SOTO, F. ................................................................. 08/4118242-9 4652400 30/06/2010 80,00
SOW, A. ................................................................. 08/7271969-4 X319097 25/08/2010 300,00
STK SEVICE SCP ................................................ 08/3859775-6 G636483 04/08/2010 200,00
SUAREZ, F. ...........................................................08/7272350-5 0560251 29/08/2010 100,00
SUAREZ, F. ........................................................... 43/9270510-2 7803529 18/09/2010 100,00
SUAREZ, J. ............................................................08/7268316-1 4810886 13/08/2010 400,00
SUBIRANAS, J. ....................................................08/7273333-0 3642296 10/09/2010 300,00
SUCS AND MACHINE SL .................................. 08/3898517-8 B618644 18/08/2010 200,00
SUDQI, M. .............................................................08/7253567-4 3814341 12/07/2010 100,00
SUMINISTROS INDUSTRIALES  
SAGRERA SL .......................................................08/3314502-4 B081212 11/08/2010 200,00
SUN, W. ................................................................. 08/7270740-6 X291737 30/08/2010 100,00
SUPERNET LIMPIEZAS  
MANTENIMIENTO  
Y MEDIOAMBIENTE SA ...................................08/3317290-6 A087241 02/09/2010 200,00
SUREDA, M. .........................................................17/9289594-0 4696781 19/09/2010 100,00
SURROCA, J. ....................................................... 08/7259200-9 4032657 20/07/2010 100,00
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SYLLA, L. ............................................................. 17/9288971-9 X138584 11/09/2010 100,00
SZARFER, J. ........................................................ 08/7270598-8 4676728 29/08/2010 100,00
TABELMACHMI, S. ............................................ 17/1028156-6 X670526 18/06/2010 500,00
TAFUR, M. ............................................................08/4025734-1 4806648 02/07/2010 200,00
TALIBI, R. .............................................................08/3880661-8 X900000 24/06/2010 500,00
TALLERES LUMI SL ..........................................08/3873401-4 B441721 10/08/2010 200,00
TALLOS, Y. .......................................................... 25/9304635-0 X736241 06/09/2010 300,00
TAMARIT, F. ......................................................... 17/8432880-7 4036345 23/09/2010 100,00
TAMAYO, F. ......................................................... 08/8584763-0 4655110 26/08/2010 300,00
TAMAYO, J. ......................................................... 25/8438554-4 4546146 20/08/2010 100,00
TARRAGONA, P. .................................................25/9301963-2 3761967 01/08/2010 100,00
TARRESMAN SL EN CONSTITUCION .......... 08/3316046-0 B177305 30/08/2010 1.500,00
TARRESMAN SL EN CONSTITUCION ........... 08/3316047-1 B177305 30/08/2010 200,00
TARRES, J. ........................................................... 08/7259040-2 7790672 19/07/2010 100,00
TEIXIDO, C. ..........................................................25/9304333-8 7807150 16/09/2010 100,00
TEJADA, I. ............................................................. 08/3946521-5 4345538 26/08/2010 200,00
TEJEDOR, A. ........................................................25/8439447-4 2911324 16/09/2010 300,00
TEJERO, D. ............................................................ 17/9290332-9 4033989 24/09/2010 600,00
TEJERO, E. ........................................................... 08/7273864-6 3985491 26/08/2010 100,00
TEJERO, J. .............................................................25/0695922-9 1860278 15/08/2010 200,00
TEJERO, J. ............................................................ 25/0695923-0 1860278 15/08/2010 2.800,00
TENLLADO, N. ....................................................43/9262586-2 4459273 31/07/2010 300,00
TERCERO, A. ........................................................ 08/7273911-0 3502767 28/08/2010 100,00
TERCERO, J. .........................................................08/3765700-9 4763002 30/04/2010 500,00
TERRAZAS, E. .....................................................08/3904113-2 X733698 21/08/2010 200,00
TERUEL, E. ...........................................................25/8437648-2 7729338 05/08/2010 300,00
TINTIÑA, J. ........................................................... 17/1044058-3 4053352 24/06/2010 80,00
TIZON, J. ................................................................08/7269162-0 4611156 17/08/2010 300,00
TOLEDANO, D. ....................................................08/8584757-0 4645480 26/08/2010 300,00
TOLL, L. ................................................................08/8584583-9 7710745 23/08/2010 300,00
TOMAS, A. ............................................................08/7250859-2 4727648 07/07/2010 100,00
TOMAS, A. ............................................................ 08/7270115-7 3970995 25/08/2010 300,00
TOMAS, S. ............................................................ 08/3820474-8 4342273 16/08/2010 200,00
TONGO, D. ............................................................08/3888521-0 X290654 18/07/2010 1.500,00
TONGO, D. ............................................................08/3888522-1 X290654 18/07/2010 200,00
TORQUEMADA, M. ............................................08/7261393-8 3730230 26/07/2010 100,00
TORRELLAS, P. .................................................. 08/7269786-4 7874632 26/08/2010 300,00
TORRENTS, F. ......................................................08/7252509-7 3728039 14/07/2010 300,00
TORRES, J. ............................................................08/3310882-9 4650748 09/07/2010 500,00
TORRES, J. ........................................................... 08/7260322-6 1805645 22/07/2010 300,00
TORRES, R. ............................................................08/4116831-5 4732157 16/07/2010 80,00
TORRES, V. ...........................................................08/7274134-9 4549778 23/08/2010 100,00
TORRICO, D. ........................................................43/9270562-6 4662940 19/09/2010 500,00
TORRICO, D. ........................................................43/9270584-5 4662940 18/09/2010 100,00
TORRO, P. ............................................................. 08/3895643-4 5108694 20/07/2010 200,00
TOVAR, E. ............................................................ 25/9304076-8 2363054 18/08/2010 100,00
TRANS ANCUD SL .............................................08/3162676-4 B645205 31/08/2010 1.500,00
TRANS BICEL SL ................................................08/3316509-0 B638662 23/08/2010 200,00
TRANS BICEL SL ................................................ 08/3316510-2 B638662 23/08/2010 200,00
TRANSCALZADA SL ......................................... 08/3317715-3 B632688 30/08/2010 200,00
TRANSCONEXION SCCL.................................. 08/3314786-1 F631722 11/08/2010 200,00
TRANSDEBA SA .................................................08/3991502-6 A582082 07/07/2010 200,00
TRANSGAR DISTRIBUCIONES 2009 SL ........08/3902872-1 B650291 05/08/2010 200,00
TRANSGAR DISTRIBUCIONES 2009 SL ........08/3902873-3 B650291 05/08/2010 200,00
TRANSHERMA VALENCIA SL....................... 43/0790603-4 B978660 28/08/2010 500,00
TRANSPORTES ARITANIA SL ........................ 08/4222131-5 B628711 14/07/2010 200,00
TRANSPORTES DIEZ MISTRAL SL ................08/3904721-1 B610203 27/07/2010 200,00
TRANSPORTES Y ARRASTRES  
MELBA SL ............................................................08/3312529-8 B622383 27/07/2010 200,00
TRANSPORTES Y ARRASTRES  
MELBA SL ............................................................08/3312530-0 B622383 27/07/2010 200,00
TRANSPORTES Y ARRASTRES  
MELBA SL .............................................................08/3312531-1 B622383 27/07/2010 200,00
TRENCHS, I. ........................................................ 08/7274384-0 3476697 25/08/2010 100,00
TRESSERRAS, P. ................................................. 08/3931455-0 3777874 25/08/2010 200,00
TRIAS, P. ...............................................................17/9289034-7 4621892 16/09/2010 100,00
TRIGUEROS, S. .................................................... 08/7271313-5 2556839 04/09/2010 100,00
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TRIGUERO, M. .................................................... 08/8584348-6 7730701 27/08/2010 300,00
TRINIDAD, C. ...................................................... 17/9290171-0 0794963 23/09/2010 100,00
TRINIDAD, C. ......................................................17/9290190-4 0794963 23/09/2010 100,00
TRIVIÑO, C. .........................................................08/7273281-6 3656394 23/08/2010 100,00
TRUJILLO, A. .......................................................08/8574770-2 4670087 04/06/2010 300,00
TRULLAS, J. ......................................................... 08/4173585-4 3917910 05/07/2010 200,00
TRULLAS, S.......................................................... 08/3890127-1 4657348 19/08/2010 200,00
TTES RAFAEL MUDARRA SL .........................08/3985470-2 B627389 03/08/2010 200,00
TTES VILABLAREIX 2006 S ............................ 17/1028796-7 B179238 05/07/2010 200,00
TTES VILABLAREIX 2006 S ............................ 17/1039851-0 B179238 05/08/2010 200,00
TTES VILABLAREIX 2006 S ............................ 17/1048637-0 B179238 14/07/2010 200,00
TUDOR, O. ............................................................08/7272614-0 X637487 29/08/2010 300,00
TURA, D. .............................................................. 08/8584302-0 3893910 18/08/2010 300,00
TURRO, X. ............................................................08/4020943-7 3885678 18/07/2010 200,00
TWO TIER CORPORATE SERVICES SL ......... 08/4116736-5 B631362 23/07/2010 200,00
UBEDA, M. ............................................................08/7273872-5 3691538 24/08/2010 100,00
UBER, A. ...............................................................08/7268831-0 7532997 15/08/2010 300,00
UCEDA, C. .............................................................08/1477925-2 3656846 30/04/2010 150,00
UCEDA, M. ............................................................17/9289687-6 5254456 18/09/2010 100,00
ULLOA, P. ............................................................. 08/3943506-0 Y093463 08/06/2010 500,00
URTUSOL, F. ........................................................08/7260110-2 7726396 19/07/2010 100,00
USABIAGA, U. ..................................................... 08/8573515-3 7247658 27/05/2010 100,00
VACCHINA, S. ......................................................08/7273774-5 4765524 23/08/2010 100,00
VALCARCEL, A. ................................................. 08/3899805-4 3657295 08/08/2010 80,00
VALDES, D. .......................................................... 08/3930820-1 4718664 12/08/2010 200,00
VALENCIA, C. ..................................................... 08/7262799-0 4623486 12/08/2010 100,00
VALENCIA, J. .......................................................08/7271277-0 X390419 04/09/2010 100,00
VALENTI, R. ........................................................ 08/7270974-9 3661841 17/08/2010 300,00
VALENT, P.............................................................08/7272475-3 4042898 26/08/2010 300,00
VALENZUELA, C. ...............................................08/3312542-6 4771386 22/07/2010 200,00
VALERO, E. ...........................................................08/4003910-6 4656167 14/07/2010 200,00
VALERO, M. ......................................................... 08/8584540-2 4657812 27/08/2010 300,00
VALIENTE, M. .....................................................08/4025103-1 3387739 30/07/2010 200,00
VALOIRA, J. .........................................................17/9289656-6 3728755 18/09/2010 100,00
VALVERDE, L. ......................................................17/1028152-9 4155384 15/06/2010 1.000,00
VALVERDE, M. .................................................... 17/1024492-2 4302999 09/07/2010 1.500,00
VAL, M. ................................................................. 08/7272606-6 5306857 27/08/2010 100,00
VALLECILLOS, A. .............................................. 08/7268665-8 3736011 15/08/2010 100,00
VALLES IMPORT SA ......................................... 08/3915086-4 A088545 22/07/2010 200,00
VALLES, I. ............................................................. 08/8584537-7 4612681 27/08/2010 300,00
VALLES, J. ........................................................... 25/9304689-6 4658466 19/09/2010 100,00
VALLES, X. ........................................................... 08/3861921-1 3476475 04/08/2010 200,00
VALLE, F. ..............................................................08/3898519-1 X199888 19/08/2010 80,00
VALLE, S. ..............................................................08/7270962-2 4699443 18/08/2010 300,00
VALLS FORJA S COOP SL ................................. 17/1024143-0 F434276 15/07/2010 200,00
VALLVE, I. ............................................................43/9270672-2 4635073 18/09/2010 100,00
VAN DEN BOGGART, M. ................................... 17/9287833-3 X074694 06/09/2010 300,00
VARGAS, G. ......................................................... 08/7259625-6 4744350 25/07/2010 400,00
VARGAS, R. .......................................................... 08/7269211-9 4418983 20/08/2010 300,00
VASILIU, D............................................................25/0695192-0 X555624 25/07/2010 200,00
VASQUEZ, C. ........................................................ 08/7271429-7 X656456 21/08/2010 300,00
VASUDEVA, H. ................................................... 08/7274448-4 X217044 28/08/2010 300,00
VAZQUEZ, A. .......................................................08/3891062-0 4773664 16/07/2010 200,00
VAZQUEZ, A. .......................................................08/7274472-7 4661603 12/09/2010 300,00
VAZQUEZ, D. .......................................................08/7272071-1 3424129 09/09/2010 300,00
VAZQUEZ, O. .......................................................08/3764285-9 4784319 08/05/2010 500,00
VAZ, J. ................................................................... 25/9304590-4 2478362 13/09/2010 100,00
VEGA, G. ...............................................................08/3312372-9 X652484 23/07/2010 200,00
VEGA, J. .................................................................17/8431832-2 4663565 27/08/2010 300,00
VEGA, V. ...............................................................08/3890129-5 3501269 21/08/2010 200,00
VEIGA, A. ............................................................. 08/7269439-0 3846070 18/08/2010 300,00
VELASCO, A. .......................................................17/9289093-1 4614397 12/09/2010 100,00
VELASCO, J. ........................................................ 25/9300782-4 4352069 01/08/2010 100,00
VELASCO, M. .......................................................08/7271502-6 3768083 19/08/2010 100,00
VELASCO, S. ........................................................08/8576268-1 4418803 21/05/2010 100,00
VELA, R................................................................. 08/7273011-0 7709701 24/08/2010 100,00
VENEGAS, A. .......................................................25/9304139-6 3844398 08/09/2010 100,00
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VENERO, D. ......................................................... 08/7273546-8 4663767 02/09/2010 100,00
VENTURA, J........................................................ 25/9304287-0 4601856 04/09/2010 100,00
VERAO, R. ............................................................08/7272591-0 1143192 05/09/2010 300,00
VERA, A. ...............................................................08/3805238-3 3809400 23/07/2010 200,00
VERA, F. ................................................................08/7261380-3 4604143 25/07/2010 100,00
VERA, F. ............................................................... 08/7265685-0 4604817 02/08/2010 100,00
VERDAGUER, M. ............................................... 08/3950073-4 3923666 15/08/2010 200,00
VERDE, A. ............................................................ 17/9286275-3 X891068 27/08/2010 300,00
VERDOMN GESTIO AMBIENTAL SL ............08/3947132-1 B634912 13/08/2010 200,00
VERDUGO, J. ........................................................08/7249832-5 3504014 09/07/2010 100,00
VERDU, J. ............................................................. 25/0705066-8 4476147 19/07/2010 1.500,00
VERDU, O. ............................................................08/4017662-6 4099532 04/08/2010 200,00
VERGARA, J. ........................................................ 08/3311602-4 3915539 15/07/2010 200,00
VERGARA, J. ........................................................ 08/3311603-6 3915539 15/07/2010 1.500,00
VERGE, J. ............................................................. 25/9303668-4 4089786 10/09/2010 100,00
VERRHIEST, C. ....................................................08/8577699-5 X721758 04/06/2010 300,00
VIATGES LLAVANERES .................................. 08/3953088-0 B646182 26/08/2010 200,00
VIA, F. ....................................................................08/7239723-5 3808917 01/07/2010 100,00
VICENS, C. ............................................................25/9304133-0 3732102 23/08/2010 100,00
VICENTE ORTUÑO, M. ..................................... 08/8584072-8 X478061 24/08/2010 100,00
VICENTE, J. ......................................................... 08/3900300-3 4340332 21/08/2010 500,00
VICENTE, J. ..........................................................08/8584772-1 1841905 26/08/2010 300,00
VICENTE, T. .........................................................08/7273193-5 3474774 23/08/2010 300,00
VICENTE, X. ........................................................08/7260522-1 3507235 21/07/2010 100,00
VIDAL, I. ...............................................................17/9289024-8 4034173 16/09/2010 500,00
VIDAL, J. ...............................................................43/9269870-1 4091085 11/09/2010 100,00
VIDAL, M. .............................................................08/7261816-6 5219318 26/07/2010 100,00
VIEIRA, A. ............................................................08/3964531-0 X935394 22/07/2010 80,00
VIGO, J. ................................................................. 08/2208770-6 4674037 02/05/2010 500,00
VIGUERAS, G. ....................................................08/3948484-4 4632978 26/07/2010 200,00
VILA TRADING ASOCIADOS SL ....................08/3315232-8 B628128 14/08/2010 200,00
VILADEMUNT, J. ................................................08/8584303-1 7726119 18/08/2010 300,00
VILALTA, J. ......................................................... 08/7273060-1 4600481 26/08/2010 300,00
VILALLONGA, M. ...............................................17/9289368-8 3806539 19/09/2010 100,00
VILANA, J. ........................................................... 08/7272428-0 0516108 24/08/2010 100,00
VILANOVA, N. .................................................... 43/9268960-8 3987715 08/09/2010 100,00
VILANOVA, S. ......................................................17/8432383-6 4053430 03/09/2010 300,00
VILARCE TRANSPORTES SCCL .....................08/3912225-9 F615328 25/07/2010 200,00
VILARO, M. ..........................................................25/9304102-4 4662494 22/08/2010 100,00
VILAR, D. ............................................................. 08/7272522-6 7711623 25/08/2010 300,00
VILAR, J. ...............................................................08/7273862-2 3764301 19/09/2010 300,00
VILA, A. ............................................................... 08/7248584-7 3809725 04/07/2010 100,00
VILA, A. ................................................................08/7269013-5 3933079 20/08/2010 100,00
VILA, A. ................................................................ 17/9289973-7 4029512 20/09/2010 100,00
VILA, L. .................................................................08/7268574-5 3766584 09/08/2010 300,00
VILA, P.................................................................. 08/8584240-3 9000071 25/08/2010 300,00
VILELL, E. ............................................................ 08/7271197-8 4419622 05/09/2010 100,00
VILLAGRA, L.......................................................08/3880611-4 X884015 11/07/2010 1.500,00
VILLAITODO, R. ................................................. 25/0577581-0 4374894 18/07/2010 500,00
VILLAMIZAR, N. ................................................25/8439432-8 X333647 16/09/2010 600,00
VILLAPOL, A. ..................................................... 08/3898360-9 4640504 28/07/2010 200,00
VILLARINO, A. ...................................................08/7269917-8 1899634 12/09/2010 300,00
VILLARINO, A. ...................................................08/7274156-2 1899634 12/09/2010 300,00
VILLEGAS, M. .....................................................08/7271144-8 5041608 20/08/2010 300,00
VILLORO, A. ........................................................08/7269727-3 3509137 25/08/2010 300,00
VINTILA, M. ........................................................ 08/4105457-3 X916447 13/08/2010 200,00
VIRISSIMO, I. ...................................................... 08/7273605-4 4794273 03/09/2010 300,00
VIROS, M. .............................................................17/9284695-2 4623742 12/08/2010 100,00
VISANZAY, F. .......................................................08/7273760-5 4604224 06/09/2010 100,00
VIVEROS LANZAROTE SA ..............................08/3890051-0 A356753 05/08/2010 200,00
WE CORPORATION DOS MIL CIEN SL ........ 08/3898802-2 B624036 07/08/2010 200,00
WAINSZTEIN, M. ............................................... 08/7269242-9 X069971 22/08/2010 100,00
WANE, A. ............................................................. 43/0926369-0 X684539 07/08/2010 200,00
WARMUTH, P.......................................................17/9289215-4 X029358 15/09/2010 100,00
WU, Q. ....................................................................08/7269518-5 X496316 05/09/2010 300,00
XALABARDER, O. ............................................. 08/7252646-6 7730955 15/07/2010 100,00
XIANG, Y. .............................................................08/7271342-1 X136055 10/09/2010 100,00
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XOBOGIRF SL .....................................................08/3950040-0 B626322 14/08/2010 200,00
YAGUE, R............................................................. 08/7269898-4 3855110 12/09/2010 300,00
YANG, T. ............................................................... 08/7262739-8 X402189 17/08/2010 100,00
YELO, S. ................................................................ 08/7271186-3 3876498 21/08/2010 300,00
YERGA, C. .............................................................08/7272427-8 4668412 12/09/2010 300,00
YEROYAN, H. .......................................................08/3879750-2 X873198 12/07/2010 200,00
ZABALA, A. ........................................................ 08/3937065-6 Y004587 19/08/2010 200,00
ZABALO, I. ...........................................................08/8583965-7 4412875 09/09/2010 100,00
ZAGRIAN, G. ........................................................ 43/0791442-2 X323372 17/09/2010 200,00
ZAGRIAN, G. ........................................................43/0791443-4 X323372 17/09/2010 1.500,00
ZAMORA, E. ........................................................ 08/7258920-3 X410630 19/07/2010 100,00
ZAMORA, V. .........................................................08/7259512-4 4030868 01/08/2010 100,00
ZANA, N. ............................................................... 43/0933315-5 X557581 12/08/2010 1.500,00
ZAPATA, R. ...........................................................08/7272136-8 X223158 19/08/2010 100,00
ZAYAS, R. .............................................................08/7269837-0 4678986 08/09/2010 300,00
ZBAIER, F. ........................................................... 25/0693244-5 X330981 24/08/2010 200,00
ZUÑIGA, A. ..........................................................08/7274242-1 1162590 11/09/2010 100,00

(10.302.079)
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SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

EDICTE
de 20 d’octubre de 2010, de notificació de les resolucions d’inadmissió a tràmit 
de recursos de reposició.

D’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), es notifica a les persones físiques 
o jurídiques que figuren a l’annex d’aquest Edicte que, en virtut de la Llei 14/1997, 
de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, modificada per la Llei 
26/2009, de 23 de desembre (DOGC núm. 5537, de 31.12.2009), el/la director/a del 
Servei Català de Trànsit ha dictat les resolucions d’inadmissió a tràmit dels recur-
sos de reposició relatius als expedients que s’hi esmenten i que són a la unitat de 
sancions del servei territorial de trànsit instructor, les adreces dels quals consten 
a l’annex d’aquest Edicte. La notificació s’efectua mitjançant aquest Edicte ja que 
no s’ha pogut dur a terme personalment, bé perquè es desconeix el domicili actual 
de les persones interessades, o bé per absència d’aquestes persones en el moment 
de la notificació.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu, davant el jutjat contenciós administratiu corres-
ponent, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest 
Edicte al DOGC, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 20 d’octubre de 2010

JOSEp péREz mOyA

Director

ANNEx 1

Adreces i horaris dels serveis territorials de Trànsit

Barcelona: Pl. Espanya, 1, 08015 Barcelona.
Girona: Álvarez de Castro, 4, 3a planta, 17001 Girona.
Lleida: Rambla Ferran, 1, 3a planta, 25007 Lleida.
Tarragona: av. Roma, 7-9, baixos, 43005 Tarragona.

Horari: de dilluns a dijous de 8.30 a 14 i de 16 a 18 hores, i divendres de 8.30 a 
14 hores. Horari d’estiu: de 8.30 a 14 hores.

ANNEx 2

E=núm. d’expedient (08: Servei Territorial de Trànsit de Barcelona; 17: Servei Territorial de Trànsit 
de Girona; 25: Servei Territorial de Trànsit de Lleida; 43: Servei Territorial de Trànsit de Tarragona); 
I=núm. d’identificació de l’infractor/a; D=data de la denúncia; R=data de la resolució

Infractor/a E I D R
COCA, A. ............................. 08/7223004-5 3396128 22/05/2010 0,00
DIMOV, Z. ............................. 43/0933361-8 X394605 25/05/2010 0,00
SANZ, A. .............................. 08/7198486-9 7016630 18/04/2010 0,00

(10.302.084)

*
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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES

ANUNCI
de licitació d’un contracte de serveis.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Economia i Finances.
b) Dependència que tramita l’expedient: Subdirecció General de Gestió Econò-

mica, Contractació i Patrimoni. Servei de Contractació.
c) Número d’expedient: EC 2010 902.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: realització, en l’any 2011, d’un examen independent 

dels controls de la cadena alimentària sobre la verificació del compliment de la 
legislació en matèria de pinsos i aliments i salut i benestar dels animals, recollida 
en l’apartat 5.4 de l’annex de la Decisió de la Comissió Europea de 29 de setembre 
de 2006, així com proposar mesures per a subsanar qualssevol debilitats detectades 
en el procés d’auditoria.

Codi CPA: 74.90.20 – Altres serveis professionals tècnics i empresarials no 
classificats en altre part.

b) Lloc de recepció: Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, de Barcelona.
c) Termini d’execució: una vegada es formalitzi el contracte i fins al 29 d’abril 

de 2011. En cap cas l’execució del contracte serà anterior a l’1 de gener de 2011. A 
títol indicatiu es calcula que s’iniciï 3 de gener de 2011.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària i anticipada.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: varis criteris.

—4 Preu del contracte: 12.960,00 euros, IVA no inclòs
Valor estimat del contracte: el valor estimat per a aquest contracte és de 12.960,00 

euros, IVA no inclòs.

—5 Garanties
a) Provisional: d’acord amb la previsió de l’article 91 de la Llei 30/2007, de 30 

d’ octubre, de contractes del sector públic (LCSP) no es requereix la constitució de 
garantia provisional per aquest expedient de contractació.

b) Garantía definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs.

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimo-

ni del Departament d’Economia i Finances, Servei de Contractació; Rambla de 
Catalunya, 19-21, planta primera, 08007 Barcelona, telèfon 93.316.20.00 i telefax 
93.567.21.21 Correu electrònic: contractacio.eif@gencat.cat

b) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins a la data límit de 
presentació d’ofertes.

c) Perfil del contractant: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/EIF

—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no es requereix per a aquest expedient.
b) Solvència econòmica, financera tècnica i professional: d’acord amb els articles 

64.1.a) i 67.e) de la LCSP, amb la concreció especificada en l’apartat F1 del quadre 
de característiques del contracte.

c) Habilitació empresarial o professional: no es requereix per a aquest expedi-
ent.

d) Mitjans personals: d’acord amb l’article 53 de la LCSP, amb la concreció 
especificada en l’apartat F3 del quadre de característiques del contracte.

e) Certificats de garantia de qualitat o de gestió mediambiental: no es requereixen 
per a aquest expedient.
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—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: a les 14 hores del quinzè dia natural comptat a 

partir de la publicació d’aquest anunci al DOGC (si el termini finalitza en dissab-
te, diumenge o festiu, s’entendrà prorrogat fins al dia hàbil següent). En tot cas 
es publicarà a la Plataforma de Contractació Pública l’últim dia de presentació 
d’ofertes.

El termini de presentació d’ofertes es concreta a la clàusula 9a del plec de clàusules 
administratives del contracte.

b) Documentació que cal presentar: la requerida al plec de clàusules administrati-
ves particulars, al quadre de característiques del contracte i al plec de prescripcions 
tècniques. Sobres A, B i C en paper i suport digital.

c) Lloc de presentació: en el Registre General de la seu central del Departament 
d’Economia i Finances, ubicat a Rambla de Catalunya, 19-21, planta baixa, 08007 
Barcelona.

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 3 
mesos.

e) Admissió de variants: per aquest tipus de contracte no s’admetran vari-
ants.

—9 Obertura de les ofertes
Lloc: sala de reunions de la primera planta de l’edifici del Departament d’Eco-

nomia i Finances ubicada a Rambla Catalunya, 19-21, 08007 Barcelona.
Es publicarà en la Plataforma de Contractació Pública la data i la hora de l’ober-

tura de les ofertes.

—10 Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats en el plec de ba-

ses.
Sobre una puntuació de 100 punts es distribuirà la puntuació de la següent 

manera:
1. Oferta econòmica: fins a 70 punts.
2. Proposta de Pla d’actuacions i Calendari de treball: fins a 30 punts.

—11 Despeses dels anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari del contracte.

—12 Altres informacions
a) El preu de les fotocòpies dels plecs és de 0,05 euros el full i el pagament només 

es podrà realitzar en metàl·lic.
b) Els components de la Mesa de Contractació són els següents:
President: Sr. Eduard Moga i Bayona, subdirector general de Gestió Econòmica, 

Contractació i Patrimoni.
Vocals: Sra. Elena M. Tejedor i Giménez, cap del Servei de Contractació, que 

actuarà com a presidenta en cas d’absència del president.
Sra. Eva Hernando Sancho, supervisora adjunta de comptabilitat i control de 

fons comunitaris agrícoles.
Un representant de l’Assessoria Jurídica.
Un representant de la Intervenció Delegada.
Secretària: Sra. Elisabet León Fábregas, tècnica superior que, en cas d’absència, 

serà substituïda per un/a funcionari/ària adscrit/a al Servei de Contractació del 
Departament d’Economia i Finances.

—13 Els plecs d’aquesta licitació, així com l’anunci d’adjudicació es poden 
obtenir en la pàgina web de contractació pública, perfils del contractant: http://
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/EIF
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Barcelona, 4 d’octubre de 2010

p. D. (Ordre ECF/98/2006, DOGC de 17.3.2006)

mARTí CARNICER I vIDAL

Secretari general

(10.308.089)

*
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

RESOLUCIÓ
PTO/3583/2010, de 20 d’octubre, per la qual se sotmet a informació pública la 
relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del Projecte XB-
08168, dels termes municipals de Calldetenes i Folgueroles.

Aprovat el Projecte XB-08168, “Millora general. Condicionament. Eixamplament 
de la carretera N-141d, del PK 2+850 al 4+500. Tram: Calldetenes-Folgueroles”, dels 
termes municipals de Calldetenes i Folgueroles, en data 17 de setembre de 2010 , i 
atès que l’aprovació de l’Administració porta implícita la declaració d’utilitat pública 
i la necessitat d’ocupació dels béns i els drets afectats;

En aplicació del que estableix al Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, i els altres preceptes d’aplicació 
general;

Atès que, de conformitat amb el que estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
correspon al Govern de la Generalitat l’adopció de l’acord d’urgent ocupació, amb 
l’obertura prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 56 del Reglament d’expropiació 
forçosa, d’un període d’informació pública per un termini de 15 dies per tal que els 
titulars dels béns i els drets afectats puguin al·legar tot el que considerin oportú;

Per tal de donar compliment als preceptes esmentats,

RESOLC:

Que se sotmeti a informació pública la relació, que es publica a l’annex d’aquesta 
Resolució, dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del Projecte XB-
08168, “Millora general. Condicionament. Eixamplament de la carretera N-141d, 
del PK 2+850 al 4+500. Tram: Calldetenes-Folgueroles”, dels termes municipals de 
Calldetenes i Folgueroles, als efectes que preveu l’article 56 del Reglament d’expro-
piació forçosa, en relació amb l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa.

Es publica d’acord amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, en relació amb els titulars de finques desconeguts o de domicili ignorat.

Tots els interessats i els titulars de drets reals o d’interessos econòmics sobre els 
béns afectats poden presentar al·legacions davant aquest Departament, durant un 
termini de 15 dies a comptar de la publicació, per tal d’esmenar, si s’escau, totes les 
possibles errades o omissions en la relació dels béns i els drets afectats o dels seus 
titulars. Així mateix, es pot consultar aquesta informació pública al lloc web del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques www.gencat.cat/ptop

Barcelona, 20 d’octubre de 2010

xAvIER bERgA I vAyREDA

Subdirector general de Projectes
i Expropiacions

ANNEx

Expropiació

TERmE mUNICIpAL DE CALLDETENES

Núm. de finca: 1.
Núm. de polígon: 4.
Núm. de parcel·la: 1 .
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Nom del titular afectat: Ramón Verdaguer Soler.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m²: 375

Núm. de finca: 2.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 9
Nom del titular afectat: Josep Alsina Rovira.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m²: 416.

Núm. de finca: 3.
Núm. de polígon: 3.
Núm. de parcel·la: 1 .
Nom del titular afectat: Ajuntament de Calldetenes.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m²: 85

Núm. de finca: 4.
Núm. de polígon: 3.
Núm. de parcel·la: 2.
Nom del titular afectat: La Providencia.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m²: 290.

Núm. de finca: 5.
Núm. de polígon: 3.
Núm. de parcel·la: 3.
Nom del titular afectat: Agustin Arumi Claveras.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m²: 95.

Núm. de finca: 6.
Núm. de polígon: 3.
Núm. de parcel·la: 4.
Núm. de subparcel·la: 4, 6.
Nom del titular afectat: Agustin Arumi Claveras.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m² : 303.

Núm. de finca: 7.
Núm. de polígon: 2.
Núm. de parcel·la: 7.
Nom del titular afectat: Mateo Planella Morato.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m²: 150.

Núm. de finca: 8.
Núm. de polígon: 2.
Núm. de parcel·la: 44.
Nom del titular afectat: Mateo Planella Morato.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m²: 308.

Núm. de finca: 9.
Núm. de polígon: 3,
Núm. de parcel·la: 5.
Nom del titular afectat: Jose Maria Albo Torrents.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m²: 150.
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Núm. de finca: 10.
Núm. de polígon: 3,
Núm. de parcel·la: 96.
Nom del titular afectat: Jose Maria Albo Torrents.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m²: 2.
Servitud de pas subterrània, en m²: 94.
Ocupació temporal, en m²: 347.

Núm. de finca: 11.
Núm. de polígon: 2,
Núm. de parcel·la: 37.
Núm. de subparcel·la: a, b.
Nom del titular afectat: Jose Maria Albo Torrents.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m²: 204.
Servitud de pas aèria, en m²: 61.
Servitud de pas subterrània, en m²: 59.
Ocupació temporal, en m²: 1.332.

Núm. de finca: 12.
Núm. de polígon: 2,
Núm. de parcel·la: 33.
Nom del titular afectat: Jose Maria Albo Torrents.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m²: 376.
Servitud de pas subterrània, en m²: 23.
Ocupació temporal, en m²: 154.

Núm. de finca: 13.
Núm. de polígon: 2.
Núm. de parcel·la: 14.
Núm. de subparcel·la: 6, 2, 9, 7.
Nom del titular afectat: Associació de Sant Tomàs pro persones amb retard mental 
Osona.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m²: 15.
Servitud de pas aèria, en m²: 141.
Ocupació temporal, en m²: 393.

Núm. de finca: 14.
Núm. de polígon: 2,
Núm. de parcel·la: 34.
Nom del titular afectat: Jose Maria Albo Torrents.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m²: 436.

Núm. de finca: 15.
Núm. de polígon: 2,
Núm. de parcel·la: 15.
Nom del titular afectat: Nieves Puig Montmany.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m²: 214.

Núm. de finca: 16.
Núm. de polígon: 2.
Núm. de parcel·la: 16.
Nom del titular afectat: Nuria Masgran Colomer.
Naturalesa del bé: rústica.
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Superfície a expropiar, en m²: 222.

Núm. de finca: 17.
Núm. de polígon: 2,
Núm. de parcel·la: 35.
Nom del titular afectat: Nuria Masgran Colomer.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m²: 421.

Núm. de finca: 18.
Núm. de polígon: 2,
Núm. de parcel·la: 18.
Nom del titular afectat: Maria Mombiedro Fonts.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m²: 604.

Núm. de finca: 19.
Núm. de polígon: 2.
Núm. de parcel·la: 36.
Nom del titular afectat: Maria Mombiedro Fonts.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m²: 976.

TERmE mUNICIpAL DE fOLgUEROLES

Núm. de finca: 20.
Núm. de polígon: 4.
Núm. de parcel·la: 39.
Nom del titular afectat: Maria Mombiedro Fonts.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m²: 193.

Núm. de finca: 21.
Núm. de polígon: 2.
Núm. de parcel·la: 19.
Nom del titular afectat: Associació de Sant Tomàs pro persones amb retard mental 
Osona.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m²: 470.

Núm. de finca: 22.
Núm. de polígon: 4.
Núm. de parcel·la: 37.
Nom del titular afectat: Maria Mombiedro Fonts.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m²: 283.

(10.291.074)
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EDICTE
de 28 d’octubre de 2010, pel qual es dóna publicitat a la resolució que assenyala 
dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expro-
piació per l’execució del Projecte NB-05091.1, dels termes municipals d’Argentona, 
Cabrera de Mar i Mataró.

Atès que s’ha publicat la relació dels béns i els drets afectats per l’execució del 
Projecte NB-05091.1, “Millora general. Millora de l’accesibilitat a Mataró. Carretera 
C-31 PK 231+800 al 235+000. Tram: Cabrera de Mar-Mataró”, dels termes muni-
cipals d’Argentona, Cabrera de Mar i Mataró, al DOGC núm 5673, de 19.07.2010, 
al diari Avui de 16.07.2010, 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, i 
declarada la urgència en l’ocupació per l’Acord del Govern de la Generalitat de 26 
d’octubre de 2010, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha resolt, 
d’acord amb el que preveu l’article 52.2 52 conseqüència 2 de la Llei esmentada, 
assenyalar els dies 22 i 23 de novembre de 2010 a Argentona, els dies 24 i 25 de 
novembre de 2010 a Mataró i el dia 26 de novembre de 2010 a Cabrera de Mar, per 
redactar les actes prèvies a l’ocupació dels béns i els drets que s’expropien.

Aquest assenyalament s’ha de notificar individualment als interessats convocats, 
que són els que consten a la relació exposada al tauler d’anuncis de l’alcaldia cor-
responent i d’aquest Departament (av. Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 
Barcelona). Així mateix, es pot consultar aquest edicte a la web del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques. www.gencat.cat/ptop

Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o 
representats per una persona degudament autoritzada, aportant els documents 
acreditatius de la seva titularitat i l’últim rebut de la contribució que correspon al 
bé afectat, i poden fer-se acompanyar, a compte seu, de perits i notari.

El lloc de reunió són les dependències dels Ajuntaments d’Argentona, Cabrera de 
Mar i Mataró. Tot seguit els assistents es traslladaran, si escau, als terrenys afectats, 
per tal de redactar les actes.

Barcelona, 28 d’octubre de 2010

ALfRED RULLÓ I gÓmEz

Cap del Servei d’Expropiacions

(10.301.103)
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PORTS DE LA GENERALITAT

ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de gestió de serveis.

Ports de la Generalitat convoca la licitació següent:

—1 Objecte: l’execució del contracte que s’especifica a l’annex.

—2 Documents d’interès per als licitadors: el plec de clàusules administratives 
particulars estarà exposat durant el termini de presentació de les proposicions, en 
dies hàbils i en hores d’oficina, a les oficines de Ports de la Generalitat. Igualment es 
podrà consultar el plec esmentat al perfil del contractant de Ports de la Generalitat 
a l’adreça següent: www.portsgeneralitat.org

La documentació a presentar pels licitadors es recull en el plec de clàusules 
administratives particulars esmentat.

—3 Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica: pels mitjans 
establerts en els articles 64 i 68 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic següents:

Econòmica: Solvència econòmica: Art 64 c) Declaració sobre el volum global de 
negocis referit als últims 3 anys, amb un mínim de 60.000 euros /any.

Tècnica: Solvència tècnica: Art. 68 b) Indicació del personal tècnic i titulacions 
professionals. Haurà de garantir-se la titulació professional necessària suficient 
per al maneig del remolcador (patró, maquinista i mariner) durant tota la vigència 
del contracte.

—4 Presentació de proposicions: a les oficines de Ports de la Generalitat, c. Doctor 
Roux, 59-61. 08017 Barcelona. Telèfon: 932.060.930, telefax : 932.060.931.

Termini de presentació: fins a les 13 hores del 15è dia a comptar de l’endemà de 
la publicació d’aquest Anunci en el DOGC. Si aquest 15è dia fos festiu, s’admetran 
proposicions fins a les 13 hores del primer dia laborable següent.

No obstant això, les proposicions també es podran trametre per correu dins del 
termini d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data de presentació i anunciar 
aquesta tramesa a Ports de la Generalitat, mitjançant telegrama o per fax, abans 
de la data i hora fixades com a termini de presentació. També podrà anunciar-se 
per correu electrònic (ports.generalitat@gencat.cat) d’acord amb el que estableix 
el Plec de clàusules administratives particulars.

—5 Obertura de proposicions:
Lloc: a la seu de Ports de la Generalitat. C/ Doctor Roux, 59-61. 08017 Bar-

celona.
Obertura de la documentació administrativa inclosa en el sobre A: el 5è dia se-

güent al de la data límit de presentació de proposicions, a les 10 hores. Si fos festiu, 
l’obertura es realitzaria el primer dia laborable següent, a les 10 hores.

Obertura pública de la documentació inclosa en el sobre B: el 5è dia següent al del 
dia en que es celebri l’obertura del sobre A, a les 10 hores. Si fos festiu, l’obertura 
es realitzaria el primer dia laborable següent, a les 10 hores.

Obertura pública de la documentació inclosa en el sobre C: el 7è dia següent al del 
dia en que es celebri l’obertura del sobre B, a les 10 hores. Si fos festiu, l’obertura 
es realitzaria el primer dia laborable següent, a les 10 hores.

L’obertura de les proposicions la durà a terme la mesa de contractació de Ports 
de la Generalitat.

—6 Termini durant el qual els licitadors estan obligats a mantenir la seva oferta: 
dos mesos des de la data d’obertura de les proposicions.

—7 Despeses de publicació: les despeses de publicació d’aquest anunci aniran 
a càrrec de l’adjudicatari.
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Barcelona, 2 de novembre de 2010

p.D. Resolució de 18.11.98, DOGC núm. 2774 de 26.11.98

m. DOLORS RODRígUEz I mUñOz

Gerent

ANNEx

Procediment: Obert
Tramitació: anticipada
Clau i títol: 2011GS1- Prestació per gestió indirecta del servei portuari de remolc, 
en els ports de Palamós i Roses.
Termini del contracte: Tres (3) anys, prorrogables per un (1) any més.
Contraprestació econòmica (import a ofertar): 180.000 euros/3 anys
IVA (18 %): 32.400 euros
Preu net: 212.400 euros

Anualitats: Any 2011
Imports: Pressupost base 60.000 euros

Anualitats: Any 2012
Imports: Pressupost base 60.000 euros

Anualitats: Any 2013
Imports: Pressupost base 60.000 euros

PG-280177 (10.309.103)
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GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU

ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.

1. Entitat adjudicadora: Gestió d’Infraestructures S.A.U., empresa pública de 
la Generalitat de Catalunya.

b) Domicili: Carrer dels Vergós, 36-42
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08017
d) Telèfon: 934444444
e) Correu electrònic: correu@gisa.cat
El plec de bases i la resta de documentació per la qual es regularà aquesta licitació 

quedaran exposats durant el termini de presentació de les ofertes, entre les 9 hores 
i les 13 hores al departament de licitació de GISA.

La informació relativa a la convocatòria de la licitació i la documentació associada 
a la mateixa es troba disponible al perfil de GISA (http://www.gisa.cat).

2. Objecte del contracte:
a) Tipus: obres
b) Descripció: Execució de les obres de construcció del “Nou centre de formació 

professional del Sector de l’automoció a Martorell”. Clau:SOC-10077
d) Lloc d’execució: BAIX LLOBREGAT
e) Termini d’execució: 18 mesos
i) CPV: 45214300

3. Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert.
c) Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats en el plec de 

bases.
1 Oferta econòmica50%
2 Oferta tècnica50%
2.1 Programa de treballs i memòria constructiva0 - 58 punts
2.2 Pla d’assegurament de la qualitat i el medi ambient0 - 17 punts
2.3 Memòria de seguretat i salut0 - 14 punts
2.4 Inversió programa mediambiental0 - 7 punts
2.5 Aportacions de millores tecnològiques0 - 4 punts

4. Pressupost de licitació:
Import net: 13.817.796,61 euros. IVA del 18%. Import total: 16.305.000,00 eu-

ros
Valor estimat del contracte:
Import net: 13.817.796,61 euros. IVA del 18%. Import total: 16.305.000,00 eu-

ros
5. Garantia provisional: 414.533,90 euros. (3% pressupost de licitació. IVA no 

inclòs)
Garantia definitiva: 5% preu d’adjudicació. (IVA no inclòs)

6. Requisits específics del contractista
a)Grup: C, C, I; Subgrup: 2, 4, 6; Categoria: f, f,e
b)Se sol·licitarà la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs 

prevista en l’article 130 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector 
Públic en els termes que figuren en el plec de bases i la documentació addicional 
següent:

- En el seu cas, una declaració sobre grup empresarial quan empreses del mateix 
grup es trobin en algun dels supòsits de l’article 42.1. del Codi de Comerç i concorrin 
a una mateixa licitació (individualment o en UTE).

-En cas que el licitador sigui una persona jurídica, els comptes anuals i l’Informe 
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de Gestió del darrer exercici i el corresponent informe d’Auditoria, dipositats en 
el corresponent Registre Mercantil, o documentació anàloga en cas d’empreses 
estrangeres.

- Una declaració del licitador en la que es compromet a adscriure, mantenir i, en 
el seu cas, incorporar els mitjans personals o materials suficients per a la correcta 
execució de les obres.

- Acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat.

7. Presentació d’ofertes
a) Data límit: 10 de gener de 2011 a les 13:00 hores.
L’horari de presentació d’ofertes serà: de dilluns a dijous de 9 a 19 hores i els 

divendres de 9 a 14 hores.
b) També s’admetran les proposicions presentades a correus d’acord amb el que 

preveu el plec de bases.
c) Lloc de presentació: a l’adreça indicada en el punt 1.
e) No s’admetran ofertes variants.
f) El licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta durant 3 mesos comptats 

a partir de la data d’obertura del sobre núm. 3.

8. Obertura de les ofertes
L’obertura del sobre núm.2 (proposta tècnica) tindrà lloc en l’adreça indicada en 

el punt 1 a les 10:30 hores del dia 25 de gener de 2011
L’obertura del sobre núm.3 (proposta econòmica) tindrà lloc en l’adreça indicada 

en el punt 1 a les 10:00 hores del dia 15 de febrer de 2011.

9. Les despeses de l’anunci seran a càrrec de l’adjudicatari del contracte.

10. Data de tramesa al D.O.U.E.: 9 de novembre de 2010

11. Altres Informacions
Contra aquest anunci es pot interposar recurs especial en matèria de contractació, 

de conformitat amb allò que estableixen els articles 310 i següents de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en el termini de quinze (15) dies 
hàbils a comptar des del següent a la publicació d’aquest anunci.

Igualment es podrà interposar recurs contenciós-administratiu conforme al 
disposat a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenci-
ós-Administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la 
publicació del present anunci

Barcelona, 9 de novembre de 2010

m. EUgENIA TUDELA EDO

Cap del Departament de Licitació

PG-280693 (10.313.036)

*
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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

ANUNCI
pel qual es fan públiques diverses adjudicacions.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i Compres, c. 

Pau Claris, 81, 5è, 08010 Barcelona, telèfon 933 164 100, fax 933 164 272.
c) Número d’expedient: JU-35/10 - JU 2009 3687 i JU-65/10 - JU 2009 3994.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.

gencat.cat/.

—2 Objecte dels contractes
Expedient: JU-35/10 - JU 2009 3687.
a) Tipus: serveis.
b) Descripció de l’objecte: servei de manteniment de diversos edificis judicials 

de Barcelona nord, Barcelona sud, Girona i Serveis Centrals de Barcelona.
c) Lots: lot 1: Girona; lot 2: Barcelona nord i Barcelona sud; lot 3: serveis centrals 

a Barcelona.
d) CPV: 50000000-5.
e) Acord marc: no.
f) Sistema dinàmic d’adquisicions: no.
g) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: indicats a l’apartat h).
h) Data de publicació de l’anunci de licitació: 4 de febrer de 2010 al DOUE, 17 

de febrer de 2010 al BOE i 16 de febrer de 2010 al DOGC.
Expedient: JU-65/10 - JU 2009 3994.
a) Tipus: serveis.
b) Descripció de l’objecte: servei de manteniment integral de diversos centres 

educatius de Justícia Juvenil.
c) Lots: lot 1, CE Can Llupià; lot 2, CE Alzina; lot 3, CE Els Til·lers; lot 4, CE 

Montilivi; lot 5, CE El Segre.
d) CPV: 50710000-5.
e) Acord marc: no.
f) Sistema dinàmic d’adquisicions : no.
g) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: indicats a l’apartat h).
h) Data de publicació de l’anunci de licitació: 13 de gener de 2010 al DOUE, 26 

de gener de 2010 al BOE i 26 de gener de 2010 al DOGC.

—3 Tramitació i procediment
Expedient: JU-35/10 - JU 2009 3687.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
Expedient: JU-65/10 - JU 2009 3994.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

—4 Pressupost base de licitació
Expedient: JU-35/10 – JU 2009 3687.
Valor estimat del contracte: 3.621.872,91 €.
Lot 1: import net: 878.786,79 €; IVA: 16%; import total: 1.019.392,68 €; lot 2: 

import net: 1.146.301,53 €; IVA: 16%; import total: 1.329.709,77 €; lot 3: import net: 
335.050,46 €; IVA: 16%; import total: 388.658,53 €.

Expedient: JU-65/10 - JU 2009 3994.
Valor estimat del contracte: 1.007.390,38 €.
Lot 1: import net: 143.371,97 €; IVA: 16%; import total: 166.311,49 €; lot 2: import 

net: 129.582,72 €; IVA: 16%; import total: 150.315,96 €; lot 3: import net: 119.916,21 
€; IVA: 16%; import total: 139.102,80 €; lot 4: import net: 63.081,83 €; IVA: 16%; 
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import total: 73.174,92 €; lot 5: import net: 42.755,38 €; IVA: 16%; import total: 
49.596,24 €.

—5 Adjudicació
Expedient: JU-35/10 – JU 2009 3687.
a) Data: 1 d’octubre de 2010.
b) Contractista: lots 1 i 3: Istem, SLU, lot 2: Imtech Spain, SL.
c) Import o cànon d’adjudicació: lot 1: import net: 559.410,58 €; IVA: 18%; import 

total: 660.104,48 €; lot 2: import net: 670.115,79 €; IVA: 18%; import total: 790.736,63 
€; lot 3: import net: 213.284,16 €; IVA: 18%; import total: 251.675,31 €.

Expedient: JU-65/10 - JU 2009 3994.
a) Data: 11 d’agost de 2010.
b) Contractista: tots els lots: Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
c) Import o cànon d’adjudicació: lot 1: import net: 47.211,20 €; IVA: 18%; import 

total: 55.709,22 €; lot 2: import net: 42.962,04 €; IVA: 18%; import total: 50.695,20 
€; lot 3: import net: 39.622,31 €; IVA: 18%; import total: 46.754,32 €; lot 4: import 
net: 20.890,60 €; IVA: 18%; import total: 24.650,91 €; lot 5: import net: 14.530,64 
€; IVA: 18%; import total: 17.146,15 €.

Barcelona, 15 d’octubre de 2010

JOSEp vILLARREAL mORENO

Secretari general

(10.306.121)

*
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DEPARTAMENT
DE CULTURA I MITJANS
DE COMUNICACIÓ

ANUNCI
pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de diversos contractes.

Número d’expedient: G649 N10/085

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, rambla Santa 

Mònica, 8, 08002 Barcelona. Telèfon 93.316.27.00.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i Subvenci-

ons.
c) Número d’expedient: G649 N10/085.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: subministrament.
b) Objecte: adquisició del fons d’art del diari Avui.
c) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: -.

—3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: negociat.

—4 Pressupost base de licitació
Import total: 177.000 euros, inclòs l’IVA.

—5 Adjudicació
a) Data: 18 de setembre de 2010.
b) Contractista: Comissió de Creditors de Premsa Catalana, SA, Empresa Pe-

riodística.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 177.000 euros, inclòs l’IVA.

Número d’expedient: G649 N10/118

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, rambla Santa 

Mònica, 8, 08002 Barcelona. Telèfon 93.316.27.00.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i Subvenci-

ons.
c) Número d’expedient: G649 N10/118.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: subministrament.
b) Objecte: adquisició de llicències del sistema Millenium per al Sistema Bibli-

otecari de Catalunya.
c) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: -.

—3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: negociat.

—4 Pressupost base de licitació
Import total (5 lots): 153.540 euros, inclòs l’IVA.

—5 Adjudicació
a) Data: 20 de setembre de 2010.
b) Contractista: Innovative Interfaces, LTD.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació (5 lots): 153.540 euros, inclòs l’IVA.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.201083018

Concursos i anuncis

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Número d’expedient: G935 N10/425

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, rambla Santa 

Mònica, 8, 08002 Barcelona. Telèfon 93.316.27.00.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i Subvenci-

ons.
c) Número d’expedient: G935 N10/425.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: servei.
b) Objecte: suport en el desenvolupament de la gestió electrònica de documents 

d’arxiu .
c) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: -.

—3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: negociat.

—4 Pressupost base de licitació
Import total: 112.000 euros, inclòs l’IVA.

—5 Adjudicació
a) Data: 29 de juny de 2010.
b) Contractista: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 

(CTTI).
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 112.000 euros, inclòs l’IVA.

Número d’expedient: G935 N10/447

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, rambla Santa 

Mònica, 8, 08002 Barcelona. Telèfon 93.316.27.00.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i Subvenci-

ons.
c) Número d’expedient: G935 N10/447.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: servei.
b) Objecte: encàrrec de gestió al CTTI per prestació de serveis específics de 

suport tècnic.
c) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: -.

—3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: negociat.

—4 Pressupost base de licitació
Import total: 637.000 euros, inclòs l’IVA.

—5 Adjudicació
a) Data: 5 d’octubre de 2010.
b) Contractista: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 

(CTTI).
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 637.000 euros, inclòs l’IVA.
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Barcelona, 19 d’octubre de 2010

LLUíS NOgUERA I JORDANA

Secretari general

(10.292.085)
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ANUNCI
de procediment obert per a la licitació d’un contracte de servei (exp. G935 
N11/004).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i Subvenci-

ons.
c) Número d’expedient: G935 N11/004.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de transport per fer efectiu el Servei Nacional 

de Préstec Interbibliotecari.
b) Lloc d’execució: Catalunya.
c) Termini d’execució: des de l’1 de gener de 2011, en el supòsit que s’hagi signat 

el contracte, i fins el 31 de desembre de 2011.

—3 Tramitació, procediment i criteris de valoració
a) Tramitació: anticipada i ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteris de valoració: presentació millora metodologia i processos, oferta 

econòmica, disposar certificats ISO i xarxa d’oficines.

—4 Pressupost base de licitació: 150.000 euros, inclòs l’IVA.

—5 Garantia provisional: dispensada, d’acord amb l’article 91 de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

—6 Obtenció de la documentació i informació: Direcció General de Cooperació 
Cultural, Secció de Recursos i Programació, Portal de Santa Madrona, 6-8, 08001 
Barcelona, tel. 93.316 27 80 i fax 93.316.27.81.

—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació: grup R, subgrup 9, categoria A.
b) Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica per als 

empresaris estrangers no classificats: per algun dels mitjans que preveuen els articles 
63 a 68 LCSP, a excepció feta de l’aportació de l’informe de les institucions finan-
ceres, d’acord amb l’annex II del Plec de clàusules administratives particulars.

—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: les 12 hores del dia 9 de desembre de 2010.
b) Documentació que cal presentar: la que s’especifica a la clàusula vuitena del 

Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte.
c) Lloc de presentació: Servei de Contractació i Subvencions (rambla Santa 

Mònica, 8, 3a planta, 08002 Barcelona).
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. 

En aquest cas caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus 
acreditant que s’hagi efectuat abans de l’hora fixada com a límit a la presentació 
d’ofertes i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax 
o telegrama durant el mateix dia.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 3 
mesos.

e) Admissió de variants: en aquest procediment d’adjudicació no s’admeten 
variants o alternatives dels licitadors envers les condicions o els termes d’execució 
de l’objecte del contracte.

—9 Obertura de les ofertes
Criteris subjectes a judici de valor (sobre B): el dia 15 de desembre de 2010, a 

les 12 hores, a la Secretaria General del Departament (rambla Santa Mònica, 8, 
08002 Barcelona).
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Criteris de valoració automàtica (sobre C): el dia 20 de desembre de 2010, a les 
12 hores, a la Secretaria General del Departament (rambla Santa Mònica, 8, 08002 
Barcelona).

—10 Despeses de l’Anunci: aniran a càrrec de l’adjudicatari.

—11 Pàgina web on figura la informació relativa a aquesta licitació: http://con-
tractaciopublica.gencat.cat/

Barcelona, 8 de novembre de 2010

LLUíS NOgUERA I JORDANA

Secretari general

(10.312.015)

*
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DEPARTAMENT
DE SALUT

AGèNCIA D’INFORMACIÓ, AVALUACIÓ I QUALITAT EN SALUT

CORRECCIÓ D’ERRADA
en la publicació de l’Anunci de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en 
Salut, sobre licitació d’un contracte de serveis (DOGC núm. 5727, pàg. 72476, de 
4.10.2010).

Havent observat un error en la publicació de l’esmentat Anunci en el DOGC núm. 
5727, pàg. 72476, de 4.10.2010, es fa saber que cal entendre’l publicat a la secció de 
Concursos i Anuncis, epígraf del Departament de Salut, subepígraf de l’Agència 
d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut.

Així mateix, l’esmena afecta el sumari.

Barcelona, 8 de novembre de 2010

ROSA péREz I RObLES

Cap de l’Àrea de Publicació Oficial

(10.312.045)

*
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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL

RESOLUCIÓ
AAR/3591/2010, de 3 de novembre, per la qual se sotmet a informació pública la rela-
ció dels béns i els drets afectats per l’execució del projecte amb clau ER-01910.6A, als 
termes municipals de Juncosa, Bellaguarda i Ulldemolins.

El projecte ER-01910.6A “Projecte actualitzat de regadiu Garrigues Sud. Etapa 
IV. TTMM Juncosa, Bellaguarda i els Torms. Fase 6”, ha estat aprovat pel conseller 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural en data 17 de desembre de 2008.

D’acord amb l’article 26 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, l’aprovació 
del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació 
dels béns i drets afectats.

Atès que de conformitat amb el que estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
correspon al Govern de la Generalitat l’adopció de l’acord d’urgent ocupació, amb 
l’obertura prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 56 del Reglament d’expro-
piació forçosa, d’un període d’informació pública durant un termini de quinze 
dies per tal que els titulars dels béns i els drets afectats puguin al·legar tot el que 
considerin oportú.

Per tal de donar compliment als preceptes esmentats,

RESOLC:

Que se sotmeti a informació pública la relació, que es publica a l’annex d’aquesta 
Resolució, dels béns i els drets afectats pel projecte ER-01910.6A “Projecte actualitzat 
de regadiu Garrigues Sud. Etapa IV. TTMM Juncosa, Bellaguarda i els Torms. Fase 
6”, als termes municipals de Juncosa, Bellaguarda i Ulldemolins, als efectes que 
preveu l’article 56 del Reglament d’expropiació forçosa, en relació amb l’article 52 
de la Llei d’expropiació forçosa.

Es publica d’acord amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, en relació amb els titulars de finques desconeguts o de domicili ignorat.

Tots els interessats i els titulars de drets reals o d’interessos econòmics sobre els 
béns afectats poden presentar al·legacions davant aquest Departament durant un 
termini de quinze dies comptats des de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, 
per tal d’esmenar, si escau, totes les possibles errades o omissions en la relació dels 
béns i els drets afectats o dels seus titulars.

Barcelona, 3 de novembre de 2010

JOAqUIm LLENA I CORTINA

Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
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ANNEx

Abreviacions utilitzades: Núm.: Número de finca; Pol.: Polígon; Par.: Parcel·la; O.D.: 
Superfície d’ocupació definitiva en m²; S.A.: Superfície de servitud d’aqüeducte en 
m²; O.T.: Superfície d’ocupació temporal en m².

Llista concreta i individualitzada dels béns i els drets afectats pel projecte ER-
01910.6A

TERmE mUNICIpAL DE JUNCOSA, LLEIDA

Núm. Pol. Par. Nom O.D.  S.A.  O.T.

2 2 378 JOVÉ SOLÉ, JOSEP   208  532

15 2 407 JOVÉ SOLÉ, JOSEP   95  256

16 2 408 JOVÉ SOLÉ, JOSEP   368  1.132

17 2 409 JOVÉ SOLÉ, JOSEP   748  1.530

18 2 414 JOVÉ SOLÉ, JOSEP   353  878

69 5 557 FARRAN FABREGAT, RAMON   524  736

127 6 534 ESTEVE PERE, MARIA  
   I CASALS MASOT, JORDI  128  

TERmE mUNICIpAL DE bELLAgUARDA, LLEIDA

Núm. Pol. Par. Nom O.D.  S.A.  O.T.

7 2 118 GUIU VIDAL, JUAN   1.311  1.082

TERmE mUNICIpAL D’ULLDEmOLINS, TARRAgONA

Núm. Pol. Par. Nom O.D.  S.A.  O.T.

6 14 17 TOLDRA BORRULL, ANTONIA 1.060    
7 14 18 HEREUS DE BELART GORDO, JOSE  6.101    

PG-280582 (10.313.029)
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RESOLUCIÓ
AAR/3592/2010, de 3 de novembre, per la qual se sotmet a informació pública la 
relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del projecte amb 
clau ER-04905.C1, als termes municipals de Corbera d’Ebre, la Fatarella i Vilalba 
dels Arcs.

El conseller d’Agricultura Alimentació i Acció Rural va aprovar el projecte ER-
04905.1 “Projecte constructiu del regadiu de la Terra Alta. Àrea dominada per la 
bassa 2.1. Xarxa de distribució. Etapa 1”, en data 3 d’abril de 2007. D’acord amb 
l’article 26 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, l’aprovació del projecte 
porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns 
i drets afectats.

De conformitat amb el que estableix la legislació vigent sobre expropiacions, el 
Govern de la Generalitat va adoptar l’Acord urgent de l’ocupació del projecte de 
referència en data 2 de juny de 2009 (DOGC núm. 5400, de 15.6.2009).

En data 13 de setembre de 2010, el conseller d’Agricultura Alimentació i Acció 
Rural ha aprovat el projecte ER-04905.C1 “Projecte complementari núm. 1 del 
projecte d’execució de les obres del regadiu de la Terra Alta. Àrea dominada per 
la bassa 2.1”, aquesta aprovació porta implícita la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats.

D’acord amb l’article 52.1 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 
1954, que declara complert el tràmit de declaració de necessitat de l’ocupació dels 
béns que hagin de ser expropiats, segons el projecte aprovat i replanteig aprovats 
i els reformats posteriorment, es procedeix, mitjançant la present Resolució, a la 
inclusió de les finques parcel·làries que es detallen en el seu annex d’expropiacions, 
per tal de disposar dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres previstes.

D’acord amb els articles 17.2, 18 i 19.2 de la Llei d’expropiació forçosa en relació 
amb l’article 56 del Reglament del mateix cos legal que disposen, que un cop rebuda 
la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats, s’obrirà un període 
d’informació pública per un termini de 15 dies, per tal de que els titulars dels béns i 
drets afectats puguin efectuar al·legacions, només als efectes de subsanar possibles 
errades contingudes a dita relació.

Per tal de donar compliment als preceptes esmentats,

RESOLC:

Que se sotmeti a informació pública la relació, que es publica a l’annex d’aquesta 
Resolució, dels béns i els drets afectats per les obres del projecte ER-04905.C1 
“Projecte complementari núm. 1 del projecte d’execució de les obres del regadiu 
de la Terra Alta. Àrea dominada per la bassa 2.1” als termes municipals de Corbera 
d’Ebre, La Fatarella i Vilalba dels Arcs”, als efectes que preveuen els articles 18 i 
19.2 de la Llei d’expropiació forçosa i l’article 56 del Reglament que la desplega en 
relació am l’article 52 de la Llei.

Es publica d’acord amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, en relació amb els titulars de finques desconeguts o de domicili ignorat.

Tots els interessats i els titulars de drets reals o d’interessos econòmics sobre els 
béns afectats poden presentar al·legacions davant aquest Departament durant un 
termini de quinze dies comptats des de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, 
per tal d’esmenar, si escau, totes les possibles errades o omissions en la relació dels 
béns i els drets afectats o dels seus titulars.
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Barcelona, 3 de novembre de 2010

JOAqUIm LLENA I CORTINA

Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

ANNEx

Abreviacions utilitzades: Núm.: Número de finca; Pol.: Polígon; Par.: Parcel·la; O.D.: 
superfície d’ocupació definitiva en m²; S.A.: superfície de servitud d’aqüeducte en m²; 
O.T.: superfície d’ocupació temporal en m².

Llista concreta i individualitzada dels béns i els drets afectats pel projecte ER-
04905.C1

TERmE mUNICIpAL DE CORbERA D’EbRE, TARRAgONA

Núm. Pol. Par. Titular OT. S.A. O.D.
CO-6-1 6 1 LLOP JOSE, ROSA 1.277,00 1.277,00 
CO-6-5 6 5 GIRAL CUGAT, ANDREU  69,20 47,58 12,00
CO-6-15 6 15 BLANCH BALSEBRE, JOSEP Mª 119,99 264,25 
CO-6-16 6 16 BLANCH BALSEBRE, JOSEP Mª 283,12 885,08 
CO-6-17 6 17 ROIG TUSET, JOSEFA 44,85 145,54 
CO-6-33 6 33 GARCIA ANGUERA, CONCEPCIÓ 224,60 224,60 
CO-7-2 7 2 BALSEBRE JAUMOT,  
   MARIA DEL CARMEN 140,08 6,23 12,00
CO-7-7 7 7 LLOP DESCARREGA, JOSEFA 585,00 585,00 12,00
CO-7-8 7 8 ARDEVOL FONT, ROSA 141,50 141,50 
CO-7-9 7 9 ARDEVOL FONT, ROSA 1.802,15 1.802,15 12,00
CO-7-10 7 10 PASCUAL CUGAT, ANDREU 68,23 66,85 
CO-7-11 7 11 GIRONES ARDEVOL, ANA (HEREUS) 419,17 919,34 
CO-7-27 7 27 RUANA PAVON, LAURA  
   i RUANA PAVON, MONTSERRAT  115,99 160,32 16,00
CO-7-79 7 79 DESCARREGA LLOP, FILOMENA 12,71 0,00 0,27
CO-7-80 7 80 DESCARREGA LLOP, FILOMENA 648,15 648,15 
CO-7-81 7 81 GIRONES DESCARREGA, JOSE 596,00 520,00 4,00
CO-7-82 7 82 FONT PEREZ, ROSARIO 1.448,85 1.530,60 4,00
CO-7-99 7 99 RIUS CUGAT, JOAN  158,00 28,15 0,00
CO-7-103 7 103 ALVAREZ BONAVIDA, PEDRO 70,00 70,00 12,00
CO-8-6 8 6 SUÑE GIRONES, JOSEP 128,18 64,08 0,00
CO-8-7 8 7 SUÑE GIRONES, JOSEP 128,55 270,83 0,69
CO-8-8 8 8 PUJADES CERVELLO, JOSEP 1.740,51 923,39 16,00
CO-8-70 8 70 EDITH IDA GILI GANZ  
   i THOMAS BACHMANN 1.050,00 700,00 0,00
CO-9-49 9 49 JORNET GIRONÉS, PRESENTACIÓ 153,00 153,00 0,00
CO-9-50 9 50 LLOP COLAT, TERESA 536,80 488,00 0,00
CO-9-57 9 57 LLOP GIRONES, CLEMENTA 1.496,50 1.496,50 4,00
CO-9-58 9 58 GIRAL RUANA, MARIA CINTA 1.512,50 1.375,00 0,00
CO-9-62 9 62 PARDO CARRASCO, ANTONIA 35,00 20,00 0,00
CO-9-64 9 64 GIRONES BLANCH, JOSEFA 728,64 801,50 0,00
CO-9-65 9 65 GIRONES BLANCH, JOSEFA 186,80 186,80 0,00
CO-9-88 9 88 URGELL PASCUAL, JOSEP 2.065,25 2.065,25 0,00
CO-9-89 9 89 LLOP SEGURA, TERESA (HEREUS) 1.248,15 1.248,15 4,00
CO-9-90 9 90 RIUS CERVELLO, MANUEL (HEREUS) 934,80 934,80 4,00
CO-9-91 9 91 ALERANY ARDEVOL, DOMINGO 852,00 852,00 8,00
CO-9-92 9 92 RIUS RIUS, RAMON 1.164,00 435,00 4,00
CO-9-93 9 93 BLANCH PEREZ, JOSEP 647,14 629,67 4,00
CO-9-104 9 104 LLOP BALSEBRE, LAURA 382,50 382,50 0,00
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Núm. Pol. Par. Titular OT. S.A. O.D.
CO-9-105 9 105 CUGAT GIRAL, JOSE 625,00 625,00 0,00
CO-9-132 9 132 CUGAT ROCAMORA, MARIA 502,85 502,85 0,00
CO-9-133 9 133 CUGAT ROCAMORA, MARIA 963,95 963,95 0,00
CO-9-134 9 134 URGELL PASCUAL, JOSEP 2.015,25 1.343,50 16,00
CO-9-136 9 136 LLOP CUGAT, PATRICIO 139,42 310,21 0,00
CO-9-145 9 145 LLOP SEGURA, TERESA (HEREUS) 7,09 51,25 0,00
CO-9-146 9 146 LLOP CUGAT, PATRICIO 428,13 932,86 4,00
CO-9-154 9 154 ROCA PASCUAL, JUANA 495,00 495,00 0,00
CO-10-1 10 1 BLANCH GIRONES, CAYETANO 1.012,00 675,00 0,00
CO-10-2 10 2 GIRONES PELLISSA, MARIA ROSA 1.562,25 1.041,50 0,00

TERmE mUNICIpAL DE LA fATARELLA, TARRAgONA

Núm. Pol. Par. Titular O.T. S.A. O.D.
FA-1-103 1 103 PELLISA FONT, Mª TERESA 889,65 889,65 12,00
FA-1-97 1 97 DESCARREGA PIÑOL, JOSEP 951,50 951,50 0,00
FA-2-52 2 52 BALSEBRE VIÑES, DOLORES 187,50 125,00 6,00
FA-2-77 2 77 CUGAT JORNET, RAMON 135,71 17,67 0,00
FA-2-79 2 79 BLANCH PASCUAL, SEBASTIAN 305,15 7,87 0,00
FA-2-150 2 150 GIRONES FONT, TOMAS 764,62 420,52 16,00
FA-2-151 2 151 DESCARREGA CUGAT, TERESA 55,00 55,00 15,19
FA-3-21 3 21 BALSEBRE GIRONES, FRANCISCO 757,00 757,00 12,00
FA-3-23 3 23 INSTITUT CATALÀ DEL SOL 906,12 906,12 0,00
FA-3-98 3 98 ESTAPE JORBA, JUAN (HEREUS) 1.067,50 1.067,50 4,00
FA-3-102 3 102 CUGAT ROCAMORA, MARIA 215,00 215,00 0,00
FA-3-114 3 114 INSTITUT CATALA DEL SOL 337,58 337,58 4,00
FA-4-53 4 53 GIRALT JAUMOT, CRISTOBAL 144,00 1.107,99 18,00
FA-12-4 12 4 MUÑOZ GARRIDO, JOSE ANTONIO 615,00 615,00 12,00
FA-12-18 12 18 DESCARREGA CUGAT, ERNESTO 85,00 85,00 0,00
FA-12-106 12 106 RUANA FONT, RAMON 667,50 667,50 0,00
FA-12-115 12 115 JORNET LLOP, ENCARNA 160,85 743,66 0,00
FA-12-136 12 136 ESTADO M ECONOMIA  
   Y H DGC GERENCIA TARRAGONA  72,24 65,80 0,00
FA-20-8 20 8 BATISTE VILANOVA, JOSEFINA 80,00 80,00 0,00
FA-21-24 21 24 RIUS LLOP, JOAQUIN 428,00 661,00 20,00

TERmE mUNICIpAL DE vILALbA DELS ARCS, TARRAgONA

Núm. Pol. Par. Titular O.T. S.A. O.D.
VI-17-35 17 35 CABUS RUANA PURIFICACIÓ 50,00 50,00 12,00
VI-17-43 17 43 PUJADES GIRONES, JOSEP 3.495,00 3.495,00 12,00
VI-17-84 17 84 LLOP GIRONES, JOSEP MARIA 2.120,00 2.120,00 16,00
VI-18-2 18 2 PASCUAL LLOP ,JOSEFA 267,35 328,85 0,00
VI-18-3 18 3 VIÑES SAMPÉ, JOSEP RAMON  
   i SAMPE TARRAGO, ROSA 3.708,65 3.371,00 63,05
VI-18-15 18 15 GIRONES GIRONES, RAMON  
   i SUÑE SUÑE, Mª ELENA 2.308,90 1.155,71 24,00
VI-18-23 18 23 PASCUAL JIMENEZ, JOSEP ANDREU 689,00 1.041,12 12,00
VI-18-24 18 24 JORNET LLOP, FRANCESC JOSEP 691,31 1.059,11 8,00
VI-18-27 18 27 DESCARREGA ORIOL, ANDREU 81,00 109,00 0,00
VI-18-73 18 73 PUÑET MASIP, MIQUEL 873,50 873,50 9,39
VI-19-56 19 56 DOMENECH SOLÉ, RAMONA 79,30 61,00 12,00
VI-19-59 19 59 CLUA BRIANZO, JOSEP 519,41 210,59 0,00
VI-19-60 19 60 ESTUPIÑA LLUIS, ISMAEL 1.262,77 1.612,88 4,00
VI-19-68 19 68 ESTUPIÑA LLUIS, ISMAEL 129,42 0,00 0,00
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Núm. Pol. Par. Titular OT. S.A. O.D.
VI-25-19 25 19 VILLAFRANCA DOMENECH,  
   LORENZO 704,63 1.461,00 4,00
VI-25-84 25 84 PASCUAL LLOP ,JOSEFA 160,71 521,95 4,00
VI-25-85 25 85 JAUMOT PASCUAL, ANTONI 510,48 1.326,15 4,00
VI-25-91 25 91 GIMENEZ DURSO, MONTSERRAT 436,20 575,82 0,00
VI-25-102 25 102 MORA VALLESPI, FELIPE  
   i JUANOS PEY, MAGDALENA 309,28 490,88 0,00

PG-280581 (10.313.028)
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RESOLUCIÓ
AAR/3593/2010, de 3 de novembre, per la qual se sotmet a informació pública la 
relació dels béns i els drets afectats per l’execució del projecte amb clau VR-03921.1 
als termes municipals de Talarn i Tremp.

El projecte VR-03921.1 “Ampliació i modernització del regadiu de la Conca Tremp. 
Captació i canonada de transport”, ha estat aprovat pel Conseller d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural en data 29 de juliol de 2010.

D’acord amb l’article 26 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, l’aprovació 
del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació 
dels béns i drets afectats.

Atès que de conformitat amb el que estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
correspon al Govern de la Generalitat l’adopció de l’acord d’urgent ocupació, amb 
l’obertura prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 56 del Reglament d’expro-
piació forçosa, d’un període d’informació pública durant un termini de quinze 
dies per tal que els titulars dels béns i els drets afectats puguin al·legar tot el que 
considerin oportú.

Per tal de donar compliment als preceptes esmentats,

RESOLC:

Que se sotmeti a informació pública la relació, que es publica a l’annex d’aquesta 
Resolució, dels béns i els drets afectats pel projecte VR-03921.1 “Ampliació i mo-
dernització del regadiu de la Conca Tremp. Captació i canonada de transport”, als 
termes municipals de Talarn i Tremp, als efectes que preveu l’article 56 del Reglament 
d’expropiació forçosa, en relació amb l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa.

Es publica d’acord amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, en relació amb els titulars de finques desconeguts o de domicili ignorat.

Tots els interessats i els titulars de drets reals o d’interessos econòmics sobre els 
béns afectats poden presentar al·legacions davant aquest Departament durant un 
termini de quinze dies comptats des de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, 
per tal d’esmenar, si escau, totes les possibles errades o omissions en la relació dels 
béns i els drets afectats o dels seus titulars.

Barcelona, 3 de novembre de 2010

JOAqUIm LLENA I CORTINA

Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
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ANNEx

Abreviacions utilitzades: Núm.: Número de finca; Pol.: Polígon; Par.: Parcel·la; O.D.: Ocupació definitiva; S.A.: Servitud d’aqüeducte; O.T.: Ocupació 
temporal; O.D.T.: Ocupació definitiva por telecomunicació; S.P.T.: Servitud aèria de pas de telecomunicacions, O.T.T.: Ocupació temporal per teleco-
municacions; O.D.E.: Ocupació definitiva por línia elèctrica; S.P.E.: Servitud aèria de pas de línia elèctrica; S.V.E.: Servitud de vol de línia elèctrica; 
O.T.E.: Ocupació temporal per línia elèctrica.

Llista concreta i individualitzada dels béns i els drets afectats pel projecte VR-03921.1

TERmE mUNICIpAL DE TALARN, LLEIDA

Afectacions per canonada:

Núm. Pol. Par. Nom O.D. (m²) S.A. (m²) O.T. (m²)
2 1 22 REIXATS SAURINA, CASIMIRO ............................................................... 0,00 306,06 252,43
6 7 1 ENDESA GENERACIÓN SA ........................................................................ 0,00 16,53 0,00
7 7 132 FILLAT CASTILLO, JOSE ............................................................................ 1,64 294,48 969,73
8 7 133 FILLAT CASTILLO, JOSE ............................................................................ 0,00 98,80 518,94
9 7 134 FILLAT CASTILLO, JOSE ............................................................................ 0,00 34,00 25,05
10 7 135 PUBILL GUISASOLA, JOSE ........................................................................ 0,00 102,54 43,66
11 7 136 SERRA PUY, FERNANDO ........................................................................... 0,00 5,84 18,43
12 7 137 FILLAT CASTILLO, JOSE ............................................................................ 0,00 19,06 57,89
14 7 42 ENDESA GENERACIÓN SA ..................................................................1.626,39 2.082,78 5.507,95
15 7 50 PALACIN CORTS, CARMEN; PALACIN CORTS, 
   ROSA; CORTS MOLINS ASUNCIÓN  .....................................................357,63 1.522,70 7.953,17
17 7 52 GASSET PONS, FRANCISCO ................................................................... 101,45 0,00 488,25
18 7 69 PALACIN CORTS, CARMEN; PALACIN CORTS, 
   ROSA; CORTS MOLINS ASUNCIÓN ....................................................... 50,99 0,00 714,53
21 7 72 VILA CONTIJOCH, JOSEP M ................................................................... 617,71 743,08 1.061,95
22 7 74 PON TREMOSA, MERCEDES ................................................................. 372,60 498,18 0,00
23 7 87 ENDESA GENERACIÓN SA ....................................................................... 27,16 0,00 0,00
24 7 89 TARRAGONA MOGA, ROSA M ............................................................... 24,98 785,22 3.192,65

Afectacions per telecomunicacions:
Núm. Pol. Par. Nom O.D.T (m²) S.P.T. (m²) O.T.T (m²)
15 7 50 RAMON PALACIN BOTANCH ................................................................. 48,00 299,10 702,18
22 7 74 MERCEDES PON TREMOSA .................................................................... 12,00 0,00 65,54
23 7 87 ENDESA GENERACIÓN SA ........................................................................ 0,00 1,65 49,28
24 7 89 TARRAGONA MOGA, ROSA M. .............................................................. 36,00 172,49 396,32

Afectacions per línia elèctrica aèria:
Núm. Pol. Par. Nom O.D.E (m²) S.P.E. (m²) S.V.E (m²) O.T.E (m²)
14 7 42 ENDESA GENERACIÓN, SA ............................................48,00 552,21 2992,86 422,69

TERmE mUNICIpAL DE TREmp, LLEIDA

Afectacions per canonada:
Núm. Pol. Par. Nom O.D. (m²) S.A. (m²) O.T. (m²)
3 9 37 ENDESA GENERACION SA .........................................................................0,00 0,00 77,79
32 13 1 REGANY CHAUWELL, JOSEP ...................................................................0,00 25,53 67,13
33 15 18 CASTELLS HOMS, LAURA .........................................................................0,00 58,78 638,72
35 2 155 VIÑALS TOMAS, MARCELINO .................................................................0,00 0,00 10,14
36 2 160 VIÑALS TOMAS, MARCELINO .................................................................0,00 0,00 49,38
37 2 161 VIÑALS TOMAS, MARCELINO .................................................................0,00 0,00 54,96
39 2 168 GOMEZ SAURINA, DOLORES ...................................................................6,83 0,00 63,31
45 2 181 GARCIA LARRUY, JOSE MARIA ..............................................................37,14 0,00 62,89
46 2 183 GARCIA LARRUY, JOSE MARIA .............................................................58,99 0,00 105,23
48 2 211 FORNONS ESTEVE, ANTONIETA 
   i ESTEVE BORRELL, NATIVIDAD  ....................................................... 233,61 191,59 930,73
49 2 202 VELA RUIZ, FRANCISCO ........................................................................100,58 0,00 81,55
50 2 203 MIRAVET CASTELL , JOSEP .......................................................................0,00 0,00 120,69
51 2 204 MATEO CANUT, PEDRO ............................................................................ 55,90 0,00 224,98
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Núm. Pol. Par. Nom O.D. (m²) S.A. (m²) O.T. (m²)
55 2 77 ESTAT MOPT. Demarcació Crtas ..................................................................0,00 0,00 1,93
56 2 79 ESTAT MOPT. Demarcació Crtas ..................................................................0,00 56,20 195,61
65 9 11 SAURINA POCIELLO, ANTONIO ...............................................................0,00 138,50 504,23
69 9 16 BEATRIU FERRE, JOAN i TREMOSA ROS, M. ANGELS .......................0,00 76,25 97,44
70 9 17 BEATRIU FERRE, JOAN i TREMOSA ROS, M. ANGELS .......................8,38 106,50 133,34
71 9 18 BEATRIU FERRE, JOAN i TREMOSA ROS, M. ANGELS .......................0,00 68,80 35,47
73 9 19 BEATRIU FERRE, JOAN i TREMOSA ROS, M. ANGELS .......................0,00 29,78 26,97
77 9 34 ENDESA GENERACIÓN SA .....................................................................146,08 68,00 656,12
78 9 35 ESTAT MOPT. Demarcació Crtas ................................................................85,00 40,93 152,68
79 9 36 MOYA AGUILAR, EDUARDO .....................................................................0,00 166,78 615,68
Afectacions per línia elèctrica aèria:
Núm. Pol. Par. Nom O.D.E (m²) S.P.E (m²) S.V.E (m²) O.T.E (m²)
49 2 202 VELA RUIZ, FRANCISCO  ............................................. 12,00 73,47 383,02 31,55
50 2 203 MIRAVET CASTELL, JOSEP ............................................ 0,00 0,00 0,00 13,42

PG-280580 (10.313.027)
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DEPARTAMENT
DE TREBALL

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

EDICTE
de 29 d’octubre de 2010, de notificació de resolució relativa a la sol·licitud dels 
incentius que estableix el Reial decret 1451/1983, d’11 de maig, per a la contractació 
indefinida de treballadors amb discapacitat.

Atès que no s’ha pogut notificar el acte administratiu a l’empresa que figura a 
l’annex d’aquest Edicte, es fa públic que la directora territorial de Barcelona del 
Servei d’Ocupació de Catalunya va dictar la resolució sobre l’expedient de l’empresa 
esmentada a l’annex.

En conseqüència, i d’acord amb el que preveuen els articles 59 i 61 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada per 
la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999), es notifica a la persona 
interessada la resolució i se li comunica que, per tal que pugui tenir coneixement 
del contingut íntegre de la mateixa, pot comparèixer, en el termini de 10 dies, a 
les dependències del Servei d’Ocupació de Catalunya a Barcelona, carrer Llull, 
297-307, 3a planta.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot inter-
posar recurs d’alçada davant la directora de la Xarxa Ocupacional del SOC, d’acord 
amb els articles 107, 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en el termini d’un mes, comptat a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Barcelona, 29 d’octubre de 2010

SíLvIA mARCHENA mORALES

Cap del Servei Territorial del Barcelonès

ANNEx

Expedient: B/BCN/008508/TP
Entitat: VICTOR MANUEL VAZQUEZ LOPEZ
NIF: 46648838P
Acte administratiu que es notifica: Atorgament de subvenció.

(10.302.004)
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SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

ANUNCI
de licitació d’un contracte de serveis mitjançant procediment obert (exp. 89/10).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Servei d’Ocupació de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secció de Contractació i Compres, c. 

Llull, 297, planta baixa, 08019 Barcelona; telèfon 935536315, fax 935536291.
c) Número d’expedient:89/10.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció: Cursos de Formació Lingüística i Cultural i allotjament dels par-

ticipants als programes Eurodissea i Leonardo Da Vinci per a l’any 2011.
b) Divisió en lots: sí.
c) Termini d’execució: De l’1 de gener de 2011 fins el 31 de juliol de 2011.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: procediment obert, amb 
tramitació especial.

—4 Pressupost màxim de licitació: 165.400,00 euros desglossat en lots com consta 
en els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.

—5 Valor estimat del contracte: 330.800,00 euros.

—6 Garanties
a) Provisional: no escau.
b) Definitiva: el 5% de l’import d’adjudicació.

—7 Obtenció de documentació i informació
Es poden obtenir durant el termini de presentació de proposicions, els dies hà-

bils i en hores d’oficina, a l’adreça que consta a l’apartat 1.b) o a la pàgina web del 
Departament de Treball http://www.gencat.cat/treball/departament/licitacions_ad-
judicacions/licita/index.html

—8 Requisits específics dels contractistes: consten a l’article 130 de la Llei 
30/2007, de Contractes del Sector Públic, en els termes que figuren en els plecs de 
clàusules administratives, y la documentació addicional següent:

- Els licitadors estrangers hauran d’aportar, a més, una declaració de submissió 
als jutjats i tribunals espanyols per a totes les incidències que poguessin sorgir del 
contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur.

- Les empreses han d’aportar, si escau, una declaració sobre el grup empresarial 
a què pertanyen, amb indicació de les empreses que el componen i la denominació 
del grup.

- Si escau, s’ha d’aportar la declaració responsable relativa a què la plantilla de 
l’empresa està integrada per un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al 
2% o que s’ha adoptar alguna de les mesures alternatives previstes pel reial decret 
364/2005, de 8 d’abril.

- Si escau, declaració responsable que acrediti que l’empresa disposa d’un pla 
d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

- Si escau, declaració de compromís d’adscripció a l’execució del contracte de 
mitjans materials i/o personals que l’empresa acrediti.

—9 Presentació de proposicions
a) Data límit: fins a les 10:00 hores del 30 de novembre de 2010. El termini de 

recepció de proposicions quedarà ampliat per completar els 15 dies naturals de 
presentació d’ofertes si la publicació al DOGC és posterior al dia 15 de novembre 
de 2010.

b) Documents que han de presentar els licitadors: es detallen al plec de clàusules 
administratives.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.201083034

Concursos i anuncis

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

c) Lloc de presentació: al Registre del Servei d’Ocupació de Catalunya, a l’adreça 
que consta a l’apartat 1.b).

d) Termini de validesa de les proposicions: tres mesos.
e) Admissió de variants: no se n’admeten.

—10 Obertura dels criteris de valoració ponderables mitjançant judici de valor 
(sobre PROPOSTA TÈCNICA)

L’acte públic d’obertura tindrà lloc a les 12:00 hores del dia 10 de desembre de 
2010, a l’adreça que consta a l’apartat 1.b).

—11 Obertura de les ofertes (sobre PROPOSTA ECONÒMICA)
L’acte públic d’obertura tindrà lloc a les 12:00 hores del dia 17 de desembre de 

2010, a l’adreça que consta a l’apartat 1.b).

—12 Altres informacions
La resta d’informació l’especifica el plec de clàusules administratives particu-

lars.

—13 Despeses de l’Anunci: són a càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 8 de novembre de 2010

JOAN JOSEp bERbEL SáNCHEz

Director

(10.309.019)
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SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

ANUNCI
de licitació d’un contracte de serveis mitjançant procediment obert (exp. 82/10).

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Servei d’Ocupació de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secció de Contractació i Compres, c. 

Llull, 297, planta baixa, 08019 Barcelona; telèfon 935536315, fax 935536291.
c) Número d’expedient:82/10.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció: Assegurances de danys materials, de responsabilitat patrimonial 

i civil i d’accidents dels alumnes dels cursos dels Centres d’Innovació i Formació 
Ocupacional (CIFO) del Servei d’Ocupació de Catalunya.

b) Divisió en lots: sí.
c) Termini d’execució: De l’1 de gener de 2011 fins el 31 de desembre de 2011.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: procediment obert, amb 
tramitació ordinària.

—4 Pressupost màxim de licitació: 93.000,00 euros desglossat en lots com consta 
en els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.

—5 Valor estimat del contracte: 186.000,00 euros.

—6 Garanties
a) Provisional: no escau.
b) Definitiva: el 5% de l’import d’adjudicació.

—7 Obtenció de documentació i informació
Es poden obtenir durant el termini de presentació de proposicions, els dies hà-

bils i en hores d’oficina, a l’adreça que consta a l’apartat 1.b) o a la pàgina web del 
Departament de Treball http://www.gencat.cat/treball/departament/licitacions_ad-
judicacions/licita/index.html

—8 Requisits específics dels contractistes: consten a l’article 130 de la Llei 
30/2007, de Contractes del Sector Públic, en els termes que figuren en els plecs de 
clàusules administratives, y la documentació addicional següent:

- Els licitadors estrangers hauran d’aportar, a més, una declaració de submissió 
als jutjats i tribunals espanyols per a totes les incidències que poguessin sorgir del 
contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur.

- Les empreses han d’aportar, si escau, una declaració sobre el grup empresarial 
a què pertanyen, amb indicació de les empreses que el componen i la denominació 
del grup.

- Si escau, s’ha d’aportar la declaració responsable relativa a què la plantilla de 
l’empresa està integrada per un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al 
2% o que s’ha adoptar alguna de les mesures alternatives previstes pel reial decret 
364/2005, de 8 d’abril.

- Si escau, declaració responsable que acrediti que l’empresa disposa d’un pla 
d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

- Si escau, declaració de compromís d’adscripció a l’execució del contracte de 
mitjans materials i/o personals que l’empresa acrediti.

—9 Presentació de proposicions
a) Data límit: fins a les 10:00 hores del 30 de novembre de 2010. El termini de 

recepció de proposicions quedarà ampliat per completar els 15 dies naturals de 
presentació d’ofertes si la publicació al DOGC és posterior al dia 15 de novembre 
de 2010.
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b) Documents que han de presentar els licitadors: es detallen al plec de clàusules 
administratives.

c) Lloc de presentació: al Registre del Servei d’Ocupació de Catalunya, a l’adreça 
que consta a l’apartat 1.b).

d) Termini de validesa de les proposicions: tres mesos.
e) Admissió de variants: no se n’admeten.

—10 Obertura dels criteris de valoració ponderables mitjançant judici de valor 
(sobre PROPOSTA TÈCNICA)

L’acte públic d’obertura tindrà lloc a les 13:00 hores del dia 10 de desembre de 
2010, a l’adreça que consta a l’apartat 1.b).

—11 Obertura de les ofertes (sobre PROPOSTA ECONÒMICA)
L’acte públic d’obertura tindrà lloc a les 13:00 hores del dia 17 de desembre de 

2010, a l’adreça que consta a l’apartat 1.b).

—12 Altres informacions
La resta d’informació l’especifica el plec de clàusules administratives particu-

lars.

—13 Despeses de l’Anunci: són a càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 8 de novembre de 2010

JOAN JOSEp bERbEL SáNCHEz

Director

(10.309.016)

*



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.2010 83037

Concursos i anuncis

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

EDICTE
de 25 d’octubre de 2010, de notificació de la Resolució d’un recurs d’alçada interposat 
contra l’Acord de 6 d’octubre de 2009, del tribunal qualificador de la convocatòria 
del procés selectiu, mitjançant el sistema de lliure accés, per a l’ingrés a l’escala 
auxiliar, categoria d’agent auxiliar, del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de 
Catalunya (núm. de registre de convocatòria 01/08).

S’ha dictat Resolució en el recurs d’alçada interposat pel senyor Joan Francesc 
Vilà Roy contra l’Acord, de 6 d’octubre de 2009, del Tribunal Qualificador de la 
convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de lliure accés per a l’ingrés a 
l’escala auxiliar, categoria d’agent auxiliar, del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat 
de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 01/08). Intentada la seva notificació, 
aquesta no s’ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999), es comunica a la 
persona interessada que, per tal que pugui tenir coneixement del contingut íntegre 
de la Resolució que s’esmenta, pot comparèixer a les dependències del Servei de 
Personal de la Direcció de Serveis del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
(Av. Diagonal, 523-525, 6a planta, 08029 Barcelona).

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest 
edicte al DOGC, d’acord amb el que estableix l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 25 d’octubre de 2010

m. JESúS CAbRERO OLIvAN

Subdirectora general
de Recursos Humans i Organització

(10.300.165)
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EDICTE
de 26 d’octubre de 2010, de notificació d’acords d’expedients sancionadors.

S’han dictat els acords en els expedients sancionadors les dades dels quals figu-
ren a l’annex d’aquest Edicte. Intentada la seva notificació, aquesta no s’ha pogut 
dur a terme.

En conseqüència, d’acord amb el que preveuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999), es comunica a les 
persones interessades que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut 
íntegre dels acords que s’esmenten, poden comparèixer a les dependències dels 
Serveis Territorials de Tarragona del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
(c. Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona), dins el termini que s’as-
senyala a l’annex, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquests acords les persones interessades poden presentar al·legacions en 
el termini que s’esmenta en cada cas.

Tarragona, 26 d’octubre de 2010

JOSEp LLUíS pAU I ROIgé

Director dels Serveis Territorials a Tarragona

ANNEx

Núm. d’expedient: PR-T-18/2010.
Persona interessada: Alfred Hermosín Olías.
Acte administratiu que es notifica: acord d’inici i plec de càrrecs.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PR-T-18/2010.
Persona interessada: Loredana Estefanía Marton.
Acte administratiu que es notifica: acord d’inici i plec de càrrecs.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PR-T-23/2010.
Persona interessada: Maria Natalia Ramirez Pisano.
Acte administratiu que es notifica: acord d’inici i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PR-T-24/2010.
Persona interessada: Carlos Vazquez Vallejo.
Acte administratiu que es notifica: acord d’inici i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: deu dies.

Núm. d’expedient: PR-T-13/2010.
Persona interessada: Jaroslaw Grabiec.
Acte administratiu que es notifica: resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: un mes.

(10.299.010)
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EDICTE
de 28 d’octubre de 2010, de notificació d’acord d’inici i de la proposta de resolució 
de l’expedient d’anul·lació de l’àrea privada de caça T-10316.

Un cop publicat l’anunci (DOGC 5657, de 25 de juny de 2010) sobre actualització 
de límits i superfície, així com de la circular sobre la liquidació de la taxa corres-
ponent a la matrícula de l’àrea privada de caça T-10316, i vençut el termini concedit 
sense s’hagi satisfet aquesta taxa per part del titular, mitjançant el present edicte 
es notifica a Inversiones Bremevon, SL, com a titular de l’anomenada àrea privada 
de caça, el domicili de la qual s’ignora, de l’acord d’inici de l’expedient d’anul·lació 
i de la proposta de resolució corresponent.

En conseqüència, i d’acord amb el que preveuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999), es comunica a la 
part interessada que, per tal que pugui tenir coneixement del contingut íntegre de 
la resolució que s’esmenta, pot comparèixer a les dependències dels Serveis Terri-
torials a Tarragona del Departament de Medi Ambient i Habitatge, ( Av. Cardenal 
Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona), dins el termini d’un mes, a comptar 
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Tarragona, 28 d’octubre de 2010

CARLOS mIRANDA ESTRAmpES

Cap de l’Àrea del Medi Natural

ANNEx

Núm. d’expedient: An-T-316/10
Data d’acord d’inici de l’expedient: 28 d’octubre de 2010
Acte administratiu que es notifica: Inici de l’expedient d’anul·lació i proposta de 
resolució.
Interessat: Inversiones Bremevon, SL, titular de l’àrea privada de caça
Últim domicili conegut: Edifici Worl Trade Center, edifici Nor, 7e. Moll de Barcelona 
(08039)

(10.306.011)
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EDICTE
de 28 d’octubre de 2010, de notificació de la resolució de l’expedient sancionador 
PC-G-6/2010.

S’ha dictat resoluciÓ en l’expedient sancionador les dades del qual figuren a l’annex 
d’aquest Edicte. Intentada la seva notificació, aquesta no s’ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d’acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999) i per la Llei 24/2001, 
de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social (BOE 
núm. 313, de 31.12.2001), es comunica a les persones interessades que, per tal que 
puguin tenir coneixement del contingut íntegre de la resolució que s’esmenta, po-
den comparèixer a les dependències dels Serveis Territorials del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge a Girona (Plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), dins el 
termini que s’assenyala a l’annex, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest 
Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar el tipus de 
recurs que s’especifica en cada cas.

Girona, 28 d’octubre de 2010

EmILI SANTOS I bACH

Director dels Serveis Territorials a Girona

ANNEx

Núm. d’expedient: PC-G-6/2010 (Ei 361.2010).
Persona interessada: Radu Paul Ciurdar.
Acte administratiu que es notifica: Resolució.
Recurs que s’hi pot interposar: Recurs d’alçada.
Termini per interposar-lo: Un mes.

(10.301.010)
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EDICTE
de 28 d’octubre de 2010, de notificació d’acords d’expedients sancionadors.

S’han dictat els acords en els expedients sancionadors les dades dels quals figu-
ren a l’annex d’aquest Edicte. Intentada la seva notificació, aquesta no s’ha pogut 
dur a terme.

En conseqüència, i d’acord amb el que preveuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada per la 
Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999) i per la Llei 24/2001, de 27 
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social (BOE núm. 313, 
de 31.12.2001), es comunica a les persones interessades que, per tal que puguin tenir 
coneixement del contingut íntegre dels acords que s’esmenten, poden comparèixer 
a les dependències dels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge a Girona (Plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), dins del termini que 
s’assenyala a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquests acords les persones interessades poden presentar al·legacions en 
el termini que s’esmenta en cada cas.

Girona, 28 d’octubre de 2010

EmILI SANTOS I bACH

Director dels Serveis Territorials a Girona

ANNEx

Núm. d’expedient: PC-G-39/2010 (Ei 804.2010).
Persona interessada: Albert Gómez Martínez.
Acte administratiu que es notifica: Acord d’inici i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: Deu dies.

Núm. d’expedient: PC-G-43/2010 (Ei 887.2010).
Persona interessada: Ferran Blanch Prujà.
Acte administratiu que es notifica: Acord d’inici i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: Deu dies.

Núm. d’expedient: CM-G-63/2010 (Ei 874.2010).
Persona interessada: Xavier Tapias Galán.
Acte administratiu que es notifica: Acord d’inici i proposta de resolució.
Termini per presentar al·legacions: Deu dies.

Núm. d’expedient: FE-G-31/2010 (Ei 103.2010).
Persona interessada: Miguel Angel García Magin.
Acte administratiu que es notifica: Acord d’inici i plec de càrrecs.
Termini per presentar al·legacions: Quinze dies.

(10.301.012)
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ANUNCI
d’informació pública sobre una sol·licitud de revisió d’autorització ambiental mit-
jançant control periòdic d’una activitat ramadera al terme municipal de Gimenells 
i el Pla de la Font (exp. LA-2010/0153).

En compliment del que disposa l’article 16 de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de 
prevenció i control integrats de la contaminació, se sotmet a informació pública 
el document de control periòdic d’una activitat ramadera, promogut per Javier 
Alegre Martínez, al terme municipal de Gimenells i el Pla de la Font(exp. LA-
2010/0153).

El control periòdic està a disposició del públic, en hores d’oficina, a les dependèn-
cies de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada dels Serveis Territorials a Lleida 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge, carrer Clot de les Monges, 6 - 8, 
4a. planta, durant el termini de 30 dies. Dins d’aquest termini s’admetran totes les 
al·legacions que es presentin per escrit.

Lleida, 5 de novembre de 2010

JOAN fARRé vILADRICH

Director dels Serveis Territorials a Lleida

(10.309.123)
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ANUNCI
d’informació pública sobre una sol·licitud de revisió d’autorització ambiental mit-
jançant control periòdic d’una activitat ramadera al terme municipal de Balaguer 
(exp. LA-2010/0131).

En compliment del que disposa l’article 16 de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de 
prevenció i control integrats de la contaminació, se sotmet a informació pública el 
document de control periòdic d’una activitat ramadera, promogut per Josep Maria 
Baró Cinca, al terme municipal de Balaguer(exp. LA-2010/0131).

El control periòdic està a disposició del públic, en hores d’oficina, a les dependèn-
cies de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada dels Serveis Territorials a Lleida 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge, carrer Clot de les Monges, 6 - 8, 
4a. planta, durant el termini de 30 dies. Dins d’aquest termini s’admetran totes les 
al·legacions que es presentin per escrit.

Lleida, 5 de novembre de 2010

JOAN fARRé vILADRICH

Director dels Serveis Territorials a Lleida

(10.309.120)
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ANUNCI
d’informació pública sobre una sol·licitud de revisió d’autorització ambiental mit-
jançant control periòdic d’una activitat ramadera al terme municipal de Juneda 
(exp. LA-2010/0149).

En compliment del que disposa l’article 16 de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de 
prevenció i control integrats de la contaminació, se sotmet a informació pública el 
document de control periòdic d’una activitat ramadera, promogut per Minfa, S.C.P, 
al terme municipal de Juneda(exp. LA-2010/0149).

El control periòdic està a disposició del públic, en hores d’oficina, a les dependèn-
cies de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada dels Serveis Territorials a Lleida 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge, carrer Clot de les Monges, 6 - 8, 
4a. planta, durant el termini de 30 dies. Dins d’aquest termini s’admetran totes les 
al·legacions que es presentin per escrit.

Lleida, 5 de novembre de 2010

JOAN fARRé vILADRICH

Director dels Serveis Territorials a Lleida

(10.309.121)
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ANUNCI
per a l’adjudicació d’un contracte de serveis per procediment obert.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge convoca procediment obert per a 
la contractació dels Serveis d’educació ambiental i informació als visitants al Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Condicions generals per a la licitació:

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Medi Ambient i Habitatge.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació, Patrimoni i 

Expropiacions.
c) Núm. d’expedient: A.04.11.007.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Serveis d’educació ambiental i informació als visitants 

al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
b) Divisió per lots: no.
c) Termini d’execució: des de l’1 de gener de 2011, o des de la formalització del 

contracte, si aquesta és posterior, fins el 31 de desembre de 2011.

—3 Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert, no subjecte a regulació harmonitzada.

—4 Pressupost base de licitació: El pressupost màxim de licitació és de 213.462,19 
euros, IVA (18%) no inclòs.

La valoració del servei es farà a preu fet pel servei d’informació i per preus uni-
taris pel servei d’educació.

—5 Garantia provisional: no s’escau.

—6 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament de Medi Ambient i Habitatge.
b) Domicili: av. Diagonal, 523-525.
c) Localitat: Barcelona.
d) Telèfon: 93.444.50.00.
e) Telefax: 93.419.87.22.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins el mateix dia de la data 

límit de presentació d’ofertes.

—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no s’escau.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: vegeu els 

apartats G1 i G2 del quadre de característiques del plec de clàusules administra-
tives.

—8 Criteris de valoració de les ofertes
Segons es descriu a l’apartat P del quadre de característiques del plec de clàusules 

administratives particulars, a) Proposició econòmica 5,5 punts.
b) millores associades al treball 3 punts.
c) Sistemes de control i avaluació 1.5 punts.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 29 de novembre de 2010 a les 10 hores. Aquest 

termini s’ampliarà, fins a completar el termini de 15 dies naturals de presentació 
d’ofertes, si la publicació d’aquest anunci al DOGC és posterior al 11 de novembre 
de 2010.
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b) Documentació a presentar: la que especifica la clàusula 9 del plec de clàusules 
administratives particulars.

c) Lloc de presentació: vegeu el punt 6 d’aquest anunci.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres 

mesos.
e) Admissió de variants: no.

—10 Obertura del sobre B (proposició tècnica a valorar segons criteris depen-
dents d’un judici de valor)

a) Entitat: Departament de Medi Ambient i Habitatge.
b) Adreça: av. Diagonal, 523-525.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 1 de desembre de 2010.
e) Hora: 11:00 hores.

—11 Obertura del sobre C (oferta econòmica)
La mesa de contractació es reunirà en segona sessió pública en el lloc, dia i hora 

assenyalat en el perfil de contractant, que es notificarà també als licitadors en la 
bústia electrònica que ells designin.

—12 Despeses dels anuncis: a càrrec del/s adjudicatari/s.

—13 Pàgina web on hi ha la informació relativa a la convocatòria i on es poden 
obtenir els plecs:

http://contractaciopublica.gencat.cat

Barcelona, 5 de novembre de 2010

EDUARD pALLEJà SEDÓ

Secretari general

(10.309.010)
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AGèNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
d’informació pública (ref. CC2010000020).

L’empresa Formigons de la Vall d’en Bas, SLU ha sol·licitat una concessió d’aigües 
subterrànies per usos industrials en el terme municipal de Vallfogona del Ripollès 
(Ripollès). La captació es troba al paratge la Tolosa, el volum anual d’aigua a con-
cedir serà de 15.000 m3, amb un cabal mig equivalent de 0,48 L/s.

Es fa públic perquè tothom qui hagi de formular-hi alguna al·legació l’adreci, per 
escrit, a l’Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Concessions, carrer Proven-
ça, 204-208, 08036 Barcelona, en el termini d’un mes comptat des de la publicació 
d’aquest Anunci al DOGC, indicant la referència expressada a l’encapçalament. Els 
escrits d’al·legacions es poden presentar en hores d’oficina, al Registre de les de-
pendències indicades i, així mateix, de qualsevol de les maneres que preveu l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. La documentació presentada es 
pot examinar en el termini indicat en hores d’oficina.

Barcelona, 16 de març de 2010

ELENA pIgNATELLI gARRIgÓS

Cap del Departament de Concessions

(10.081.029)
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AGèNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
d’informació pública (ref. AA2010001112).

L’Ajuntament d’Alcarràs ha sol·licitat autorització per abocar aigües depurades pro-
cedents de l’EDAR dels polígons industrials Revés Nord, Revés Sud i Galileo a la riera 
de Reguers, al terme municipal d’Alcarràs (Segrià).

Es fa públic per tal que tothom qui hagi de formular-hi reclamacions les adreci 
a l’Agència Catalana de l’Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona, en 
el termini de trenta dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest 
Anunci al DOGC.

La documentació presentada es podrà examinar durant el termini i en l’adreça 
esmentats, en hores d’oficina.

Barcelona, 19 d’octubre de 2010

EDUARD mARTíNEz I HIDALgO

Cap del Departament d’Autoritzacions d’Abocaments

(10.294.104)

*
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UNIVERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
de 27 d’octubre de 2010, per la qual s’anuncia la licitació per l’adjudicació d’un 
contracte de subministrament.

1) Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Universitat de Barcelona (UB)
b) Unitat que tramita l’expedient: Unitat de Contractació d’Obres
c) Núm. expedient: 2010/108

2) Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte contractual: Contractació del subministrament i la 

instal·lació de mobiliari i equipament de laboratori per al Pavelló Marina del Campus 
de l’Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona.

b) Lloc d’execució: Santa Coloma de Gramenet
c) Termini d’execució: 45 dies per al subministrament i la instal·lació

3) Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Pressupost base de licitació: 192.881,36 corresponents a la base imposable i 

34.718,64 al 18 % d’IVA amb un total de 227.600,00 euros.
El pressupost per lots és:

 Total Net IVA18%

Lot 1: Taules de laboratori 180.850,00 153.262,71 27.587,29

Lot 2: Vitrines de gasos 21.500,00 18.220,34 3.279,66

Lot 3: Armaris de seguretat 25.250,00 21.398,31 3.851,69

 227.600,00 192.881,36 34.718,64

4) Solvència tecnico-econòmica o classificació empresarial: L’especificada els 
plecs de clàusules administratives

5) Garanties:
Definitiva del 5 % del preu del contracte (IVA exclòs)

6) Obtenció de documentació i informació:
a) Adreça: c/ Balmes, 21 4t 2a, pàgina web: http://www.ub.edu/ub/empresa/
b) Telèfon: 9340355451. Fax: 934035339
c) Data límit d’obtenció de documents i informació: El mateix termini que el de 

presentació de les ofertes.

7) Requisits específics dels licitadors: els establerts en el plec de clàusules ad-
ministratives i plec de prescripcions tècniques

8) Criteris de valoració de les ofertes: Els indicats a la clàusula del Plec de 
clàusules administratives particulars

9) Presentació de les ofertes:
a) - Data límit de presentació: fins al 15 dia natural comptat des de l’endemà de 

la publicació d’aquest anunci al diari oficial que correspongui. Si aquest fos dissabte 
o festiu, es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent.

- El termini de presentació de les mostres serà el mateix que el de les ofertes, 
però les mostres només es podran presentar els dies que s’indiquin. Els licitadors 
hauran de posar-se en contacte amb la Oficina del Pla Pluriennal, telèfon 93403533, 
tal i com s’indica al PCAP.

b) Documentació a presentar: l’assenyalada en els plecs
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c) Lloc de presentació: Unitat de Contractació d’Obres, Balmes, 21 4t 2a o Re-
gistre UB (http://www.ub.es/organitzacio/registre/horaris.htm)

10) Obertura pliques:
a) Lloc: Sala de reunions del Consell Social, Balmes, 21 1r 1a
b) Data: 3 dies naturals comptats des de l’últim dia del termini de presentació 

de les proposicions. Si aquest fos dissabte o festiu, es prorrogarà fins al primer dia 
hàbil següent.

c) Hora: 13 hores

11) Despeses d’anuncis: a càrrec del/s adjudicatari/s.

12) Adreça del perfil del contractant: http://www.ub.edu/

Barcelona, 27 d’octubre 2010

p.D. del rector (25.5.2009)

vICTOR gÓmEz

Gerent en funcions

PG-280368 (10.313.001)

*
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DIVERSOS

CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
del Consorci d’Educació de Barcelona, sobre canvi de titularitat d’un centre 
educatiu privat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al Consorci d’Educació de Barcelona 
pel representant de la Fundació per les Escoles Parroquials de l’Arxidiòcesi de 
Barcelona, en petició de canvi de titularitat del centre educatiu privat Bon Pastor, 
de Barcelona, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment per part del nou 
titular dels requisits exigits per la normativa d’aplicació, en concret, per la Llei orgà-
nica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació; la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, i el Decret 
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats.

De conformitat amb l’Acord GOV/218/2008, de 16 de desembre, pel qual s’aprova 
l’Acord amb l’Ajuntament de Barcelona per a l’assumpció de funcions, d’ambdues 
administracions, per part del Consorci d’Educació de Barcelona, i la Resolució 
EDU/3877/2008, de 22 de desembre, de delegació de competències del director 
general de Recursos del Sistema Educatiu en la persona titular de la Gerència del 
Consorci d’Educació de Barcelona,

RESOLC:

—1 Autoritzar el canvi de titular del centre educatiu privat Bon Pastor, codi 
08008401, amb efectes a partir del dia 1 del mes següent al de la seva publicació 
al DOGC.
Les dades del nou titular són:

Nom: Fundació per les Escoles Parroquials de l’Arxidiòcesi de Barcelona.
NIF: R5800339C.

—2 El nou titular se subroga en totes les obligacions i els drets del concert edu-
catiu subscrit amb el titular anterior. En conseqüència, el Consorci d’Educació de 
Barcelona efectuarà els tràmits necessaris per incloure les modificacions escaients 
en els documents administratius corresponents.

—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres.

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

Barcelona, 27 d’octubre de 2010

p.D. (Resolució EDU/3877/2008, de 22.12.2008, DOGC de 30.12.2008)

mANEL bLASCO I LEgAz

Gerent

PG-280215 (10.308.067)
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CONSORCI DE L’HABITATGE DE BARCELONA

ANUNCI
del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, sobre adjudicació d’habitatges de 
protecció oficial.

El gerent del consorci de l’Habitatge de Barcelona, en ús de les facultats que em 
confereixen els articles 23 i 25 del Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habi-
tatge amb Protecció Oficial de Barcelona

RESOLC

RESOLDRE les reclamacions formulades, dins el termini conferit, a la relació 
provisional de participants en la convocatòries per a l’adjudicació mitjançant sorteig 
de 26 habitatges de protecció oficial de venda de preu concertat ubicats al carrer 
Reis Catòlics, 1; 62 habitatges de venda en règim general ubicats a la promoció 
Illa B de Torre Baró situada a l’Av. Escolapi Càncer, 2; 57 habitatges de venda en 
règim general ubicats a la promoció Illa D de Torre Baró situada a l’Av. Escolapi 
Càncer, 15 i 29 habitatges de venda en règim general ubicats a la promoció Illa G 
de Torre Baró situada a l’Av. Escolapi Càncer, 4 promoguts pel Patronat Municipal 
de l’Habiotatge de Barcelona, de conformitat amb l’informe jurídic de data 3 de 
novembre de 2010, de valoració de la mateixa que figura a l’expedient i que a efectes 
de motivació s’incorpora a aquesta resolució. APROVAR les relacions definitives 
de participants en els processos d’adjudicació esmentats, iniciats per resolució del 
gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona en data 8 d’octubre de 2010, quin 
termini de reclamacions va finir el dia 28 d’octubre de 2010. PUBLICAR aquesta 
resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, en un diari dels de major circulació de la província, 
en la pàgina web del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de 
Barcelona. PRECISAR que les llistes de participants definitives estan a disposició 
de tots els interessats a les Oficines de l’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, i a 
la web del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona 
per a la seva consulta. (www.consorcihabitatgebcn.cat).

Barcelona, 4 de novembre de 2010

JOSEp m. DE TORRES I SANAHUJA

Gerent

PG-280577 (10.313.003)
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CONSORCI DE L’HABITATGE DE BARCELONA

ANUNCI
del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, sobre iniciació del procediment per a 
l’adjudicació d’habitatges.

El Gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, en ús de les facultats que 
em confereix l’article 23.4 del Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge 
amb Protecció Oficial de Barcelona, 

RESOLC

“INICIAR el procediment per a l’adjudicació de dos-cents vint-i-un habitatges 
amb protecció oficial amb règim de dret de superfície, promoguts per Regesa cor-
responents a les promocions U3 i U5 Casernes, situades al Pg. Torras i Bages, 137 i 
139-141, respectivament, quines característiques detallades figuren incorporades a 
l’expedient administratiu i es donen per reproduïdes. APROVAR les bases especí-
fiques de la convocatòria que ha de regular l’adjudicació dels habitatges esmentats. 
ORDENAR la publicació de les llistes provisionals de participants a la web del 
Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona i la posa-
da a disposició d’aquestes llistes a les Oficines d’Habitatge de Barcelona, perquè 
en el termini de deu dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació 
darrera d’aquesta resolució, puguin formular reclamacions si així ho consideren 
adient. PRECISAR que les bases específiques de la convocatòria estan disponibles 
a les Oficines d’Habitatge de Barcelona i la web esmentada anteriorment, per a la 
seva consulta. PUBLICAR aquesta resolució en el butlletí oficial de la província de 
Barcelona; en el diari oficial de la Generalitat de Catalunya i un diari de màxima 
difusió de la província.”

Barcelona, 5 de novembre de 2010

JOSEp m. DE TORRES I SANAHUJA

Gerent

PG-280578 (10.313.004)
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CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS 
DE LES COMARQUES DE LA RIBERA D’EBRE, EL PRIORAT 
I LA TERRA ALTA

EDICTE
del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera 
d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta, sobre adjudicació provisional d’un contracte 
d’obres.

Per donar compliment al que disposa l’article 138 de la Llei 30/2007 de contractes 
del sector públic, es publica l’adjudicació provisional de les obres que a continuació 
es detallen, de conformitat amb els articles 76 i 77 Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques 

de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Obres.
b) Descripció de l’objecte: Actuacions de millora a diverses deixalleries i esta-

cions de transferència.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat amb publicitat.
c) Forma: Edictes de licitació i varis criteris (art 134 i 162).

4. Pressupost base de licitació.
289.159,31 euros. IVA exclòs.

5. Adjudicació provisional.
a) Data: 28 d’octubre de 2010.
b) Contractista: ENRIQUE MARTÍNEZ ARAGONèS.
c) NIF: 40903334L.
d) Nacionalitat: Espanyola.
e) Import d’adjudicació: 277.592,93 euros, IVA exclòs.

Móra d’Ebre, 2 de novembre de 2010

bERNAT pELLISA I SAbATé

President

PG-280402 (10.309.056)
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CONSORCI PORT DE MATARÓ

ANUNCI
del Consorci Port de Mataró, de rectificació d’una data d’obertura de sobres en 
diversos concursos.

CPM 2/2010 Contracte d’obres per l’execució del Projecte d’urbanització i mesures 
de sostenibilitat del Passeig del Port de Mataró

L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc a el dia 12 de novembre a les 10:00h 
a la seu del Consorci Port de Mataró Passeig del Callao s/n Mataró.

CPM3/2010 Contracte de servei de direcció d’obres d’urbanització i mesures de 
sostenibilitat del passeig del Port de Mataró.

L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc a el dia 12 de novembre a les 10:15h 
a la seu del Consorci Port de Mataró.

CPM4/2010 Contracte de servei d’assistència tècnica de coordinació de seguretat 
i salut de les obres d’urbanització i mesures de sostenibilitat del Passeig Port de 
Mataró.

L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc a el dia 12 de novembre a les 
10:30hores a la seu del Consorci Port de Mataró.

Mataró, 5 de novembre de 2010

JOAN bELLAvISTA I SOLà

Gerent

PG-280556 (10.313.026)
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CONSORCI SANITARI DE L’ALT PENEDèS

RESOLUCIÓ
del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, sobre adjudicació d’un procediment 
d’obres.

Entitat Adjudicadora: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
Número d’expedient: CSAP 2/10
Objecte del contracte: Realització de l’obres de reforma i ampliació del bloc quirúrgic, 
obstètric, sala de parts, UCSI i urgències de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès.
Diari i data de publicació de l’anunci de licitació: DOGC número 5558 de 2 de 
febrer de 2010.
Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: Criteris diferents al preu per a 
determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa, per procediment obert i tràmit 
ordinari
Pressupost de licitació: 1.899.196,10 € IVA no inclòs
Adjudicació:
Data adjudicació provisional: 17 de juny del 2010
Data adjudicació definitiva: 9 de juliol del 2010
Adjudicataris: Construcciones Trade, SL
Import Adjudicació: 1.386.413,15 Euros sense IVA
Nacionalitat: Espanyola

Vilafranca del Penedès, 2 de setembre de 2010

fRANCESC fERRER I fERRET

Gerent

PG-280576 (10.313.002)
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CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ

ANUNCI
de la Corporació Sanitària Parc Taulí, sobre ampliació del termini de publicitat 
d’un procediment de subministraments (11SM0194P).

S’anuncia l’ampliació dels terminis publicats a l’Anunci convocat per la Corporació 
Sanitària Parc Taulí en relació al procediment per a la contractació de l’Arrendament 
sense opció de compra d’equips servidors, publicat al DOGC número 5740 de 22 
d’octubre de 2010, DOUE número S/202-308182 de 16 d’octubre de 2010 i BOE 
número 255 de 21 d’octubre de 2010.

Atès que s’ha fet una modificació al plec de prescripcions tècniques, apartat 3.5 
(“Software de virtualització)”, es procedeix a concedir una ampliació de termini 
als licitadors.

Ampliació de termini:

On diu:

7.-Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 24 de novembre de 2010, fins les 13 hores.

8.- Obertura de les ofertes (sobre B- criteris que depenen d’un judici de valor):
b) Dia i hora:
3 de desembre de 2010 a les 09:00 hores.

Ha de dir:

7.-Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 20 de desembre de 2010, fins les 13 hores.

8.- Obertura de les ofertes (sobre B- criteris que depenen d’un judici de valor):
b) Dia i hora:
30 de desembre de 2010 a les 09:00 hores.

Aquest anunci ha estat trames al Diari Oficial de la Unió Europea el dia 8 de 
novembre de 2010.

Sabadell, 8 de novembre de 2010

JOAN ANTONI gALLEgO I LIzANA

Director d’Economia, Finances i Patrimoni

PG-280583 (10.313.031)
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FUNDACIÓ PRIVADA ÒMNIUM

ANUNCI
de la Fundació Privada Òmnium, sobre adopció de l’acord de dissolució i liquidació 
mitjançant la cessió global d’actius i passius.

A la reunió del Patronat de la Fundació Privada Òmnium celebrada el dia 5 
d’octubre de 2010, es va adoptar, entre d’altres, l’acord de dissolució i liquidació 
de la Fundació Privada Òmnium mitjançant la cessió global d’actius i passius a 
l’Associació Òmnium Cultural, d’acord amb el que preveu l’article 314- 7 de la 
Llei 4/ 2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les fundacions.

Als efectes legals oportuns, tal com estableix l’article 314-7 de la Llei 4/ 2008, 
s’informa a les persones que acreditin un interès legítim i els creditors de l’entitat 
cedent i als de l’entitat cessionària, que tindran dret a conèixer, a la seu de la Funda-
ció cedent (carrer Diputació, número 276, principal, Barcelona), el text íntegre dels 
acords esmentats, així com a formular- hi observacions, aportar- hi informació o 
oposar- se a la seva execució en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data 
de publicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 16 d’octubre de 2010

mURIEL CASALS

Presidenta del patronat (Òrgan Liquidador)

PG-279944 (10.312.142)
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MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA

ANUNCI
del Museu Nacional d’Art de Catalunya, sobre licitació de la contractació d’una 
pòlissa d’assegurances per a peces museístiques.

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Museu Nacional d’Art de Catalunya
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contractació i Com-

pres
c) Número d’expedient: H108-049/10

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: contractació d’una pòlissa d’assegurances per a peces 

museístiques.
b) Lloc de realització: Museu Nacional d’Art de Catalunya. Palau Nacional. 

Parc de Montjuïc.
c) Termini d’execució: de les 0 hores del dia 1 de gener de 2011 fins a les 24 

hores del 31 de desembre de 2012, sent possible la seva pròrroga per un termini 
màxim de 24 mesos.

3. Tramitació i procediment d’adjudicació: Procediment recollit en els articles 40 
i 41 de les Instruccions Internes de Contractació del Museu i d’acord amb l’article 
175 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic (LCSP).

4.- Pressupost de licitació: CENT TRENTA-QUATRE MIL EUROS (134.000,00€), 
d’acord amb el següent desglossament:

Any 2011: SEIXANTA-SET MIL EUROS (67.000,00 €).
Any 2012: SEIXANTA-SET MIL EUROS (67.000,00 €).

5. Garantia provisional: No s’ha establert garantia provisional per aquesta 
licitació.

6. Garantia definitiva: : No s’ha establert garantia definitiva per aquesta lici-
tació.

7. Obtenció de la documentació i informació: Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
Palau Nacional. Parc de Montjuïc. Barcelona, 08038, Telèfon: 93 622 03 60, Fax: 
93 622 03 74, web: www.mnac.cat

8. Requisits específics del contractista:
Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica: Veure annex 2 del 

Plec de Característiques Bàsiques.

9. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 11:00 hores del 24 de novembre de 2010
b) Documentació que cal presentar: Veure clàusula dotzena del Plec de Carac-

terístiques Bàsiques.
c) Lloc de presentació: Departament de Contractació i Compres del Museu Nacio-

nal d’Art de Catalunya. Palau Nacional. Parc de Montjuïc. Barcelona, 08038,Telèfon: 
93 622 03 60, Fax: 93 622 03 74

d) Admissió de variants: No s’accepta.

10. Despesa de publicació: A càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 5 de novembre de 2010

JOSEp m. AmORÓS bOSCH

Administrador

PG-280391 (10.313.025)

*



DOGC 5753 – 11.11.2010 83060

AJUNTAMENTS

ALPENS

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Alpens, sobre adjudicació definitiva d’un contracte d’obres.

El Ple de l’Ajuntament d’Alpens, en sessió de 2 de novembre de 2010, va acordar 
elevar a definitiva l’adjudicació del contracte de l’obra titulada: “Rehabilitació 
dels carrers del nucli històric i dinamització del patrimoni local”, cofinançada 
pels fons FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4 (Desenvolupament local i urbà) 
mitjançant el programa Viure al Poble i pel PUOSC, la qual cosa es fa pública 
als efectes de l’article 138 de la Llei 30/23007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
sector públic.

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament d’Alpens
b) Dependència que tramita l’expedient: secretaria
c) Núm. expedient: 1/2010
d) Núm. obra FEDER: GO03809

2. Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: Obres
b) Descripció: Rehabilitació dels carrers del nucli històric i dinamització del 

patrimoni local, amb substitució i ampliació de serveis.
c) Divisió per lots i número: No
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: BOPB 

núm. 144, de 17/6/2010; i DOGC núm. 5652, de 17/6/2010. Anunci adjudicació 
provisional: BOPB número registre 022010028953 de 7/10/2010; i DOGC núm. 
5728 de 05/10/2010.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Criteris d’adjudicació: Valoració amb més d’un criteri.

4. Pressupost base de licitació:
Import net: 673.554,31 € més IVA

5. Adjudicació provisional:
a) Òrgan: Ple de la corporació
b) Data: 30 de setembre de 2010
c) Contractista: Graves i Excavacions Castellot, SA
d) Nacionalitat: Espanyola
e) Import d’adjudicació:
Base: 605.000,00 €
IVA 18%: 108.900,00 €
Pressupost total d’adjudicació: 713.900,00 €

6. Adjudicació definitiva:
Òrgan: Ple de la corporació
b) Data: 30 de setembre de 2010
c) Contractista: Graves i Excavacions Castellot, SA
d) Nacionalitat: Espanyola
e) Import d’adjudicació:
Base: 605.000,00 €
IVA 18%: 108.900,00 €
Pressupost total d’adjudicació: 713.900,00 €

ADMINISTRACIÓ LOCAL

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077
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Alpens, 3 de novembre de 2010

mONTSE bARNIOL CARCASONA

Alcaldessa

PG-280405 (10.309.059)
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BANYOLES

EDICTE
de l’Ajuntament de Banyoles, sobre publicació d’un reglament.

D’acord amb el que disposa l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es comunica que 
en el Butlletí Oficial de la Província nº 206 de 26 d’octubre de 2010 s’ha procedit a 
la publicació integra del REGLAMENT D’ACTIVITATS DE L’ESTANY.

Banyoles, 3 de novembre de 2010

mIqUEL NOgUER I pLANAS

Alcalde president

PG-280417 (10.309.072)
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BARCELONA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Barcelona, sobre subhasta pública (exp. 21673).

Resolució de l’Ajuntament de Barcelona, convocant subhasta pública per a la venda 
de la participació indivisa del 49,40 per cent de propietat municipal de la finca A 
resultant del Projecte de reparcel·lació per cooperació, del polígon d’actuació urba-
nística del Pla de Millora Urbana, situada al carrer de Pedreres núm. 22-26, del barri 
del Poble Sec, amb una superfície de 150 m2, que es ressenya a continuació:

Mitjançant resolució de l’Alcaldia de 22 d’octubre de 2010, es va aprovar el Plec 
de clàusules reguladores de la venda per subhasta, a títol de compravenda, de 
la participació indivisa del 49,40 per cent de la finca A resultant del Projecte de 
reparcel·lació per cooperació, del polígon d’actuació urbanística del Pla de Millora 
Urbana, situada al carrer de Pedreres núm. 22-2.

PREU
El tipus mínim de licitació és de 471.500 €, més l’IVA corresponent.

GARANTIA
Els licitadors hauran de constituir, abans de la presentació de les seves ofertes, la 

garantia provisional de 14.145 €. La garantia provisional serà retornada als interessats 
una vegada s’hagi realitzat l’adjudicació del contracte, excepte la corresponent a 
l’adjudicatària, la qual li serà retornada un cop s’hagi formalitzat el contracte.

Les garanties és constituiran per qualsevol de les formes que preveu l’article 84 
i 91 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

Si és en efectiu, s’haurà de constituir en la Tresoreria de la Corporació Municipal 
(plaça de Sant Miquel núm. 4 planta 1ª), incorporant el corresponent resguard en el 
sobre núm. 1 corresponent a la documentació administrativa a presentar.

Si la garantia provisional es constitueix mitjançant aval, per certificat d’assegurança 
de caució o per certificat d’immobilització de valors anotats, es dipositaran davant 
l’òrgan de contractació mitjançant la seva inclusió en el sobre núm. 1 corresponent 
a la documentació administrativa a presentar.

RECLAMACIONS AL PLEC
Durant els vint primers dies hàbils des de l’última publicació d’aquest anunci 

en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el Butlletí Oficial de la 
Província, es podran presentar reclamacions contra el Plec de clàusules. En el cas 
que es presenti alguna reclamació, quan resulti necessari, el termini de presentació 
d’ofertes restarà en suspens fins la seva resolució.

DOCUMENTACIÓ
Els interessats podran recollir fotocòpia del Plec regulador de la subhasta a les 

oficines de la Direcció de Patrimoni (carrer Avinyó núm. 7, planta 4, telf. 93-402-
74-73) de 8,30 a 14 hores de dilluns a divendres, fins al dia anterior a la finalització 
del termini per presentar les proposicions.

Hauran de presentar la documentació que consta a la clàusula onzena del Plec 
i l’oferta econòmica es presentarà d’acord amb el model que consta a l’esmentada 
clàusula.

PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
Els licitadors presentaran les seves proposicions en dos sobres tancats i en les 

oficines de la Direcció de Serveis d’Administració del Patrimoni (carrer Avinyó núm. 
7, planta 4), abans de les dotze hores del dia que acabin els quaranta dies naturals 
comptats des de l’última de les publicacions d’aquest anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Si el darrer dia de presentació coincideix amb dissabte o dia festiu en la ciutat de 
Barcelona es prorrogarà el termini fins el primer dia hàbil següent.
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OBERTURA DE LES OFERTES.
La Mesa de Contractació, presidida pel Gerent de Serveis Generals i Coordinació 

Territorial o persona que el substitueixi, es reunirà, en acte públic, a partir de les 
tretze hores del mateix dia previst com a final del termini de presentació d’ofertes, 
procedirà a l’obertura de les pliques, i elevarà a l’òrgan de contractació la proposta 
d’adjudicació al licitador que hagi realitzat l’oferta més elevada.

DESPESES DELS ANUNCIS.
Aniran a càrrec de l’adjudicatari l’import dels anuncis de la convocatòria de la sub-

hasta pública i de la informació pública del Plec de clàusules en els diaris oficials.

Barcelona, 3 de novembre de 2010

El secretari general, signatura il·legible

PG-280683 (10.313.032)
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BENAVENT DE SEGRIÀ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, sobre aprovació inicial d’un projecte 
d’obres.

El Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la seva sessió de data 2 de 
novembre de 2010, va aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la 
construcció i equipament de consultori local al Carrer Pirineus, s/n., de Benavent 
de Segrià. En compliment de l’article 37 ROAS, es sotmet aquest acord a un tràmit 
d’informació pública per un termini de 30 dies hàbils, comptador a partir del dia 
següent al de la seva publicació al DOGC, perquè els interessats presentin les al-
legacions que creguin adients. En cas que no es presentin al·legacions es considerarà 
definitivament aprovat aquest projecte.

Benavent de Segrià, 3 de novembre de 2010

ROSA mARIA CASELLES I mIR

Alcaldessa

PG-280323 (10.309.106)
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CALONGE

ANUNCI
de l’Ajuntament de Calonge, sobre provisió de places.

L’Alcalde en data 28 d’octubre de 2010 ha dictat la següent resolució:

Número decret: 1666/2010

Vistes les bases que han de regir les convocatòries per a la provisió de diverses 
places vacants a la plantilla de l’Ajuntament de Calonge, incloses a l’oferta pública 
2010, aprovades per la Junta de Govern Local de 22 de juliol de 2010, i publicades 
íntegrament en el DOGC núm 5685 de 4 d’agost de 2010 i en el BOP de Girona 
núm 149 de 5 d’agost de 2010.

RESOLC

PRIMER.- Aprovar la següent llista d’admesos i exclosos a les diferents proves 
selectives, així com els membres dels respectius tribunals qualificadors i les dates 
de les proves.

1) 1 PLAÇA D’OF. 1ª JARDINER

Admesos:
NOM  D.N.I.
1.- Sr. Josep Mª Pla  40.516.198

Exclosos: Cap

Tribunal qualificador:
- Sra. Núria Rigau i Vilallonga, Representant de l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya.
- Sr. Ventura Tubella i Casadevall, coordinador d’obres i serveis
- Sr. Baldiri Pallí i Rotllan, encarregat de jardiners
- Sr. Juan José Alcaide i Perez, treballador proposat pel Comitè d’Empresa en 

qualitat d’observador

Tribunal qualificador suplent:
- Sra. Mercè Auguet i Ferrer, Representant de l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya.
- Sr. Miquel Pastó i Dalmau, cap de grup de lampistes
- Sr. Jordi Poyano i Albertí, encarregat de paletes 
- Sr. Jaume Codolar i Quintana, treballador proposat pel Comitè d’Empresa en 

qualitat d’observador
Secretària : Sra. Susana Vega i Roca, administrativa
Secretari suplent: Sr. Carlos Jiménez i Miramón, secretari de la corporació
President del Tribunal Qualificador, Sr. Ventura Tubella i Casadevall
President suplent, Sr. Miquel Pastó i Dalmau
Data de la Prova: 16 de desembre de 2010
Hora: 9 hores
Lloc: Ajuntament de Calonge

2) 1 PLAÇA DE MONITOR D’ESPORTS

Admesos:
NOM  D.N.I.
1.- Sr. Jordi Graells  ............................................................................... 77.628.541
2.- Sr. Albert Borrell  ............................................................................ 40.362.727
4.- Sra. Cristina Puig  ............................................................................ 39.690.447
5.- Sr. Albert Jurado  ............................................................................. 45.540.367
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NOM  D.N.I.
6.- Sr. David Vallés  ............................................................................... 40.539.592
7.- Sra. Marta Deulofeu  ........................................................................40.517.768

Exclosos:
NOM  D.N.I.
3.- Sr. Jorge Arbós  ..................................................................................40.509.103 
  No aporta titulació

Tribunal qualificador:
- Sra. Sílvia Xatart i Pairó, Representant de l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya.
- Sr. Josep Carballude i Juncàs, coordinador d’esports
- Sra. Meritxell Serra i Freixas, administrativa
- Sra. Marta Vilaboa i Perez, treballadora proposada pel Comitè d’Empresa en 

qualitat d’observador

Tribunal qualificador suplent:
- Sra. Irene Genís i Oliveras, Representant de l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya.
- Sr. Miquel Brull i Casadevall, tècnic Auxiliar d’esports
- Sra. Mònica Boira i Camacho, administrativa
- Sra. Carme Bars i Casals, treballadora proposada pel Comitè d’Empresa en 

qualitat d’observador
Secretari : Sr. Albert Esteva i Plaja, TAG de secretaria
Secretari suplent: Sr. Carlos Jiménez i Miramón, secretari de la corporació
President del Tribunal Qualificador, Sr. Josep Carballude i Juncàs
President suplent, Sr. Miquel Brull i Casadevall
Data de la Prova: 24 de gener de 2011
Hora: 9 hores
Lloc: Ajuntament de Calonge

3) 1 PLAÇA D’OFICIAL 2A LAMPISTA

Admesos:

NOM  D.N.I.
1.- Carlos Viñals  .....................................................................................78.002.415

Exclosos: Cap

Tribunal qualificador:
- Sr. Lluís Fàbrega i Prat, Representant de l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya.
- Sr. Ventura Tubella i Casadevall, coordinador d’obres i serveis
- Sr. Miquel Pastó i Dalmau, cap de grup de lampistes
- Sr. Jaume Codolar i Quintana, treballador proposat pel Comitè d’Empresa en 

qualitat d’observador

Tribunal qualificador suplent:
- Sra. Joan Perxés i Cabello, Representant de l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya.
- Sr. Francisco Re i Peran, oficial 1ª lampista
- Sr. Artur Oset i Buscarons, oficial 1ª lampista
- Sr. Juan José Alcaide i Perez, treballador proposat pel Comitè d’Empresa en 

qualitat d’observador
Secretària : Sr. Susana Vega i Roca, administrativa
Secretari suplent: Sr. Carlos Jiménez i Miramón, secretari de la Corporació
President del Tribunal Qualificador, Sr. Ventura Tubella i Casadevall
President suplent, Sr. Francisco Re i Peran
Data de la Prova: 16 de desembre de 2010
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Hora: 11 hores
Lloc: Ajuntament de Calonge

4) 1 PLAÇA DE PEÓ ESPECIALITZAT

Admesos:

NOM  D.N.I.
1.- Sr. Albert Maruny  ...........................................................................40.537.259
2.- Sr. Josep Cuellar  ..............................................................................40.533.408
3.- Sr. Carlos Javier Mijarra  .................................................................40.539.575
4.- Sr. Carles Magalhaes  .......................................................................40.535.674
5.- Sr. Ferran Tabernero  ....................................................................... 40.522.307
6.- Sr. Juan Aracil  ................................................................................. 39.030.631
7.- Sr. Francisco Antonio Higuera  .......................................................40.535.469
8.- Sr. Oliver Bellido  ............................................................................ 53.034.244
10.- Sr. Carlos Gallego  ............................................................................40.530.091
11.- Sr. Manuel Díaz  ...............................................................................40.533.471
12.- Sr. Xavier Duch  ...............................................................................79.303.342
13.- Sr. Albert Jurado  .............................................................................45.540.367
14.- Sr. Mario Urendez  ...........................................................................40.536.749
15.- Sr. Joan Salvador  .............................................................................35.085.697
16.- Sr. Antonio Saavedra  ...................................................................... 40.510.019
17.- Sra. Nicole Simone Krusch ............................................................. X-6274380
19.- Sr. David Alcaide  ............................................................................ 37.376.825
20.- Sr. Isidro Martínez  ..........................................................................40.531.587
21.- Sr. Jordi Poyano  .............................................................................. 40.532.460
22.- Sr. Josue Rojas  .................................................................................41.528.698
23.- Sr. Hassan Atiaoui  ...........................................................................45.708.839
24.- Sr. Ferran Adroher  ...........................................................................40.539.287
25.- Sr. Albert Rotllan  ............................................................................40.535.106
26.- Sr. Angel Pérez  ................................................................................09.295.081
27.- Sr. Jose Mª Contreras  ......................................................................40.533.922
28.- Sr. Francisco Pajares ....................................................................... 40.520.680

Exclosos:

NOM  D.N.I.
9.- Sr. Ahmed Boulaaouin ....................................................................X-4.659.129 
  No aporta titulació
18.- Sr. Francesc Obiol ............................................................................. 40.517.788
  No aporta titulació

Tribunal qualificador:
- Sr. Xavier Sabrià i Jiménez, Representant de l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya.
- Sr. Ventura Tubella i Casadevall, coordinador d’obres i serveis
- Sr. Baldiri Pallí i Rotllan, encarregat de jardiners
- Sr. Juan José Alcaide i Perez, treballador proposat pel Comitè d’Empresa en 

qualitat d’observador

Tribunal qualificador suplent:
- Sr. Miguel Laguna i González, Representant de l’Escola d’Administració 

Pública de Catalunya.
- Sr. Miquel Pastó i Dalmau, cap de grup de lampistes
- Sr. Jaume Codolar i Quintana, oficial 2ª magatzemista
- Sr. Jaume Codolar i Quintana, treballador proposat pel Comitè d’Empresa en 

qualitat d’observador
Secretària : Sra. Susana Vega i Roca, administrativa
Secretari suplent: Sr. Carlos Jiménez i Miramón, secretari de la corporació
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President del Tribunal Qualificador, Sr. Ventura Tubella i Casadevall
President suplent, Sr. Miquel Pastó i Dalmau
Data de la Prova: 20 de desembre de 2010
Hora: 9 hores
Lloc: Ajuntament de Calonge

5) 4 PLACES D’ADMINISTRATIU/VA

Admesos:

NOM  D.N.I.
1.- Sra. Ester Herrera  ............................................................................40.534.797
2.- Sra. Esther Bona  .............................................................................. 40.529.763
3.- Sra. Mª Angels Martínez ................................................................. 40.533.767
4.- Sra. Neus Olivé  ................................................................................40.513.605
5.- Sra. Mª Dolors López  ...................................................................... 40.523.131
6.- Sra. Yolanda Bonilla  ....................................................................... 40.533.155
7.- Sra. Susana Alberca  ....................................................................... 40.524.239
8.- Sra. Rosa Mª Plana  ..........................................................................40.534.149

Exclosos: Cap
Tribunal qualificador:
- Sra. Mercè Lázaro i Sierra, Representant de l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya.
- Sr. Carlos Jiménez i Miramón, secretari de la Corporació
- Sra. Núria Ibars i Casas, TAG de serveis econòmics
- Sra. Núria Bofill i Hernández, treballadora proposada pel Comitè d’Empresa 

en qualitat d’observador

Tribunal qualificador suplent:
- Sra. Dolors Pagès i Guri, Representant de l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya.
- Sr. Josep Teixidor i Massanas, interventor municipal
- Sra. Núria Poyano i Vallverdú, administrativa
- Sra. Mª Carmen Sánchez i Garcia, treballadora proposada pel Comitè d’Em-

presa en qualitat d’observador
Secretària : Sra. Susana Vega i Roca, administrativa
Secretari suplent: Sr. Albert Esteva i Plaja, TAG de secretaria
President del Tribunal Qualificador, Sr. Carlos Jiménez i Miramón
President suplent, Sr. Josep Teixidor i Massanas
Data de la Prova: 14 de març de 2011
Hora: 9 hores
Lloc: Ajuntament de Calonge

6) 1 PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Admesos:

NOM  D.N.I.
1.- Sra. Inés Rodríguez  ....................................................................... 38.872.383
2.- Sra. Mónica Barrasa  ...................................................................... 40.536.628
3.- Sra. Yolanda Benítez  ..................................................................... 40.536.348
4.- Sra. Isabel Muñoz  ...........................................................................77.998.237
5.- Sra. Mª José Pérez ........................................................................... 17.730.543
6.- Sr. Jordi Graells  ..............................................................................77.628.541
7.- Sr. Cristina Amer  ............................................................................52.597.608
8.- Sra. Miriam Moreno  .......................................................................41.526.362
9.- Sra. Sandra Roncero  .......................................................................40.534.219
10.- Sra. Mònica Díaz  ............................................................................40.533.469
11.- Sra. Gemma Herrera  ...................................................................... 53.031.445
12.- Sra. Núria Zamora  ......................................................................... 40.532.325
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NOM  D.N.I.
13.- Sra. Mª Paloma Villardon .............................................................. 40.348.002
14.- Sra. Angeles Saez  .......................................................................... 40.538.342
15.- Sra. Montserrat Argandoña  ............................................................40.535.129
16.- Sra. Yolanda Rocha  ........................................................................37.370.449
17.- Sr. Piedad Delgado  ........................................................................ 40.352.265
18.- Sr. Sergio Solares  ............................................................................45.825.671
19.- Sra. Margarita Contreras  ................................................................40.529.036
20.- Sra. Laura Cruz  ..............................................................................40.535.442
21.- Sra. Sandra Cama  ........................................................................... 40.517.780
22.- Sr. Pere Salcedo  .............................................................................. 38.817.393
23.- Sra. Anna Mª Sallés  ....................................................................... 40.532.684
24.- Sra. Marta Grabulosa  ..................................................................... 45.549.671
25.- Sra. Núria Miranda  .........................................................................52.405.861
26.- Sra. Natividad Linares  ....................................................................40.518.502
27.- Sra. Elisabeth Carpas  .....................................................................40.366.511
28.- Sra. Gemma Vilabrú  ...................................................................... 79.301.961
29.- Sra. Susana Roqué  ..........................................................................40.532.574
30.- Sra. Carme Camacho  .....................................................................40.515.895
31.- Sra. Sheila Castro  .......................................................................... 40.538.078
32.- Sra. Sandra Moya  .......................................................................... 46.578.927
33.- Sra. Ester Vega ................................................................................40.536.709
34.- Sra. Anna Garcia  ............................................................................40.343.474
35.- Sra. Marina Solsona  ...................................................................... 40.344.471
 36.- Sra. Immaculada Llenas  ................................................................ 40.522.900
37.- Sra. Immaculada Castany  .............................................................. 35.102.727
38.- Sr. Gerard Mató  ..............................................................................40.358.430
39.- Sra. Basilia Ironely Fernández  ...................................................... 46.720.600
40.- Sra. Mª Ester Guardiola  .................................................................. 43.717.647
41.- Sra. Francesca Castro  .................................................................... 52.208.432
42.- Sra. Josefina Sánchez  .................................................................... 40.323.544
43.- Sr. Lluís Novillo  .............................................................................. 40.313.772
44.- Sra. Josefina Novalbos  .................................................................. 40.526.237
45.- Sra. Raquel Mayorgas  .................................................................... 43.533.811
46.- Sra. Neus Cotrina  ........................................................................... 43.629.916
47.- Sra. Mª Isabel Ureña  ...................................................................... 40.304.548
48.- Sra. Isabel Peregrín  ........................................................................40.523.935
49.- Sra. Anna Mª Viñolas  .....................................................................40.359.353
51.- Sra. Gemma Juncà  ......................................................................... 40.330.223
52.- Sra. Elena vives  .............................................................................. 46.710.329
53.- Sra. Montserrat Bach  ..................................................................... 46.354.927
54.- Sra. Maria Juanola  .......................................................................... 40.330.717
55.- Sra. Mireia Martínez  ......................................................................45.477.000
56.- Sr. Daniel López  ..............................................................................77.919.147
57.- Sra. Vanessa Gómez  .......................................................................40.533.328
58.- Sra. Cristina Clara  ......................................................................... 40.530.263
59.- Sra. Gemma Bonnin  ...................................................................... 46.826.520
60.- Sra. Joana Rodríguez  ......................................................................35.062.625
61.- Sra. Marta Salvador  ........................................................................40.514.823
62.- Sr. Jordi Mateu  ............................................................................... 38.808.076
63.- Sra. Susanna Juanola  .......................................................................77.910.148
64.- Sra. Silvia Rosillo  .......................................................................... 40.530.279
65.- Sra. Maria Isabel Torres  .................................................................45.539.342
66.- Sra. Cristina Gil  ..............................................................................40.538.571
67.- Sra. Alexia Rodríguez  ....................................................................74.552.020
68.- Sra. Mª del Carmen Torres  ............................................................ 46.944.469
69.- Sra. Sara Llamas  .............................................................................40.371.579
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Exclosos:

NOM  D.N.I.
50.- Sra. Susana Pérez  .......................................................................... 40.367.231
  No aporta titulació

Tribunal qualificador:
- Sra. Sònia Lorenzo i Sanz, Representant de l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya.
- Sr. Carlos Jiménez i Miramón, secretari de la Corporació
- Sra. Núria Ibars i Casas, TAG de serveis econòmics
- Sra. Marta Vilaboa i Perez, treballadora proposada pel Comitè d’Empresa en 

qualitat d’observador

Tribunal qualificador suplent:
- Sra. Anna Bonet i Costa, Representant de l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya.
- Sr. Josep Teixidor i Massanas, interventor municipal
- Sra. Núria Poyano i Vallverdú, administrativa
- Sra. Núria Bofill i Hernández, treballadora proposada pel Comitè d’Empresa 

en qualitat d’observador
Secretària : Sra. Susana Vega i Roca, administrativa
Secretari suplent: Sr. Albert Esteva i Plaja, TAG de secretaria
President del Tribunal Qualificador, Sr. Carlos Jiménez i Miramón
President suplent, Sr. Josep Teixidor i Massanas
Data de la Prova: 28 de març de 2011
Hora: 8 hores
Lloc: Ajuntament de Calonge

7) 1 PLAÇA DE RECAPTADOR

Admesos:

NOM  D.N.I.
1.- Sr. Xavier Sagrera  ............................................................................ 40.524.380

Tribunal qualificador:
- Sra. Carmina Casas i Noguer, Representant de l’Escola d’Administració Pú-

blica de Catalunya.
- Sr. Josep Teixidor i Massanas, interventor municipal
- Sra. Núria Ibars i Casas, TAG de serveis econòmics
- Sra. Mª Carmen Sánchez i Garcia, treballadora proposada pel Comitè d’Em-

presa en qualitat d’observador

Tribunal qualificador suplent:
- Sr. Josep Núñez i Nuevo, Representant de l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya.
- Sr. Albert Esteva i Plaja, TAG de secretaria
- Sr. Anna Oromí i Vall-llobera, TAG d’urbanisme
- Sra. Anna Mª Ontiveros i Llobet, treballadora proposada pel Comitè d’Empresa 

en qualitat d’observador
Secretari : Sr. Carlos Jiménez i Miramón, secretari de la corporació
Secretari suplent: Sr. Susana Vega i Roca, administrativa
President del Tribunal Qualificador, Sr. Josep Teixidor i Massanas
President suplent, Sr. Carlos Jiménez i Miramón
Data de la Prova: setmana del 13 de desembre de 2010
Hora: 9 hores
Lloc: Ajuntament de Calonge
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8) 1 PLAÇA DE TèCNIC DE PREMSA

Admesos:

NOM  D.N.I.
1.- Sr. Joan Pla  ...................................................................................... 77.917.340
4.- Sr. Jaume Figueras  ......................................................................... 40.528.340
5.- Sra. Cristina Nualart  .......................................................................40.988.231

Exclosos:

NOM  D.N.I.
2.- Sra. Elena Montiel  ......................................................................... 40.537.346
  No aporta titulació requerida
3.- Sr. Albert Domenech  ......................................................................40.351.841
  No aporta titulació requerida

Tribunal qualificador:
- Sr. Josep Maria Sais i Villanueva, Representant de l’Escola d’Administració 

Pública de Catalunya.
- Sr. Jordi Gamero i Aguilera, tècnic de premsa de Torroella de Montgrí
- Sr. Pere Carreras i Carreras, tècnic de premsa de Sant Feliu de Guíxols
- Sra. Anna Mª Ontiveros i Llobet, treballadora proposada pel Comitè d’Empresa 

en qualitat d’observador

Tribunal qualificador suplent:
- Sra. Isabel Martín i Garcia, Representant de l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya.
- Sr. Carlos Gay i Puigverd, tècnic de premsa Platja d’Aro
- Sr. Joan Cama i Molano, tècnic de premsa de Palamós
- Sra. Mª Carmen Sánchez i Garcia, treballadora proposada pel Comitè d’Em-

presa en qualitat d’observador
Secretari : Sr. Carlos Jiménez i Miramón
Secretari suplent: Sr. Susana Vega i Roca
President del Tribunal Qualificador, Sr. Jordi Gamero i Aguilera
President suplent, Sr. Carlos Gay i Puigverd
Data de la Prova: 7 de febrer de 2011
Hora: 9 hores
Lloc: Ajuntament de Calonge

SEGON.- Publicar aquesta resolució al DOGC i al tauler d’anuncis d’aquesta Cor-
poració. Es concedirà un termini de deu dies hàbils per a recusacions dels membres 
del tribunal i possibles reclamacions.

La llista provisional d’aspirants admesos i exclosos es considerarà automàticament 
elevada a definitiva si no es presenten reclamacions. Si hi haguessin reclamacions, 
seran estimades o desestimades, si s’escau, en una nova resolució per la qual s’apro-
varà la llista definitiva, la qual es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. “

Així ho mana i signa l’Alcalde, a Calonge 28 d’octubre de 2010.» Segueixen 
signatures i segell de l’alcaldia.

Calonge, 28 d’octubre de 2010

JORDI SOLER I CASALS

Alcalde

PG-281425 (10.309.081)
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CAPELLADES

EDICTE
de l’Ajuntament de Capellades, sobre aprovació d’unes bases.

Edicte de l’aprovació inicial “Bases reguladores de concurrència competitiva per 
a la concessió de les subvencions de l’Ajuntament de Capellades en els àmbits de 
l’Esport, la Cultura i l’Educació”. (2010/66)

El Ple de l’Ajuntament de Capellades en sessió ordinària del dia 13-10-2010, va 
acordar aprovar inicialment les “Bases reguladores de concurrència competitiva 
per a la concessió de les subvencions de l’Ajuntament de Capellades en els àmbits 
de l’Esport, la Cultura i l’Educació”.

Per la qual cosa, se sotmeten a informació pública pel termini de vint dies, 
comptadors des de la darrera data de publicació al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, exposició al tauler 
d’anuncis de la corporació, fent constar que si no es presenten reclamacions ni 
al·legacions en l’esmentat període, esdevindran definitivament aprovades sense 
necessitat d’acord exprés.

L’expedient amb el contingut de les bases, s’exposarà al públic per a la seva consulta 
en dies feiners, de les 9:00 a les 14:00 hores a la Secretaria d’aquest Ajuntament, al 
C/ Ramon Godó, núm. 9 de Capellades.

Es fa públic per a informació general.

Capellades, 8 de novembre de 2010

ANA mARIA SáNCHEz I CARRERA

Alcaldessa

PG-280732 (10.313.038)
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CAPELLADES

EDICTE
de l’Ajuntament de Capellades, sobre modificació d’una ordenança.

Edicte de la modificació inicial Ordenança Municipal reguladora de concessió 
de subvencions de l’Aj. de Capellades (2010/65)

El Ple del Ajuntament de Capellades en sessió ordinària celebrada el dia 13 d’oc-
tubre de 2010, acordà la modificació inicial de l’Ordenança municipal reguladora 
de concessió de subvencions de l’Ajuntament de Capellades, i en compliment del 
que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis de les entitats locals, se sotmet l’expedient a informació pública pel ter-
mini de trenta dies, a comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis 
de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular les 
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

En el supòsit de que no es presentin reclamacions o suggeriments contra la 
modificació inicial de l’esmentada ordenança en el termini d’informació pública i 
audiència dels interessats, s’entendrà aprovat definitivament l’esmentat Acord.

El qual es fa públic per al coneixement general, en compliment del que precep-
tuen els articles 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
de les entitats locals.

Es fa públic per a informació general.

Capellades, 8 de novembre de 2010

ANA mARIA SáNCHEz I CARRERA

Alcaldessa

PG-280733 (10.313.039)
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CARME

ANUNCI
de l’Ajuntament de Carme, sobre contractació de personal.

De conformitat amb l’art. 291 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i art.22 del Decret 
214/1990, es fa pública la contractació per raons de màxima urgència en règim 
laboral de duració determinada del Sr. Tomas Martinez Fernadez per a les tasques 
de neteja de via pública del 8 de novembre a 8 de febrer de 2010.

Carme, 5 de novembre de 2010

JORDI SELLARèS pOCH

Alcalde

PG-280682 (10.313.006)
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CASTELLBISBAL

EDICTE
de l’Ajuntament de Castellbisbal, sobre aprovació inicial d’unes bases.

La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 21 d’octubre de 2010, 
referent a l’aprovació inicial de les Bases que han de regular la concessió d’ajuts 
per l’adquisició de llibres i material de text per al curs 2010-2011, ha adoptat els 
acords següents:

“PRIMER.- Aprovar inicialment les Bases per a la convocatòria d’ajuts per 
l’adquisició de llibres i materials de text pel curs 2010-2011 de l’Ajuntament de 
Castellbisbal, que obren a l’expedient.

SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de vint dies 
hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província 
(BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i al tauler d’edic-
tes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de 
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades. En el cas de que no 
hagi reclamacions ni suggeriments s’entendrà definitiu, l’acord inicialment aprovat, 
sense necessitat d’ulterior acord exprés.

TERCER.- Un cop aprovades definitivament les Bases per a la convocatòria 
d’ajuts per l’adquisició de llibres i materials de text curs 2010-2011, es publicarà de 
la forma següent:

a) Al tauler d’Edictes i al Butlletí Oficial de la Província: el text íntegre de les 
bases aprovades.

b)  Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: la referència del Butlletí Oficial 
de la Província on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment esmentada.

QUART.- Notificar aquestes Bases al Departament de Governació i Adminis-
tracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, una vegada elevats a definitius 
aquests acords.”

Castellbisbal, 21 d’octubre de 2010

fRANCESCA TORRAS gARNACHO

Regidora d’Educació

PG-280424 (10.309.080)
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CASTELLGALÍ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Castellgalí, sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres.

Atès que per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 21 d’octubre de 2010 s’ha 
resolt aprovat inicialment el projecte municipal d’obra ordinària que porta per títol 
“Projecte de millora del paisatge urbà de Castellgalí”, amb un pressupost total 
per reconeixement de l’administració de 25.000 € (IVA inclòs), d’acord amb el 
que disposa l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, es sotmet el mateix al 
tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de la darrera 
inserció del present anunci a Butlletí Oficial de la Província o al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, per tal que les persones interessades el puguin con-
sultar a la Secretaria Municipal en hores d’atenció al públic i presentar, si s’escau, 
les al·legacions, reclamacions o suggeriments que considerin convenients, amb 
el benentès que de no presentar-se’n cap s’entendrà aprovat definitivament sense 
necessitat de cap ulterior acord.

Castellgalí, 21 d’octubre de 2010

CRISTòfOL gImENO I IgLESIAS

Alcalde president

PG-280394 (10.309.044)
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CORNELLÀ DE LLOBREGAT

EDICTE
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, sobre aprovació d’un projecte 
d’obres.

Mitjançant sessió de Junta de Govern Local de data 27 d’octubre de 2010, es va 
acordar:

Punt núm. 19

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres anomenat “Obres per la instal-
lació de proteccions solars en els espais públics de la Plaça Catalunya, Avinguda 
del Parc i Frederic Soler amb Països Catalans, de Cornellà de Llobregat”, redactat 
per l’Arquitecte Sr. Juan Melero Velasco, que inclou el preceptiu Estudi de Segu-
retat i Salut, amb un pressupost que ascendeix a 87.939,81 euros (IVA no inclòs), i 
103.768,98 euros (IVA inclòs).

Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant 
inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, pel període de trenta dies, així com al Butlletí d’Informació Muni-
cipal i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, per tal que qui es consideri interessat 
pugui efectuar les al·legacions i reclamacions. Transcorregut l’esmentat termini 
sense que hagin recaigut al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que suposin 
modificacions al projecte aquest s’entendrà definitivament aprovat.

Tercer.- Notificar el present acord als interessats, als efectes oportuns.

Punt núm. 20

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres anomenat “Obres de millora de 
l’accessibilitat entre els carrers Buguenvil·lea i Federico García Lorca (Zona Te-
lefònica)”, redactat pels serveis tècnics municipals, que inclou el preceptiu Estudi 
de Seguretat i Salut, amb un pressupost que ascendeix a 198.187,72 euros (IVA no 
inclòs), i 233.861,51 euros (IVA inclòs), que s’executarà amb càrrec a la partida 
pressupostària de les “Obres de conservació, millora, renovació i senyalització de 
les infrastructures urbanes de la ciutat”.

Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant 
inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, pel període de trenta dies, així com al Butlletí d’Informació Muni-
cipal i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, per tal que qui es consideri interessat 
pugui efectuar les al·legacions i reclamacions. Transcorregut l’esmentat termini 
sense que hagin recaigut al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que suposin 
modificacions al projecte aquest s’entendrà definitivament aprovat.

Tercer.- Notificar el present acord als interessats, als efectes oportuns.

Cornellà de Llobregat, 4 de novembre de 2010

p.D. de l’alcalde

LAURA péREz gáLvEz

Cap Administrativa d’Espai Públic

PG-280336 (10.309.115)
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DELTEBRE

EDICTE
de l’Ajuntament de Deltebre, sobre aprovació inicial d’un projecte urbanístic.

La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament ha aprovat inicialment, en la ses-
sió extraordinària de 4 de novembre de 2010, el projecte d’urbanització del carrer 
Doctor Joan Bonet, 2ª fase, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Jordi 
Sorkau Casanova, col.legiat núm. 9.872, amb un import total de 117.563,98 Euros 
(cent disset mil cinc-cents seixanta-tres euros i noranta-vuit cèntims) de pressupost 
d’execució per contracta.

Aquest projecte s’exposa al públic pel termini de 30 dies conforme s’estableix a 
l’art. 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny, a la fi de que els interessats legítims puguin examinar-lo i 
adduir contra el mateix les reclamacions que considerin pertinents.

Al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament estarà igualment exposat aquest edicte 
i al Negociat d’Obres i Serveis Municipals podrà examinar-se el projecte de què es 
tracta en hores d’oficina.

La qual cosa es publica per a general coneixement.

Deltebre, 4 de novembre de 2010

gERvASI ASpA CASANOvA

Alcalde president

PG-280448 (10.309.091)
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DELTEBRE

EDICTE
de l’Ajuntament de Deltebre, sobre aprovació d’un projecte urbanístic.

La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament ha aprovat inicialment, en la ses-
sió extraordinària de 4 de novembre de 2010, el projecte d’urbanització del carrer 
Doctor Joan Bonet, 1ª fase, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Jordi 
Sorkau Casanova, col.legiat núm. 9.872, amb un import total de 162.342,30 Euros 
(cent seixanta-dos mil tres-cents quaranta-dos euros i trenta cèntims) de pressupost 
d’execució per contracta.

Aquest projecte s’exposa al públic pel termini de 30 dies conforme s’estableix a 
l’art. 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny, a la fi de que els interessats legítims puguin examinar-lo i 
adduir contra el mateix les reclamacions que considerin pertinents.

Al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament estarà igualment exposat aquest edicte 
i al Negociat d’Obres i Serveis Municipals podrà examinar-se el projecte de què es 
tracta en hores d’oficina.

La qual cosa es publica per a general coneixement.

Deltebre, 4 de novembre de 2010

gERvASI ASpA CASANOvA

Alcalde president

PG-280428 (10.309.084)
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DELTEBRE

EDICTE
de l’Ajuntament de Deltebre, sobre canvi d’un sistema d’actuació.

La Junta de Govern Local en la seva sessió extraordinària de data 4 de novembre 
de 2010 aprovà inicialment l éxpedient que comprèn el canvi de sistema d’actuació 
de la Unitat d’Actuació 1 (UA1-Industrial), passant del de compensación bàsica al 
de cooperació.

Aquest expedient, de confomitat amb el previst a l’article 119 del Decret Legis-
latiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei d’urbanisme, 
s’exposa al públic per tal de que durant el termini d´UN MES es puguin presentar 
les reclamacions o al.legacions que es considerin oportunes.

Deltebre, 4 de novembre de 2010

gERvASI ASpA CASANOvA

Alcalde

PG-280427 (10.309.083)
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ESPARREGUERA

EDICTE
de l’Ajuntament d’Esparreguera, sobre aprovació d’un projecte d’obres.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 4 de novembre de 
2010, va aprovar inicialment el projecte d’obres en l’edifici de la deixalleria mu-
nicipal, amb un pressupost d’execució per contracte de 45.000,00 €, IVA inclòs, ( 
quaranta-cinc mil euros ).

De conformitat amb allò que disposen els arts. 235.2 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel D Leg. 2/2003, de 28 d’abril, i 
37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel D 179/1995, 
de 13 de juny, es sotmet a informació pública el dit acord de la Junta de Govern 
Local i l’expedient corresponent per un termini de 15 dies hàbils, comptats a partir 
de l’endemà de la última publicació d’aquest anunci al BOP i al DOGC, als efectes 
del seu examen en les dependències de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i de la for-
mulació d’al·legacions.

En el cas que no es presentessin al·legacions durant el dit termini, el projecte de 
referència quedarà aprovat amb caràcter definitiu.

Esparreguera, 5 de novembre de 2010

fRANCESCA fOSALbA I bATALLA

Alcaldessa

PG-280685 (10.313.035)
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FÍGOLS

EDICTE
de l’Ajuntament de Fígols, sobre aprovació d’una ordenança.

Per acord plenari extraordinari del Ple del Consell Obert de l’Ajutnament de Fígols, 
celebrat en data 4 de novembre de 2010, s’ha aprovat inicialment l’Ordenança de 
Lliure Accés a l’Ajuntament de Fígols.

L’expedient es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils a comp-
tar des de la darrera de les publicacions en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el diari Regió 7. En 
cas que en el termini d’informació pública no es presentin al·legacions, l’aprovació 
inicial esdevindrà definitiva.

Fígols, 4 de novembre de 2010

JOSEp gUIxé I SANCLImENTS

Alcalde

PG-280429 (10.309.086)
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FLIX

EDICTE
de l’Ajuntament de Flix, sobre contractació de personal.

L’Alcalde- President d’aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 2010/169, de 
27 d’octubre, ha procedit a la pròrroga de les contractacions laborals per màxima 
urgència.

NIF: 39.923.765C
Lloc: Tècnic Joventut
Pròrroga: (6a) des del 03/11/2010 al 31/10/2011

La qual cosa es fa pública en compliment de l’establert en l’article 291.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal 
i de règim local de Catalunya.

Flix, 28 d’octubre de 2010

OSCAR J. bOSCH pUJOL

Alcalde president

Davant meu,

LUIS mARTIN mONTULL

Secretari

PG-280399 (10.309.051)
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FONT-RUBÍ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Font-rubí, sobre aprovació inicial d’un reglament.

El Ple de l’Ajuntament de Font-rubí, en sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 
2010, acordà l’aprovació inicial del Reglament del Servei d’Arxiu Municipal de 
l’Ajuntament de Font-rubí, i en compliment del que disposen els articles 22.2.d) i 
49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, se 
sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des 
del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans 
de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, perquè els 
interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments 
que estimin pertinents.

En el supòsit de que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l’aprova-
ció inicial de l’esmentada ordenança en el termini d’informació pública i audiència 
dels interessats, s’entendrà aprovat definitivament l’esmentat Acord.

El qual es fa públic per al coneixement general, en compliment del que precep-
tuen els articles 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
de les entitats locals.

Font-rubí, 2 de novembre de 2010

xAvIER LLUCH I LLOpART

Alcalde president

PG-280397 (10.309.049)
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GRANOLLERS

EDICTE
de l’Ajuntament de Granollers, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Granollers, en sessió celebrada el 
dia 20 de setembre de 2010, va aprovar inicialment el Projecte executiu de les ade-
quacions a cobertes i elements interiors de l’Escola d’educació especial Montserrat 
Montero de Granollers (obra núm. 41/10), així com l’estudi bàsic de seguretat i salut, 
amb un pressupost estimat de 199.777,18 euros més la quantitat de 35.959,89 euros 
del 18% d’IVA, que fa un total de 235.737,07 euros, redactat pels tècnics municipals 
d’Obres i Projectes.

Atès que no s’han presentat al·legacions en el termini d’informació pública en-
degats mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província de data 
29 de setembre de 2010, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
5722 de data 27 de setembre de 2010 i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i, 
en virtut de l’acord municipal anterior, el projecte relacionat es considera aprovat 
definitivament.

Contra l’acord anterior, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar 
recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes 
a comptar des del dia seguint al de la publicació d’aquest edicte.

O bé, directament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de 
dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de l’acord anterior.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre que es consideri convenient.

Granollers, 2 de novembre de 2010

m. àNgELS bADIA I bUSqUETS

Secretària general accidental

PG-280400 (10.309.053)
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GRANOLLERS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Granollers, sobre contractació de la gestió d’un servei.

En sessió celebrada pel Ple de la corporació en sessió ordinària de data 26 d’octubre 
de 2010, s’aprovà la contractació del contracte de gestió de servei públic (modalitat 
concessió) de la concessió de la prestació de la gestió de servei públic d’habitatge 
dotacional públic per a gent gran situat al Pla de Baix de l’Ajuntament de Granollers 
aprovat pel Ple en sessió ordinària celebrada el 29 de juny de 2010, i els plecs de 
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que han de regir la 
tramitació d’aquest expedient licitatori, mitjançant procediment obert i tramitació 
ordinària, així com s’acordà convocar la licitació de forma simultània, d’acord amb 
allò previst a l’article 143 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector 
Públic, d’acord amb les següents condicions:

1.- Objecte del contracte: Contracte de gestió de servei públic (modalitat con-
cessió) per a la contractació de la concessió de la gestió de servei públic d’habitatge 
dotacional públic per a gent gran situat al Pla de Baix (Can Bassa) de l’Ajuntament 
de Granollers, que consisteix en:

Redacció del Projecte executiu
Construcció del projecte.
Equipament i instal·lacions dels habitatges dotacionals
Explotació del Servei Públic

2.- Pressupost base de licitació:
- El valor total estimat del contracte és de 8,000,000,79 euros (IVA exclòs) que 

inclou els honoraris de redacció del projecte, construcció de l’edifici, instal·lacions 
i equipaments dels habitatges.

- S’estableix un cànon anual de sortida de 15,000,00 euros a aplicar a partir del 
primer any d’explotació del servei.

- S’estableix una tarifa de lloguer a percebre pel concessionari que inicialment 
es calcula en un màxim de de 450 euros/mes.

3.- Garanties de la contractació: El licitador que presenti l’oferta econòmicament 
més avantatjosa haurà de constituir una garantia definitiva del 5% de l’import 
d’adjudicació, exclòs l’IVA, en el termini de 10 dies hàbils següents a comptar des 
del requeriment de l’òrgan de contractació.

4.- Termini d’execució: La durada de la redacció de projecte i execució d’obra i 
instal·lacions serà com a màxim de 20 mesos. La durada de l’execució de les pres-
tacions objecte del contracte, serà com a màxim de 45 anys, a comptar des de la 
data d’explotació del servei públic.

5.- Obtenció de documentació i informació: El plec de condicions administrati-
ves i tècniques es podrà aconseguir a través de la pàgina web de l’Ajuntament de 
Granollers: www.granollers.cat on es determina el perfil del contractant, dins el 
període de presentació de proposicions.

6.- Presentació de pliques. Els licitadors presentaran els tres sobres tancats acom-
panyats d’instància al Registre General de l’Ajuntament “OAC” (C/Sant Josep, núm. 
7 08401 Granollers) dins l’horari d’atenció al públic ( de 8:30 a 19 hores, de dilluns 
a dijous, i de 8:30 h a 14 h els divendres, excepte festius al municipi).

La data límit per a la presentació de pliques: 14/12/2010

7.- Obertura de pliques: El sobre núm. 1 s’obriran en acte intern. El sobre núm. 
2 s’obrirà a la sala de reunions del carrer Sant Josep, 7 4a.planta el dia 17/12/2010 
a les 11:00 hores. La data d’obertura del sobre núm. 3 “oferta econòmica”, es pu-
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blicarà en el perfil del contractant de la web municipal, posteriorment a l’obertura 
del sobre núm.2.

8.- Despeses dels anuncis. A càrrec del contractista adjudicatari del servei.

9.-  Criteris per a la valoració de les proposicions. Per a la valoració de les pro-
posicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa es tindrà en 
compte els criteris d’adjudicació establerts en el Plec de clàusules administratives 
particulars.

10. Model de proposició i documentació que cal presentar: Els licitadors hauran 
de presentar la seva sol·licitud ajustada al model de proposició que consta en el Plec 
de condicions aprovat.

Granollers, 8 de novembre de 2010

NúRIA bLANCHAR I CAzORLA

Cap de l’Oficina Central de Contractació i Compres

PG-280684 (10.313.034)
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LLORET DE MAR

EDICTE
de l’Ajuntament de Lloret de Mar, sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres.

Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern en sessió de data 17/09/2010 el 
“Projecte d’il·luminació als Jardins de Santa Clotilde” se sotmet a informació pública 
pel termini de trenta dies hàbils, d’acord amb allò que disposa l’art. 37 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 
13 de juny. Durant aital termini l’expedient romandrà als Serveis d’Urbanisme de 
l’Ajuntament, situat a l’Av. de les Alegries, 8-10, en horari d’atenció al públic, de 10 
a 14 hores, a fi que pugui ser consultat i si s’escau presentar-hi al·legacions

Lloret de Mar, 30 de setembre de 2010

pERE fIgUEREDA I CAIROL

Secretari delegat

PG-280416 (10.309.069)
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LLORET DE MAR

EDICTE
de l’Ajuntament de Lloret de Mar, sobre exposició pública d’uns plecs de clàusu-
les.

En data 29 d’octubre de 2010, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va 
aprovar el plec de clàusules econòmico – administratives i jurídiques que regiran 
la compravenda, mitjançant subhasta pública, de la parcel·la n. 131 ubicada a la 
Urbanització La Creu de Lloret de Mar.

El plecs esmentats s’exposen al públic en el perfil de contractant de l’Ajuntament 
de Lloret de Mar (www.lloret.cat), de forma simultània amb la licitació per un termini 
de 20 dies hàbils des de l’última publicació al BOP de Girona o DOGC, i en aquest 
termini seran susceptibles a la presentació de reclamacions, d’acord amb el que 
estableix l’art. 277.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’art. 86.2 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú

Lloret de Mar, 3 de novembre de 2010

DAvID REIxACH I SAURA

Secretari accidental

PG-280396 (10.309.047)
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MARTORELLES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Martorelles, sobre nomenament de personal.

En data 6 d’octubre de 2010 he dictat el Decret que nomena la senyora Montserrat 
Torrents Pedragosa funcionària de carrera de l’Ajuntament de Martorelles per ocupar 
la plaça vacant de tècnic d’administració general, escala d’administració general, 
subescala tècnica superior, grup de classificació A1.

El que es publica en compliment del que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats 
Locals.

Martorelles, 14 d’octubre de 2010

ROmUALD vELASCO LÓpEz

Alcalde

PG-280408 (10.309.062)
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MARTORELLES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Martorelles, sobre nomenament de personal.

En data 28 d’octubre de 2010 he dictat el Decret que nomena el senyor Sergi 
Amer Capdevila funcionari interí de l’Ajuntament de Martorelles per ocupar la 
plaça vacant d’arquitecte, grup de classificació A1.

El que es publica en compliment del que disposa l’article 82 del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats 
Locals.

Martorelles, 2 de novembre de 2010

ROmUALD vELASCO LÓpEz

Alcalde

PG-280410 (10.309.064)
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MONISTROL DE MONTSERRAT

EDICTE
de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, sobre contractació de personal.

En compliment del que preveuen els articles 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de data 18 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i els articles 22 i 94.4 del Decret 214/90, pel qual s’aprova el 
Reglament de Personal al servei dels ens locals, es dóna publicitat a les contrac-
tacions laborals celebrades amb caràcter d’urgència, i nomenaments de personal 
funcionari següents

1. Sr .JORDI PRAT ALMIRALL
DNI 39154775N
Formalització de contracte laboral de treball de durada determinada per obra i 

servei determinat a temps parcial amb una dedicació de 28 hores setmanals (rea-
lització de l’obra i servei:PLANS EXTRAORDINARIS D’OCUPACIÓ LOCAL 
2010-PROJECTE IMPULS-TREBALL AMB EXP. NUM.2010Y9X330301/01 
SUBVENCIONAT PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA)

Categoria salarial: Peons de manteniment
Retribució bruta: 752,34 €(Inclou pagues )
Data inici: 15/07/2010
Durada del contracte: 6 mesos

2. Sr.FRANCISCO MANUEL RODRÍGUEZ QUIROGA
DNI 46701421J
Formalització de contracte laboral de treball de durada determinada per obra i 

servei determinat a temps parcial amb una dedicació de 28 hores setmanals (rea-
lització de l’obra i servei:PLANS EXTRAORDINARIS D’OCUPACIÓ LOCAL 
2010-PROJECTE IMPULS-TREBALL AMB EXP. NUM.2010Y9X330301/01 
SUBVENCIONAT PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA)

Categoria salarial: Peons de manteniment
Retribució bruta: 752,34 €(Inclou pagues )
Data inici: 15/07/2010
Durada del contracte: 6 mesos

3. Sr.ANTONIO DERAS MILAN
DNI 39352223M
Formalització de contracte laboral de treball de durada determinada per obra i 

servei determinat a temps parcial amb una dedicació de 28 hores setmanals (rea-
lització de l’obra i servei:PLANS EXTRAORDINARIS D’OCUPACIÓ LOCAL 
2010-PROJECTE IMPULS-TREBALL AMB EXP. NUM.2010Y9X330301/01 
SUBVENCIONAT PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA)

Categoria salarial: Peons de manteniment
Retribució bruta: 752,34 €(Inclou pagues )
Data inici: 15/07/2010
Durada del contracte: 6 mesos

4. Sr .AMJAHAD ABDELKADER
NIE X4461830Z
Formalització de contracte laboral de treball de durada determinada per obra i 

servei determinat a temps parcial amb una dedicació de 28 hores setmanals (rea-
lització de l’obra i servei:PLANS EXTRAORDINARIS D’OCUPACIÓ LOCAL 
2010-PROJECTE IMPULS-TREBALL AMB EXP. NUM.2010Y9X330301/01 
SUBVENCIONAT PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA)

Categoria salarial: Peons de manteniment
Retribució bruta: 752,34 €(Inclou pagues )



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.201083094

Administració local

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Data inici: 15/07/2010
Durada del contracte: 6 mesos

5. Sr DAVID SARRATE MONCHOLI
DNI 52199513R
Formalització de contracte laboral de treball de durada determinada per obra i 

servei determinat a temps parcial amb una dedicació de 28 hores setmanals (rea-
lització de l’obra i servei:PLANS EXTRAORDINARIS D’OCUPACIÓ LOCAL 
2010-PROJECTE IMPULS-TREBALL AMB EXP. NUM.2010Y9X330301/01 
SUBVENCIONAT PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA)

Categoria salarial: Peons de manteniment
Retribució bruta: 752,34 €(Inclou pagues )
Data inici: 15/07/2010
Durada del contracte: 6 mesos

6. Sra JUANA SALAS GARCIA
DNI 35124847Y
Formalització de contracte laboral de treball de durada determinada per obra i 

servei determinat a temps parcial amb una dedicació de 28 hores setmanals (rea-
lització de l’obra i servei:PLANS EXTRAORDINARIS D’OCUPACIÓ LOCAL 
2010-PROJECTE IMPULS-TREBALL AMB EXP. NUM.2010Y9X330301/01 
SUBVENCIONAT PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA)

Categoria salarial: Peons de manteniment
Retribució bruta: 752,34 € (Inclou pagues )
Data inici: 27/07/2010 A 14/01/2010

7. Sra ALBA GARCIA GONZALEZ
NIF: 39380978X
Formalització de contracte de treball de durada determinada a temps parcial 

d’interinitat per substitució treballador responsable del manteniment de les piscines 
municipals.

Categoria salarial: Peó de manteniment de la piscina municipal
Inici el 2 agost a l’11 d’agost de 2010.
Retribució bruta: la legalment establerta proporcional per aquest lloc de treball

8. Sr. MARTÍ FLOTATS GARROSET
NIF: 39329382A
Formalització de contracte de treball de durada determinada a temps parcial 

eventual per circumstàncies de la producció .
Categoria Salarial: Educador Social.
Inici el 15 d’octubre fins el 31 de desembre de 2010 .
Retribució bruta: la legalment establerta proporcional per aquest lloc de treball

El que es fa públic per a general coneixement.

Monistrol de Montserrat, 4 de novembre de 2010

JOAN mIgUEL I RODRígUEz

Alcalde

PG-280412 (10.309.065)
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MONTCLAR

ANUNCI
de l’Ajuntament de Montclar, sobre aprovació inicial d’un pla urbanístic.

L’Ajuntament de Montclar, en sessió plenària extraordinària celebrada el dia 27 
d’octubre del 2010, ha aprovat inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Montclar, així com el seu corresponent Informe de Sostenibilitat Ambiental.

De conformitat amb el que disposa l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i 
l’article 115 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme de Catalunya, es sotmet l’esmentat Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal així com el seu corresponent Informe de Sostenibilitat Ambiental, 
al tràmit d’informació pública, per un termini de quaranta –cinc dies, a comptar 
des de l’última publicació del present edicte al BOPB, al DOGC, al diari Regió 7, 
al taulell d’anuncis municipal i a la pàgina web municipal www.montclar.cat, als 
efectes d’examen i presentació d’al·legacions.

Tot aquest expedient es pot consultar a la secretaria de l’ajuntament els dimecres 
i divendres de 16:00 a 20:00 hores.

Montclar, 28 d’octubre de 2010

JOSEp vILAR I TRISTANy

Alcalde

PG-280421 (10.309.077)
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OLOT

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Olot, sobre aprovació inicial d’una ordenança municipal.

L’Ajuntament Ple, en sessió de data 28 d’octubre de 2010, va aprovar inicialment 
l’Ordenança municipal de circulació.

De conformitat amb els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 178 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, se sotmet 
a informació pública i audiència dels interessats el projecte de norma proposada, pel 
termini de trenta dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci 
al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació escrita diària i al tauler 
d’anuncis de la Corporació, per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial esdevindrà 
definitiva i es procedirà a la publicació íntegra del text del reglament al BOP de 
Girona, a efectes de la seva entrada en vigor anunciant, posteriorment, la referència 
d’aquesta publicació al DOGC.

Olot, 2 de novembre de 2010

LLUíS SACREST I vILLEgAS

Alcalde president

PG-280287 (10.309.040)
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ÒRRIUS

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Òrrius, sobre aprovació d’un plec de clàusules.

El ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 26 d’agost de 2010, 
va aprovar el Plec de clàusules tècniques, econòmiques i administratives particulars 
que regirà el contracte de gestió del Servei municipal de subministrament d’aigua 
potable al municipi d’Òrrius. D’acord amb allò que disposa l’article 277 del TRL-
MRLC s’exposen al públic pel termini de vint dies, comptats a partir de l’endemà 
de la darrera publicació d’aquest anunci en el BOPB o en el DOGC, a l’efecte de 
presentació de possibles reclamacions. Acord que esdevindrà definitiu, si durant el 
l’esmentat tràmit d’exposició pública no s’hi formula cap al·legació o reclamació.

Simultàniament, es convoca licitació que es tramitarà de forma urgent i no subjecte 
a regulació harmonitzada, per procediment obert i adjudicació mitjançant l’aplica-
ció de més d’un criteri de valoració (concurs), en virtut d’allò que estableixen els 
articles 134 i 141 a 145 de la Llei de Contractes del Sector Públic, si bé la licitació 
s’ajornarà, quan resulti necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra 
el plec de clàusules particulars.

—1 Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament d’Òrrius
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria de l’Ajuntament

—2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Prestació del Servei de subministrament d’aigua 

potable a la població d’Òrrius.
b) Divisió per lots i número: no escau.
c) Lloc d’execució: Municipi d’Òrrius.
d) Termini d’execució: 25 anys.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Més d’un criteri de valoració

—4 Tipus de licitació: cànon
El concessionari abonarà a l’Ajuntament un mínim de 0,02 EUROS per m3 d’aigua 

facturada en concepte de cànon de prestació del servei.

—5 Garanties:
a) Garantia provisional 3.000 euros.
b) Garantia definitiva serà el 15.000 euros.

—6 Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament d’Òrrius
b) Domicili: Plaça de l’Església, 5
c) Localitat i codi postal: Òrrius. (08317)
d) Telèfon: 937.971.455
e) Fax: 937.560.673
f) E-mail: òrrius@diba.cat

—7 Requisits específics del contractista:
Certificat de classificació expedits pel Registre Oficial d’Empreses Classifi-

cades de l’Estat o el Registre de Contractistes de la Generalitat de Catalunya o 
còpia autenticada, juntament amb una declaració jurada de la seva vigència en els 
epígrafs següents:
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Grup Subgrup Categoria
L 2 B
L 4 B
O 3 B
P 1 B
P 2 B

—8 Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals posteriors al de l’última 

publicació d’aquest anunci en el BOPB i DOGC.
b) Documentació que s’ha de presentar: la que detallen els plecs de clàusules 

administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Registre general de l‘Ajuntament d’Òrrius.

—9 Criteris de valoració de les ofertes
L’adjudicació del servei objecte del present contracte, es realitzarà de conformitat 

amb els criteris objectius que fixa la clàusula 11ª. Aquests son:
Per a la memòria de gestió del servei. Fins a 50 punts.
Per a l’oferta econòmica del servei. Fins a 35 punts.
Per a l’estructura de suport del licitador a la comarca del Maresme. Fins a 10 

punts.
Per a les altres garanties que el licitador pugui aportar. Fins a 5 punts.

—10 Obertura de les ofertes:
La Mesa es reunirà a les 18 hores del primer dimarts hàbil següent a la data de 

finalització del termini de presentació de proposicions en acte públic per a l’obertura 
del Sobre núm. 2 (Proposició econòmica) i del Sobre núm. 3 (Línies d’actuació que 
es compromet el licitant).

—11 Despeses dels anuncis:
L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació de la present contrac-

tació, que haurà d’abonar l’adjudicatari, serà de 2.000,00 euros.

Òrrius, 5 d’octubre de 2010

NúRIA AbAD I ANTON

Alcaldessa accidental

PG-280496 (10.312.006)
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PALLEJÀ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Pallejà, sobre aprovació definitiva de la modificació d’un 
reglament.

Per mitjà d’aquest anunci es fa avinent que, en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona del dia 3 de novembre de 2010, apareixen publicats els acords adop-
tats pel Ple de l’Ajuntament de Pallejà, en sessió de 29 de juliol de 2010, pels quals 
s’aprova la modificació del Reglament de règim intern del Centre de Dia Pallejà i 
del Contracte Assistencial per al Servei de Centre de Dia, el qual forma part com 
annex, de l’esmentat Reglament, així com el text íntegre de les modificacions 
introduïdes.

Pallejà, 3 de novembre de 2010

ISmAEL áLvAREz SERRANO

Alcalde

PG-280447 (10.309.090)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.201083100

Administració local

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

PALS

EDICTE
de l’Ajuntament de Pals, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 19 d’octubre de 2010, va 
aprovar definitivament el projecte d’obres per a l’execució del col·lector d’aigües 
residuals al barri del Vernagar, amb un pressupost d’execució per contracte per 
import de 310.012,22 euros.

Contra el present acord, que és definitiu i posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar un recurs contenciós administratiu davant al Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al 
d’aquesta publicació. Potestativament es pot interposar prèviament un recurs de 
reposició davant l’AlcaldiaPresidència d’aquesta Corporació en el termini d’un mes, 
a comptar a partir del dia següent d’aquesta publicació. Si transcorre el termini 
d’un mes a comptar des del dia següent al de la data d’interposició del recurs de 
reposició sense que hagi estat dictada i notificada cap resolució expressa, s’entendrà 
desestimat. En aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se 
en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al de la data en què pre-
sumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició.

Pals, 2 de novembre de 2010

JOAN SILvESTRE I ALbERTí

Alcalde

PG-280395 (10.309.046)
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SABADELL

EDICTE
de l’Ajuntament de Sabadell, sobre nomenament de personal eventual de confi-
ança.

El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals en data 4 d’agost de 2010, va 
dictar el decret 8494/2010, en el que es resol el següent:

PRIMER.- Nomenar com a personal eventual de confiança o assessorament 
especial el Sr. Carlos Rodríguez Herencia, amb efectes del dia 1 de setembre de 
2010, en el lloc de treball d’Auxiliar Col·laborador.

SEGON.- Aquest lloc de treball correspon al grup de classificació C2, comple-
ment de destinació 14, complement específic codi 202, i és amb dedicació parcial 
del 50%.

TERCER.- La persona nomenada cessarà automàticament en el moment o data 
en què es produeixi el cessament definitiu o l’expiració del mandat de l’autoritat 
que els ha nomenat, si bé, d’acord amb l’article 10.2 del Decret 214/90, de 30 de 
juliol, el cessament serà lliure en tot cas i es podria produir en qualsevol moment 
del mandat corporatiu.

QUART.- A la persona nomenada, se li aplicarà per analogia el règim estatutari 
dels funcionaris de carrera, i tindrà la protecció social mitjançant el règim general 
de la Seguretat Social, de conformitat amb el que disposa l’article 11 del Decret 
214/1990.

CINQUè.- Donar compte d’aquest Decret al Ple Municipal en la propera sessió 
que celebri.

SISè.- Publicar aquest nomenament al BOP i al DOGC.

SETè.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida corresponent, designada pel 
Sr. Interventor dels Fons Municipals.

VUITè.- Notificar formalment aquest acord a l’interessat.

La qual cosa es fa pública per tal de donar compliment el que preveu l’article 10 
del Decret 214/90 de 30 de juliol.

Sabadell, 8 d’octubre de 2010

JOAN mANAU vALOR

Tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals

PG-280414 (10.309.067)
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SABADELL

EDICTE
de l’Ajuntament de Sabadell, sobre contractació de personal.

En compliment de l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i de 
l’article 94.3 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, es dóna publicitat dels nomenaments interins 
i contractes laborals de màxima urgència, a les places i dates que s’indiquen, de 
les persones següents:

- David Magrané López, contractat laboral a una plaça de Tècnic Superior Pro-
fessor Llenguatge Musical i Matèries Teòriques, grup de classificació A1, adscrit 
al Servei d’Educació, amb efectes del 7 de setembre de 2010.

- Josep Llauradó Cardona, contractat laboral a una plaça de Tècnic Superior 
Professor Clarinet, grup de classificació A1, adscrit al Servei d’Educació, amb 
efectes del 10 de setembre de 2010.

Sabadell, 8 d’octubre de 2010

JOAN mANAU vALOR

Tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals

PG-280415 (10.309.068)
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SABADELL

EDICTE
de l’Ajuntament de Sabadell, sobre aprovació inicial de diverses ordenances i 
reglaments municipals.

L’Excm. Ajuntament Ple, en sessió del proppassat dia 2 de novembre de 2010, per 
tal d’adaptar la normativa municipal al marc legal vigent, va aprovar els següents 
acords:

“PRIMER.- Aprovar inicialment el text del reglament de funcionament de la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Sabadell.

SEGON.- Aprovar inicialment el text del reglament de funcionament del registre 
electrònic de l’Ajuntament de Sabadell.

TERCER.- Aprovar inicialment el text de l’ordenança de circulació
QUART.- Aprovar inicialment el text de l’ordenança reguladora dels serveis de 

taxi (urbà).
CINQUè.- Aprovar inicialment el text de l’ordenança de publicitat i instal·lacions 

publicitàries.
SISè.- Aprovar inicialment el text de l’ordenança de cales, rases i canalitzaci-

ons.
SETè.- Aprovar inicialment el text del reglament regulador del funcionament 

del registre municipal d’unions civils
VUITè.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora de la 

neteja pública i de la gestió dels residus.
NOVè.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora de la 

instal·lació, el dipòsit i la retirada de contenidors de terra i runa a la via pública.
DESè.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal d’ocupació 

de les vies i espais públics
ONZè.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal sobre 

tinença d’animals.
DOTZè.- Aprovar inicialment la modificació del reglament del Mercat Central 

de Sabadell.
TRETZè.- Aprovar inicialment la modificació dels reglament dels mercats de 

la Creu Alta, Campoamor, Els Merinals i Torre-romeu.
CATORZè.- Aprovar inicialment la derogació de l’ordenança municipal d’execució 

telemàtica de procediments administratius i de regulació del registre telemàtic de 
la corporació aprovada el 16 de març de 2004.

QUINZè.- Aprovar inicialment la derogació de l’ordenança reguladora dels serveis 
de transport en vehicles automòbils, aprovada el 28 de juliol de 1993.

SETZè.- Aprovar inicialment la derogació de l’ordenança reguladora de la pu-
blicitat aprovada el 30 de gener de 1998.

DISSETè.- Aprovar inicialment la derogació de l’ordenança de rases i canalit-
zacions aprovada el 25 de febrer de 1985.

DIVUITè.- Aprovar inicialment la derogació de les normes reguladores de funci-
onament del registre municipal d’unions civils, aprovades el 16 de maig de 1994.

DINOVè.- Aprovar inicialment la derogació de l’ordenança sobre els aliments 
i els establiment alimentaris i la tramitació d’autorització sanitàries aprovada el 8 
de novembre de 1989.

VINTè.- Aprovar inicialment la derogació de l’ordenança reguladora de l’aplicació 
dels residus orgànics amb destinació agrícola aprovada el 27 de febrer de 2002

VINTIUNè.- Aprovar inicialment la derogació de l’ordenança sobre el transport 
i l’abocament de terres aprovada el 28 de febrer de 1981.

VINT-I-DOSè.- Aprovar inicialment la derogació de l’ordenança de circulació 
aprovada el 30 de setembre de 1992.

VINT-I-TRESè.- Aprovar inicialment la derogació de l’ordenança municipal 
de guals
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VINT-I-QUATRè.- Sotmetre els anteriors acords a informació pública per un 
termini de trenta dies, de conformitat amb el que disposa l’article 49 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local i l’article 178 del Decret Legislatiu 
2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, transcorregut el qual sense haver-se formulat reclamacions i suggeri-
ments, quedaran aprovats definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord 
de manera expressa.

VINT-i-CINQUè - Facultar a l’alcalde-president o regidor en qui delegui o tingui 
delegat, perquè subscrigui tots els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat 
dels precedents acords.

VINT-I-SISè.- Facultar al Tinent d’Alcalde cada Àrea perquè una vegada trans-
corregut el termini d’exposició pública de les ordenances o reglaments que s’apro-
ven o modifiquen, sense que s’hagin presentat al·legacions, aprovi el text refós de 
la norma corresponent, que es publicarà a la pàgina web municipal amb efectes 
informatius.”

El text de les ordenances o, en el seu cas, modificacions, es troba a disposició 
dels interessats a la Direcció de l’Àrea de Serveis Centrals (Rambla, núm. 69, 3a 
planta, 08202 Sabadell), de 9 a 14 hores.

Sabadell, 3 de novembre de 2010

JUAN mANAU vALOR

Tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals

PG-280413 (10.309.066)
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SALOU

ANUNCI
de l’Ajuntament de Salou, sobre aprovació d’un projecte d’obres.

La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el 2 de novembre de 2010, 
adopta l’acord d’aprovar definitivament el projecte d’obres ordinàries de l’edifici 
per a cluster econòmic de promoció del sector turístic de Salou i la província de 
Tarragona, a la Masia Catalana, per un pressupost d’execució per contracte de 
647.176,65 € i un termini previst de realització de 6 mesos.

Contra el present acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de Tarragona, 
en el termini de dos mesos a comptar des de la seva publicació. Alternativament i, 
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de la seva publicació. Igualment 
es pot interposar qualsevol altre recurs que estimeu procedent.

Salou, 3 de novembre de 2010

fRANCISCO ALIJO mOyANO

Secretari general

PG-280324 (10.309.108)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.201083106

Administració local

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

SALT

ANUNCI
de l’Ajuntament de Salt, sobre aprovació d’unes bases.

El Ple de la Corporació, en sessió ordinaria celebrada el dia 18 d’octubre de 2010, 
ha acordat aprovar les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions a entitats 
que realitzen activitats culturals, esportives, socials i festives d’interès públic local 
i sotmetre-les a informació pública per un termini de 20 dies.

Les normes contingudes en aquestes bases regulen l’objecte de les subvencions, 
els requisits generals que han de complir els seus beneficiaris, el termini i la forma 
de justificació del compliment de la finalitat objecte de foment, les garanties esta-
blertes a favor dels interessos públics, els supòsits de revisió i la forma i el termini 
per al seu atorgament.

Salt, 21 d’octubre de 2010

IOLANDA pINEDA I bALLÓ

Alcaldessa

PG-280334 (10.309.114)
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SALT

ANUNCI
de l’Ajuntament de Salt, sobre provisió de places.

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 213, de 8 de novembre de 
2010, s’han publicat les bases i la convocatòria del procediment de selecció per 
a proveir definitivament quatre places d’educadora d’escola bressol, reservades 
a promoció interna, incloses dues places a l’oferta pública d’ocupació per a l’any 
2008, aprovada en la Junta de Govern Local del dia 30 de setembre de 2008 i dues 
places a l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2010, aprovada en la Junta de Govern 
Local del dia 29 de juny de 2010, i amb subjecció a les bases generals aprovades 
per la Junta de Govern Local del dia 26 d’octubre de 2010.

Les instàncies-tipus sol·licitant prendre part en les proves es presentaran en el 
registre general de l’Ajuntament, o en la forma que determina l’art. 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, dirigides a l’Alcaldessa Presidenta de la Corporació, 
en el termini de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent de la publicació 
d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Salt, 8 de novembre de 2010

IOLANDA pINEDA I bALLÓ

Alcaldessa

PG-280731 (10.313.037)
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SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, sobre nomenament de personal.

Pel present es fa saber que per resolució d’Alcaldia núm. 708 de 28/10/2010 va 
ésser nomenada auxiliar administrativa enquadrada dins l’escala d’administració 
general, sots-escala auxiliar, grup de classificació C2 la Sra. Montserrat Valls i 
Colomer per via d’urgència, fent-se efectiva la corresponent presa de possessió en 
data 3 de novembre de 2010.

El que es fa públic d’acord amb el que estableix el decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.

Sant Cebrià de Vallalta, 3 de novembre de 2010

L’alcalde, signatura il·legible

PG-280288 (10.309.041)
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SANTA PERPèTUA DE MOGODA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, sobre contractació de personal 
laboral (043-10).

La Tinenta d’alcalde de recursos humans, Carmen Garrido Fernández, en data 
26 d’octubre de 2010, ha resolt el següent:

Contractar al Sr. David Camarena Rodriguez amb DNI núm. 34758025-B, en 
règim laboral, amb les següents especificitats:

Tipus de contracte.- Laboral fix (100)
Codi del lloc de treball.- 3199
Data d’inici.- 1 de novembre de 2010.
Categoria professional.- Ajudant serveis medi ambient.
Lloc de treball.- Serveis Tècnics i Medi Ambient.
Grup.- C2.
Període de Pràctiques.- Tres mesos
Complement destinació.- 14.
Complement específic.- 7433,58€.
Jornada/horari.- Jornada complerta.
Període de prova/pràctiques.- S’estableix un període de pràctiques de tres me-

sos, que té la consideració de fase final del procés selectiu, que es realitzarà sota 
la supervisió del cap del servei, la Sra. Teresa Martinez Barchino, la qual haurà de 
fer un informe valoratiu abans del dia 30 de setembre de 2010. En cas d’informe 
desfavorable el candidat serà declarat no apte per resolució motivada de l’òrgan 
competent, amb tràmit d’audiència previ i perdent en conseqüència els drets derivats 
de la contractació.

Santa Perpètua de Mogoda, 2 de novembre de 2010

mANUEL RUIz mONTERO

Alcalde

PG-280407 (10.309.061)
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TALAMANCA

ANUNCI
de correcció d’errades a l’Anunci de l’Ajuntament de Talamanca publicat al DOGC 
núm. 5688, de 9.8.2010.

Atès que s’ha detectat un error a l’anunci mitjançant el qual s’ha publicat l’Oferta 
Pública d’Ocupació, publicat al BOPB d’11d’agost de 2010 i al DOGC de 9 d’agost 
de 2010, es procedeix a publicar el següent en substitució del mateix:

“El Ple d’aquest ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 14 de juliol de 
2010, va adoptar, per unanimitat, entre d’altres, el següent acord:

“PRIMER. – Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per l’any 
2010 en els següents termes:

Règim Laboral (personal laboral fix):
Categoria: Administratiu/va d’administració general. Grup: C1 Vacants: 1. Sis-

tema selecció: concurs de mèrits.
SEGON.- Tal i com estableix l’article 70.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Es-

tatut Bàsic de l’Empleat Públic, el termini màxim per portar a terme les respectives 
convocatòries es fixa en el 14 de juliol de 2013.

TERCER.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”.

Talamanca, 27 d’octubre de 2010

JOSEp TARIN CANALES

Alcalde

PG-280409 (10.309.063)
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TOSSA DE MAR

ANUNCI
de l’Ajuntament de Tossa de Mar, sobre aprovació definitiva de la supressió d’un 
organisme municipal.

El Ple de l’Ajuntament de Tossa de Mar, en sessió ordinària celebrada el dia 9 de 
setembre de 2010, acordà l’aprovació inicial, de la supressió de l’organisme autònom 
municipal “PATRONAT DEL MUSEU” de Tossa de Mar, per a la gestió del servei 
del Museu Municipal.

Atès que la proposta ha estat exposada al públic pel termini de trenta dies i durant 
l’esmentat termini no s’han presentat al·legacions o reclamacions, s’ha de tenir per 
aprovada definitivament, i es publica, d’acord amb el que preveu l’article 38.2 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny.

Tossa de Mar, 2 de novembre de 2010

ImmACULADA COLOm CANAL

Alcaldessa

PG-280404 (10.309.058)
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TOSSA DE MAR

ANUNCI
de l’Ajuntament de Tossa de Mar, sobre aprovació definitiva de la supressió d’un 
organisme municipal.

El Ple de l’Ajuntament de Tossa de Mar, en sessió ordinària celebrada el dia 9 de 
setembre de 2010, acordà l’aprovació inicial, de la supressió de l’organisme autònom 
municipal SERVEI MUNICIPAL D’ESPORTS de Tossa de Mar.

Atès que la proposta ha estat exposada al públic pel termini de trenta dies i durant 
l’esmentat termini no s’han presentat al·legacions o reclamacions, s’ha de tenir per 
aprovada definitivament, i es publica, d’acord amb el que preveu l’article 38.2 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny.

Tossa de Mar, 2 de novembre de 2010

ImmACULADA COLOm CANAL

Alcaldessa

PG-280403 (10.309.057)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.2010 83113

Administració local

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

VACARISSES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Vacarisses, sobre aprovació d’un reglament.

El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses en sessió ordinària de data 28 d’octubre 
de 2010 va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el Reglament de funcionament 
del casal de la gent gran de Vacarisses, alhora que acordava la submissió del dit 
Reglament a un tràmit d’informació pública durant trenta dies hàbils.

En compliment de l’ acord plenari esmentat anteriorment, l’expedient de referència 
-que inclou el text del Reglament-, podrà ser examinat i consultat per qualsevol 
interessat a les oficines municipals els dilluns i dimecres, de 9:00 hores a 14:00 
hores i de 16:00 hores a 18:00 hores i dimarts, dijous i divendres, de 9:00 hores a 
14:00 hores, durant un termini que finalitzarà trenta dies hàbils desprès d’haver estat 
publicat el present anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, al Diari avui i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Durant el mateix termini d’informació pública qualsevol interessat podrà presentar 
per escrit, davant l’Ajuntament, les reclamacions, al·legacions o suggeriments que 
hom consideri pertinents en relació al Reglament esmentat més amunt. Els escrits 
es podran adreçar a la Corporació municipal emprant qualsevol dels mitjans a què 
fa referència l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s’hi presenta cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma, 
el Reglament esdevindrà aprovat definitivament de forma automàtica, sense cap 
tràmit ulterior, sens perjudici de la seva publicació oficial, tal com disposen l’article 
162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya; 
l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 
i l’article 66 del reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Vacarisses, 29 d’octubre de 2010

CARLES CANONgIA I gERONA

Alcalde

PG-280426 (10.309.082)
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VIC

EDICTE
de l’Ajuntament de Vic, sobre aprovació d’un projecte d’obres.

De conformitat amb el que disposa l’article 38.2 del Reglament d’obres, activi-
tats i serveis dels ens locals, es fa públic que la Junta de Govern Local, en la sessió 
celebrada el dia 20 d’octubre de 2010, ha aprovat definitivament, amb el mateix 
contingut en què va ser aprovat inicialment, el projecte d’ampliació de l’edifici del 
Circuit d’Osona, presentat en data 4 de desembre de 2008 per l’entitat esportiva 
ESCUDERIA D’OSONA, en la seva qualitat de concessionària de l’ús privatiu 
d’uns terrenys de propietat municipal, situats al carrer del Cabrerès del polígon 
industrial Malloles, en el terme municipal de Vic, per a la creació, gestió i explo-
tació d’un Centre d’Activitats del Motor; atès que practicada la informació pública 
del projecte mitjançant la publicació dels corresponents edictes en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya núm. 5296, de data de 14 de gener de 2009, en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 17, de data de 20 de gener de 2009 i en el tauler 
d’anuncis d’aquest Ajuntament, no s’ha presentat cap al·legació.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es pot 
interposar, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la última 
publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona. També pot interposar-se 
el recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan autor de l’acte, en el termini 
d’un mes,comptador des del dia següent a la data de la última de les publicacions 
esmentades; el termini per resoldre el recurs de reposició és d’un mes, transcorregut 
el qual, es pot entendre desestimat per silenci administratiu; i, en aquest supòsit, 
es pot interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos des 
de la data de l’acte presumpte de desestimació.

Vic, 28 d’octubre de 2010

JOAN COSTA ROSELL

Vicesecretari

PG-280446 (10.309.089)
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VIC

EDICTE
de l’Ajuntament de Vic, pel qual es deixa sense efecte la licitació d’un contracte 
d’obres.

La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2010, 
ha deixat sense efectes la licitació de les obres d’ampliació i adequació de l’antiga 
Casa de la Caritat “Els Trinitaris” per a CEIP d’una línia, atès que s’ha estimat una 
al·legació presentada per la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, 
respecte del plec de clàusules administratives particulars regulador de l’esmentada 
contractació, que va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en la sessió 
de data 13 d’octubre de 2010.

El mateix acord de data 27 d’octubre de 2010 ha establert que es notifiqui l’acord 
a la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya i que es publiquin els 
corresponents anuncis per tal de posar-ho en coneixement del públic en general.

Vic, 29 d’octubre de 2010

JOAN COSTA ROSELL

Vicesecretari

PG-280420 (10.309.076)
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VIC

ANUNCI
de l’Ajuntament de Vic, sobre aprovació definitiva d’una ordenança.

El Ple municipal, en sessió de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment l’Ordenança 
d’adaptació a la Directiva de serveis, reguladora del lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici. Transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient 
sense que s’hagin presentat al·legacions ni reclamacions, l’acord d’aprovació inicial 
ha esdevingut definitiu.

D’acord amb el que estableix l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’anuncia que en 
el BOP de 02.11.2010 s’ha publicat l’aprovació definitiva de l’Ordenança esmentada, 
el text de la qual coincideix íntegrament amb el publicat per la Secretaria General 
de la Diputació de Barcelona, en el BOP núm. 44, de 20.02.2010, pàgines 21 a 29.

Vic, 3 de novembre de 2010

JAUmE pARAREDA fRANCH

Secretari accidental

PG-280418 (10.309.073)
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VILABLAREIX

ANUNCI
de l’Ajuntament de Vilablareix, sobre adjudicació definitiva d’un contracte 
d’obres.

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 18 d’octubre de 2010, va 
aprovar per unanimitat, l’adjudicació definitiva del contracte d’obres per l’execució 
del projecte “Equipaments culturals del sector El Perelló i Can Pere Màrtir. Ludoteca 
- Llar de Jubilats”, fet que es publica als efectes de l’article 138 de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del Sector Públic.

—1 Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Vilablareix
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

—2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: contracte d’obres per l’execució del projecte “Equi-

paments culturals del sector El Perelló i Can Pere Màrtir. Ludoteca - Llar de 
Jubilats”.

b) Data de publicació: BOP num. 139 de data 21 de juliol de 2010, DOGC num. 
5675 de data 21 de juliol de 2010 i perfil del contractant.

—3 Tramitació. procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: diversos criteris d’adjudicació

—4 Preu base de licitació:
1.851.950,92.-euros, (un milió vuit-cents cinquanta-un mil nou-cents cinquanta 

euros amb noranta-dos cèntims) IVA no inclòs.

—5 Adjudicació definitiva:
a) Data: 18 d’octubre de 2010.
b) Contractista: OBRES I CANALITZACIONS LLORET SA.
Nacionalitat: Espanyola.
e) Import d’adjudicació: 1.693.794,31.-euros, (un milió sis-cents noranta-tres mil 

set-cents noranta-quatre euros amb trenta-un cèntims).
f) Altres criteris: termini d’execució de l’obra de 16 mesos, juntament amb els 

suggeriments de millora d’obra, amb el manteniment de les instal·lacions proposat 
i un termini de garantia addicional de 15 anys.

Vilablareix, 23 d’octubre de 2010

ENRIC vILERT I bUTCHOSA

Alcalde

PG-280406 (10.309.060)
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VILALLONGA DEL CAMP

EDICTE
de l’Ajuntament de Vilallonga del Camp, sobre informació pública d’un pla ur-
banístic.

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 2 de setembre de 2010, va aprovar 
inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), així com l’informe de 
sostenibilitat ambiental que igualment forma part del Pla esmentat, acordant-se, així 
mateix, iniciar un tràmit d’informació pública, per un termini de quaranta dies.

Per Resolució d’aquesta Alcaldia de data 25 d’octubre de 2010, i atès el volum 
de consultes que actualment es porten a terme, s’acorda mantenir obert el termini 
d’informació pública, durant trenta dies més, durant els quals es poden continuar pre-
sentant les al·legacions i/observacions que es considerin oportunes i convenient.

Vilallonga del Camp, 27 d’octubre de 2010

IgNASI vALERA CAbRé

Alcalde

PG-280411 (10.309.070)

*
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CONSELLS
COMARCALS

ALT PENEDèS

EDICTE
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, sobre aprovació inicial d’unes bases.

La Comissió de Govern en sessió de 30 de setembre de 2010 va aprovar inicialment 
les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per activitats 
educatives del curs escolar 2010/2011 dels centres públics d’educació primària 
i secundària i d’entitats o associacions de caire educatiu de la comarca de l’Alt 
Penedès, així com la seva convocatòria, establint-se la presentació de sol·licituds 
com a termini màxim el dia 5 de novembre de 2010.

Les esmentades bases es sotmeten a informació pública, durant el termini de 20 
dies, mitjançant la publicació íntegra de l’anunci al BOP de 26 d’octubre de 2010, 
amb núm. de registre: 022010030129, un extracte de l’acord adoptat al DOCG i al 
tauler d’anuncis de la corporació, en el benentès que si no es presenten reclama-
cions durant aquest període les bases s’entendran aprovades definitivament sense 
un ulterior acord i publicació.

Vilafranca del Penedès, 26 d’octubre de 2010

JORDI gIRONA ALAIzA

President

PG-280398 (10.309.050)
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GIRONèS

EDICTE
del Consell Comarcal del Gironès, sobre contractació de personal.

Per motius de màxima urgència i a l’empara del que disposa l’article 291.3 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, la Presidència, mitjançant decret de data 
11 d’octubre de 2010, ha resolt el següent:

“Primer. Contractar a jornada sencera, amb caràcter laboral temporal, com a 
auxiliar administrativa la Sra. Iris Montero i Fernández, amb DNI núm. 41 556 
296-B, des de l’11 d’octubre de 2010 fins a l’11 de gener mitjançant el procediment 
d’urgència previst a l’article 291.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Segon. Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tercer. Notificar la present resolució a la persona interessada.
Quart. Donar-ne compte al Ple del Consell Comarcal del Gironès en la propera 

sessió que es dugui a terme.”

Girona, 11 d’octubre de 2010

CRISTINA ALSINA I CONESA

Presidenta

PG-280423 (10.309.079)
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GIRONèS

EDICTE
del Consell Comarcal del Gironès, sobre aprovació d’un reglament.

El Ple del Consell Comarcal del Gironès del proppassat 21 de juliol va aprovar 
inicialment el Reglament del servei públic comarcal del Centre de Visitants del 
Gironès, sense que durant el termini d’informació pública s’hagin presentat recla-
macions o suggeriments, motiu pel qual l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut 
definitiu.

D’acord amb el que estableix l’art. 66.1 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’activitats, obres i serveis dels ens locals, aquest reglament 
entrarà en vigor transcorreguts els quinze dies hàbils que regula l’art. 65.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril.

El Reglament del servei públic comarcal del Centre de Visitants del Gironès ha 
estat publicat íntegrament en el BOP de Girona, número 209, de 2 de novembre 
de 2010.

Contra el present acord, que és definitiu i posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala del Contenciós Admi-
nistratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos 
comptats a partir del dia següent al d’aquesta notificació. Potestativament podeu 
interposar prèviament recurs de reposició davant el Ple de la Corporació en el ter-
mini d’un mes, a comptar del dia següent al d’aquesta publicació. Si transcorre el 
termini d’un mes a comptar del dia següent al de la data d’interposició del recurs de 
reposició sense que hagi estat dictada i notificada resolució expressa, el recurs de 
reposició s’entendrà desestimat, en el qual cas, el recurs contenciós administratiu 
podrà interposar-se en el termini de 6 mesos a comptar del dia següent al de la 
data en que presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això sens 
perjudici que si ho considereu convenient pugueu interposar altres recursos que 
creieu més oportuns.

Girona, 2 de novembre de 2010

CRISTINA ALSINA I CONESA

Presidenta

PG-280422 (10.309.078)
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GIRONèS

ANUNCI
del Consell Comarcal del Gironès, sobre licitació d’un contracte d’obres.

Anunci sobre aprovació del plec de clàusules que ha de regir la licitació d’un 
contracte de d’obres titulat “Ampliació del Local social fase 1a” al municipi de 
Campllong, i procediment obert amb varis criteris de valoració, d’acord amb al que 
disposa de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Aprovat per resolució de la Presidenta del Consell Comarcal del Gironès de 2 de 
novembre de 2010, el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que 
ha de regir el procediment obert per la contractació de l’obra titulada “Ampliació 
del Local social fase 1a” al municipi de Campllong que es detalla a continuació, 
i atesa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, s’exposa 
a informació pública, pel termini de vint dies hàbils, a efecte de presentació de 
possibles reclamacions.

Simultàniament, s’anuncia aquest procediment obert d’acord amb al que disposa 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

1. Entitat convocant: Consell Comarcal del Gironès
a) Organisme Contractació: La presidenta del Consell Comarcal del Gironès

2. Objecte del contracte:
a) Descripció: “Ampliació del Local social fase 1a” al municipi de Campllong
b) Termini d’execució: el termini previst és de 7 mesos
c) Lloc d’execució: Campllong

3. Tramitació i procediment d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert, atenent una pluralitat de criteris de valoració
c) Criteris de valoració per a l’adjudicació: en el plec de clàusules
Puntuació total 100 punts
1. Millores ofertades d’acord amb el llistat annex a aquest plec. (Millora número 

1 a millora número 17) amb una puntuació màxima de 70 punts.
- Les millores del llistat annex (millora núm. 1 a millora núm. 17) s’han d’ofertar 

per l’ordre indicat a l’annex 1 i per millora sencera.

Formula d’ aplicació : Punts oferta N = Millora N x 70
 Millora Màxima

2. Millor plantejament en l’execució de l’obra. amb una puntuació màxima de 
20 punts

- Organització dels recursos materials i humans: fins a 5 punts
- Coherència en relació al termini d’execució de l’obra: fins a 5 punts
- Qualificació dels recursos humans i qualitat dels recursos materials i maquinària 

posats a disposició de l’obra: fins a 10 punts

3. Baixa econòmica, amb una puntuació màxima de 10 punts
L’oferta amb la màxima baixa tindrà 10 punts. La resta d’ofertes es valoraran 

d’acord amb la formula següent:
 Baixa oferta N x 10
Punts oferta N = 
 Baixa màxima
d) Variants: no
e) Millores: si
Pressupost base de la licitació:
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El preu que ha de servir de base, per a l’esmentada contractació és de 755.894,66 
€, IVA no inclòs, a la baixa.

5. Garantia provisional: No cal constituir garantia provisional. La garantia 
definitiva serà del 5% del preu d’adjudicació, exclòs l’impost sobre el valor afegit.

L’adjudicatari haurà de formalitzar un aval per respondre de la garantia addicional 
que hagi ofertat.

6. Obtenció de documentació i informació:
a) Lloc: Oficines del Consell Comarcal del Gironès
b) Domicili: C/ Riera de Mus, 1 A
c) Població: Girona
d) Telèfon: 972 21 32 62
e) Perfil del contractant: www.girones.cat

7. Presentació de les ofertes:
Data límit de presentació: 14 hores del dia en què es compleixin vint-i-sis dies 

naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci al 
BOP i DOGC. En cas que l’últim dia de termini sigui dissabte o festiu, s’entendrà 
prorrogat fins a les 14 hores del dia hàbil següent. L’anunci també es publicarà en 
el Perfil del Contractant. (www.girones.cat)

a) Documentació que cal presentar: es detalla en el plec de clàusules
b) Lloc de presentació: Serveis tècnics del Consell Comarcal del Gironès
c) Domicili: C/ Riera de Mus, 1 A
d) Població i Codi Postal: Girona 17003

8. Obertura de les ofertes:
a) Lloc: Consell Comarcal del Gironès
b) Data i Hora: quedarà establert mitjançant decret de presidència.

9. Despeses dels anuncis:
Serà a càrrec de l’adjudicatari el pagament de l’import dels anuncis de publicació 

de la contractació i en general de totes les despeses que ocasionin el contracte i la 
seva formalització.

Girona, 3 de novembre de 2010

CRISTINA ALSINA I CONESA

Presidenta

PG-280419 (10.309.074)
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PALLARS JUSSÀ

EDICTE
del Consell Comarcal del Pallars Jussà, sobre aprovació inicial d’un projecte.

La Junta de Govern del Consell Comarcal del Pallars Jussà, reunida en sessió 
extraordinària el dia 2 de novembre de 2010, va acordar aprovar inicialment el 
següent projecte bàsic :

“Projecte bàsic del vas B del dipòsit controlat de Tremp, a la comarca del Pallars 
Jussà, redactat pel Sr. Juli Ureña Maggi, engineyer (consultoria Head Control 40, 
S.L, el pressupost del qual ascendeix a un import total de 1.778.955,97 €.

De conformitat amb el que disposen l’article 219.2 de la Llei 8/87, de 15 d’abril 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 37.1 del Decret 179/95, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
s’exposa al públic perquè es pugui examinar i s’hi puguin presentar reclamacions, pel 
termini de 30 dies, a comptar des de la data de publicació en el BOP i en el DOG.

Si transcorre aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació en contra, 
ni cap acord del Consell Comarcal del Pallars Jussà, aquest projecte esdevindrà 
aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord.

Tremp, 2 de novembre de 2010

xAvIER pONT JORDANA

President

PG-280445 (10.309.088)

*
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DIPUTACIONS

BARCELONA

ANUNCI
de la Diputació de Barcelona, sobre acceptació de delegacions.

La Diputació de Barcelona, en Sessió Plenària Ordinària celebrada el dia 28 
d’octubre de 2010 va aprovar uns dictàmens corresponents a l’acceptació de les 
delegacions efectuades segons el que a continuació s’indica:

AJUNTAmENT D’ALELLA

1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d’Alella, en data 
29 de juny de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió 
i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’espe-
cifiquen:

- Taxa per drets d’examen Ordenança fiscal núm. 23
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
d’Alella a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació que a continuació s’indica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte del tribut la gestió del qual ha estat delegada en la Diputació 
de Barcelona en l’apartat anterior, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o 
de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.

AJUNTAmENT DEL bRUC

ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
del Bruc, en data 12 de juliol de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen:

- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores 
de serveis de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual 
consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que ob-
tinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació 
del servei de telefonia mòbil

Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Practica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
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Dictar la provisió de constrenyiment.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

practica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

AJUNTAmENT DE CAbRILS

ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Cabrils, en data 28 de juliol de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos 
de dret públic, que a continuació s’ indica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, 
ho facin convenient.

AJUNTAmENT DE CALAf

1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Calaf, en dates 
5 de març de 2010 i 4 de juny de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen:

I – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Taxa serveis d’intervenció integral de l’administració en les activitats i 
instal·lacions. Taxes urbanístiques.

-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 
competent.

-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Altres ingressos de dret públic, no tributaris: execucions subsidiàries, 
concessions administratives i sancions diverses

-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 
competent.

-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Calaf a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’indica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, 
ho facin convenient.

3.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de 
la delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Calaf a favor de la Diputació 
de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de 
gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren:

I - Impost sobre béns immobles
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Impost sobre activitats econòmiques
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmi-

ques.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tas-

ques.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
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-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 
en les liquidacions per ingrés directe.

-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Notificació de les liquidacions.
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V – Taxa de recollida d’escombraries domiciliàries, comercials i industrials. 
Taxa per l’entrada de vehicles – guals. Taxa cementiri municipal. Taxa ocupació 
sòl, subsòl i volada.

-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VI - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotado-
res de serveis de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la 
qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació 
que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses i per la 
prestació del servei de telefonia mòbil.

-Concessió i denegació de beneficis fiscals.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
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-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VII – Contribucions especials
-Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

AJUNTAmENT DE CALDERS

ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Calders, en data 23 de desembre de 2009 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos 
de dret públic, que a continuació s’ indica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, 
ho facin convenient.

AJUNTAmENT DE CApELLADES

1.- ACCEPTAR la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Capellades, en data 3 de maig de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que 
a continuació s’especifiquen:

I - Impost sobre béns immobles
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Impost sobre activitats econòmiques
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.201083130

Administració local

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmi-

ques.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tas-

ques.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Notificació de les liquidacions.
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V – Taxa de recollida d’escombraries
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VI – Taxa de clavegueram
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
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-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VII – Taxa per l’entrada de vehicles i reserves de la via pública per aparcament
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
VIII – Taxa de Cementiri
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IX - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotado-
res de serveis de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la 
qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació 
que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses i per la 
prestació del servei de telefonia mòbil.

-Concessió i denegació de beneficis fiscals.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

X – Contribucions especials
-Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
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-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XI – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XII – Taxes diverses:
- Taxa per l’expedició llicències urbanístiques.
- Taxa ocupació sòl, subsòl i volada de la via pública.
- Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció intregal de l’administració en 

les activitats i instal·lacions.
- Taxa pel subministrament d’aigua.
- Taxa llicències d’autotaxi i altres vehicles de lloguer.
- Taxa d’expedició de documents administratius.
- Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 

en terrenys d’ús públic.
- Taxa per concessió de llicències i control de la publicitat dinàmica.
- Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 

abusivament a la via pública.
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XIII – Altres ingressos de Dret Públic Tributaris
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XIV – Altres ingressos de dret públic, no tributaris: execucions subsidiàries, 
concessions administratives i sancions diverses

-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 
competent.

-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Capellades a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, li-
quidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’indica:
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- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona en l’apartat anterior, quan 
circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis 
municipals, ho facin convenient.

AJUNTAmENT DE CASTELLAR DEL RIU

ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Castellar del Riu, en data 17 de desembre de 2009 a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs 
i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’ indica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, 
ho facin convenient.

AJUNTAmENT DE CASTELLOLí

1.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Castellolí, en data 13 de juliol de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos 
de dret públic, que a continuació s’especifiquen:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, 
ho facin convenient.

2.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació 
de la delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Castellolí a favor de la 
Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les 
facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a 
continuació s’enumeren:

I - Impost sobre béns immobles
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.201083134

Administració local

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

II – Impost sobre activitats econòmiques
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tas-

ques.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Notificació de les liquidacions.
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V – Taxa de recollida d’escombraries
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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VI – Taxa pel subministrament d’aigües
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VII – Contribucions especials
-Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VIII – Quotes d’urbanització
-Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IX – Altres ingressos de dret públic, no tributaris
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

X - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotado-
res de serveis de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la 
qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació 
que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses i per la 
prestació del servei de telefonia mòbil.

-Concessió i denegació de beneficis fiscals.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
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-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.

-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XI – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XII – Taxes diverses:
- Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
- Taxa per llicències urbanístiques.
- Taxa per llicència d’obertura d’establiments.
- Taxa per inspecció de motors en establiments.
- Taxa reguladora del cementiri.
- Taxa vigilància i inspecció i tinença d’animals domèstics.
- Taxa per la neteja i tancament de solars.
- Taxa pel servei d’intervenció integral de l’administració en les activitats i 

instal·lacions.
- Taxa per la prestació de serveis de llar d’infants municipal.
- Taxa per les llicències de primera ocupació.
- Taxa per serveis especials.
- Taxa per l’ús d’instal·lacions i annexes municipals.
- Taxa per l’expedició de documents.
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XIII – Altres ingressos de dret públic, no tributaris: execucions subsidiàries, 
concessions administratives i sancions diverses

-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 
competent.

-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
Ajuntament de Copons

1.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Copons, en data 15 de març de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos 
de dret públic, que a continuació s’especifiquen:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 
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dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, 
ho facin convenient.

2.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació 
de la delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Copons a favor de la 
Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les 
facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a 
continuació s’enumeren:

I - Impost sobre béns immobles
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Impost sobre activitats econòmiques
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmi-

ques.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tas-

ques.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Notificació de les liquidacions.
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-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotado-
res de serveis de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la 
qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació 
que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses i per la 
prestació del servei de telefonia mòbil.

-Concessió i denegació de beneficis fiscals.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VI – Taxa de recollida d’escombraries
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VII – Taxa de cementiri
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
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-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VIII – Contribucions especials
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IX – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

X – Taxes diverses:
- Taxa per l’expedició llicències urbanístiques.
- Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració en 

les activitats i instal·lacions.
- Taxa pel subministrament d’aigua
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XI – Altres ingressos de Dret Públic Tributaris
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XII – Altres ingressos de dret públic, no tributaris: execucions subsidiàries, 
concessions administratives i sancions diverses.

-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 
competent.

-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

AJUNTAmENT DE LA gARRIgA

1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Garriga, en data 
28 de juliol de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació 
dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
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I – Quotes urbanístiques
Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Les facultats que la legislació urbanística atorga a l’Ajuntament per la recapta-
ció en via de constrenyiment dels ingressos corresponents a les entitats urbanístiques 
col·laboradores, un cop providenciats de constrenyiment per l’Ajuntament.

Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajunta-
ment de la Garriga a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que 
a continuació s’indica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte dels ingressos de dret públic, la recaptació dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona en l’apartat anterior, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, 
ho facin convenient.

AJUNTAmENT DE JORbA

1.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Jorba, en data 27 de juliol de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos 
de dret públic, que a continuació s’especifiquen:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, 
ho facin convenient.

2.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de 
la delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Jorba a favor de la Diputació 
de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de 
gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren:

I - Impost sobre béns immobles
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
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-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Impost sobre activitats econòmiques
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmi-

ques.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tas-

ques.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Notificació de les liquidacions.
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V – Taxa per recollida d’escombraries domiciliàries, comercials i industrials. 
Taxa pel servei de clavegueram. Taxa per cementiri municipal

-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
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-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 
en les liquidacions per ingrés directe.

-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VI - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotado-
res de serveis de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la 
qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació 
que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses i per la 
prestació del servei de telefonia mòbil.

-Concessió i denegació de beneficis fiscals.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VII – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VIII – Contribucions especials
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IX – Quotes urbanístiques
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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X – Taxa per llicències urbanístiques. Taxa per llicència d’intervenció integral 
d’activitats. Taxa per llicència obertura d’establiments. Taxa per la instal·lació de 
portades, aparadors, vitrines i anuncis. Taxa per aprofitaments especials que no 
siguin d’interès general.

-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 
competent.

-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XI – Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de la 
via pública

-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XII – Altres ingressos tributaris
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XIII – Taxa per subministrament d’aigua. Taxa expedició documents administra-
tius. Taxa prestació serveis piscina municipal. Taxa aprofitament especial Capella 
de Sant Genís. Taxa per l’escola bressol. Taxa aprofitament especial casaments 
civils a l’Ajuntament. Taxa per retirada vehicles abandonats, estacionats defectu-
osament o abusivament a la via pública.

-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 
competent.

-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XIV – Altres ingressos no tributaris: execucions subsidiàries, concessions 
administratives i sancions diverses.

-Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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AJUNTAmENT DE LA LLAgOSTA

1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Llagosta, 
en data 29 de juny de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’espe-
cifiquen:

I – Taxes per
- Serveis de salut pública
- Utilitzar privativament o aprofitament especial de béns de propietat municipal 

i prestació de serveis. Excepte el concepte “d’entrada de vehicles-guals” del qual es 
continuarà fent el que s’havia acordat a la delegació de data 30 de gener de 2003.

- Prestació del servei de veu pública.
- Intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal-

lacions.
- Llicències del servei d’autotaxi i altres vehicles de lloguer.
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre cas necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Preus públics per
- Servei d’atenció domiciliària
- Lloguer de sales, instal·lacions culturals i altres anàlegs
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre cas necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Execucions subsidiàries
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre cas necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IV – Costes judicials derivades de procediments contenciosos-administratius
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre cas necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de la Llagosta a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, li-
quidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’indica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic, la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
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organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, 
ho facin convenient.

AJUNTAmENT DE LLINARS DEL vALLèS

1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Llinars del 
Vallès, en data 20 de maig de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de la 
funció de recaptació executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen:

- Cànon per la concessió administrativa del domini públic
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Llinars del Vallès a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que 
a continuació s’indica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions 
per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liqui-
dacions, respecte la totalitat dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques 
o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.

mANCOmUNITAT INTERmUNICIpAL vOLUNTàRIA LA pLANA

1.- ACCEPTAR la delegació acordada per la Comissió Gestora de la Manco-
munitat Intermunicipal Voluntària la Plana, en data 2 de juny de 2010 a favor de la 
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos 
de dret públic, que a continuació s’especifiquen:

- Preu Públic per la utilització de la deixalleria
-Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan intermunicipal 

corresponent.
-Recaptació dels deutes, en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

2.- ACCEPTAR la clarificació de la delegació acordada per la Comissió Gestora 
de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la Plana a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de 
dret públic, que a continuació s’especifiquen:

I – En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte 
dels quals s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de 
recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a la Mancomunitat Intermu-
nicipal Voluntària la Plana la competència de dictar la provisió de constrenyiment, 
inciant-se les actuacions de les funcions delegades amb la notificació del corres-
ponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal competent.

II – Taxa per la conducció de cadàvers i altres serveis funeraris
-Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan intermunicipal 

corresponent.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.201083146

Administració local

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

-Recaptació dels deutes, en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Aportació al servei mancomunat de recollida i tractament de residus mu-
nicipals. Aportació al servei mancomunat de neteja viària.

-Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan intermunicipal 
corresponent.

-Recaptació dels deutes, en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

3.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada per la Comissió Gestora 
de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la Plana a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs 
i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’indica:

- La Mancomunitat es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic, la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, 
ho facin convenient.

AJUNTAmENT mONISTROL DE CALDERS

ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
Monistrol de Calders, en data 30 de juny de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres in-
gressos de dret públic, que a continuació s’ indica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, 
ho facin convenient.

AJUNTAmENT D’OLIvELLA

ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
d’Olivella, en data 27 de juliol de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen:

I - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotado-
res de serveis de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la 
qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació 
que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses i per la 
prestació del servei de telefonia mòbil.

-Concessió i denegació de beneficis fiscals.
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-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Impost sobre activitats econòmiques
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmi-

ques.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tas-

ques.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

AJUNTAmENT D’OLvAN

ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
d’Olvan, en data 29 de juny de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos 
de dret públic, que a continuació s’ indica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, 
ho facin convenient.

AJUNTAmENT DEL pRAT DE LLObREgAT

1.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
del Prat de Llobregat, en data 14 de juliol de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, 
que a continuació s’especifiquen:
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I - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotado-
res de serveis de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la 
qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació 
que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses i per la 
prestació del servei de telefonia mòbil.

-Concessió i denegació de beneficis fiscals.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Impost sobre Activitats Econòmiques
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmi-

ques.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tas-

ques.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
del Prat de Llobregat a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que 
a continuació s’indica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, 
ho facin convenient.
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AJUNTAmENT DE pRATS DE LLUçANèS

ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Prats de Lluçanès, en data 30 de juny de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres 
ingressos de dret públic, que a continuació s’ indica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, 
ho facin convenient.

AJUNTAmENT DE SANT CUgAT DEL vALLèS

ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, en data 21 de juny de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les fun-
cions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen:

- Contribucions especials
-Notificacions de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu i concessió de 

fraccionaments.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts que derivin d’actes 

recaptatoris.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

AJUNTAmENT DE SANT CLImENT DE LLObREgAT

1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Climent 
de Llobregat, en data 27 de maig de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que 
a continuació s’especifiquen:

I – Taxa per ocupació de la via pública
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Taxa per reserva d’espai
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Taxa per talls de carrer
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IV – Costes judicials derivades de procediments contenciosos-administratius
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
-Concessió i denegació de beneficis fiscals.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Sant Climent de Llobregat a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 
públic, que a continuació s’indiquen:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic, la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, 
ho facin convenient.
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AJUNTAmENT DE SANT LLORENç D’HORTONS

1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç 
d’Hortons, en data 29 de juliol de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen:

I – Execucions subsidiàries
Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació dels interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Sancions administratives
Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació dels interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa-administrativa
Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació dels interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

2.- ACCEPTAR l’ampliació de la delegació dels acords municipals acordats 
amb anterioritat al Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, de data 29 de 
juliol de 2010 relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona que abasten les 
facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, amb 
les actuacions següents:

Aprovació dels crèdits incobrables

3.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Sant Llorenç d’Hortons a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, 
que a continuació s’indica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, 
ho facin convenient.

4.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de 
la delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons a 
favor de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació 
abasta les facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 
públic que a continuació s’enumeren:
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I – Impost sobre béns immobles
Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Impost sobre activitats econòmiques
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tas-

ques.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IV – Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
-Concessió i denegació de beneficis fiscals.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
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-Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotado-
res de serveis de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la 
qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació 
que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses i per la 
prestació del servei de telefonia mòbil

-Concessió i denegació de beneficis fiscals.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VI – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació dels interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VII – Contribucions especials
Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació dels interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VIII – Quotes d’urbanització
Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació dels interessos de demora.
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Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IX – Taxa per:
- Recollida d’escombraries.
- Entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a 

aparcament, càrrega, descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
- Prestació de serveis en cementiris locals.
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

X – Taxes per:
- Llicències urbanístiques.
- Prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en 

les activitats i instal·lacions.
- Lliurament de plaques de control de possessió de llicència per part dels promotors 

d’obres i ordenança d’ús de les mateixes.
- Prestació dels serveis d’assistència/estada a l’Escola Bressol municipal de Sant 

Llorenç d’Hortons
Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació dels interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XI – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui 
liquidar

Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació dels interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XII – Execucions subsidiàries
Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació dels interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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XIII – Sancions administratives
Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació dels interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XIV – Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa
Notificació de la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació dels interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Aprovació de crèdits incobrables.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XV – En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte 
dels quals s’hagin delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de 
recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència 
de dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions 
delegades amb la notificació del corresponent títol executius dictat per l’òrgan 
municipal competent.

AJUNTAmENT DE SANT SADURNí D’ANOIA

1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia, en data 30 de juny de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen:

I – Execucions subsidiàries
-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Sancions administratives
-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Costes judicials provinents de la Jurisdicció contenciosa administrativa
-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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IV – Taxa per la prestació de serveis de cementiri municipal
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

2.- ACCEPTAR l’ampliació de la delegació dels acords municipals adoptats amb 
anterioritat a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i/o recaptació 
dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’especifiquen:

- Aprovació dels crèdits incobrables.

3.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Sant Sadurní d’Anoia a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, 
que a continuació s’indica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic, la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, 
ho facin convenient.

4.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de 
la delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia a favor 
de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta 
les facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que 
a continuació s’enumeren:

I - Impost sobre béns immobles
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Impost sobre activitats econòmiques
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
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-Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tas-

ques.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
-Concessió i denegació de beneficis fiscals.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
-Concessió i denegació de beneficis fiscals.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
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-Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VI – Contribucions especials
-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VII – Quotes d’urbanització imposades per l’Ajuntament
-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VIII – Quotes d’urbanització. Les facultats que la legislació urbanística atorga 
a aquesta Corporació, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a 
les Entitats Urbanístiques Col·laboradores d’aquest municipi, un cop providenciat 
el constrenyiment per aquest Ajuntament.

-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IX - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotado-
res de serveis de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la 
qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació 
que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses i per la 
prestació del servei de telefonia mòbil.

-Concessió i denegació de beneficis fiscals.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
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-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.

-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

X – Taxes per:
- Recollida d’escombraries, tractament, recuperació i eliminació de residus 

sòlids urbans.
-  Taxa per a la prestació de serveis de cementiri municipal.
- Entrada de vehicles-guals.
- Exhibició de rètols
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XI – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui 
liquidar

-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XII – Execucions subsidiàries
-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XIII – Sancions administratives
-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XIV – Costes judicials provinents de la Jurisdicció contenciosa administrativa
-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
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-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XV - En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte 
dels qual s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de 
recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència 
de dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions 
delegades amb la notificació del corresponent títol executiu dictar per l’òrgan 
municipal competent.

AJUNTAmENT DE SANTA EULàLIA DE RONçANA

1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana, en dates 25 de març de 2010, 27 de maig de 2010 i 22 de juliol de 2010 a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs 
i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:

- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores 
de serveis de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual 
consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que ob-
tinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació 
del servei de telefonia mòbil.

-Concessió i denegació de beneficis fiscals.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Ronçana a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 
públic, que a continuació s’indica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte de la totalitat dels tributs o ingressos de dret públic, la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, 
ho facin convenient.

Aquestes funcions es duran a terme a través del servei o ens instrumental cons-
tituït a aquest efecte, anomenat Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.
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3.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de 
la delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a 
favor de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació 
abasta les facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 
públic que a continuació s’enumeren:

I – Impost sobre activitats econòmiques
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmi-

ques.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tas-

ques.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II - Impost sobre béns immobles
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
-Concessió i denegació de beneficis fiscals.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
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-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotado-
res de serveis de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la 
qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació 
que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses i per la 
prestació del servei de telefonia mòbil.

-Concessió i denegació de beneficis fiscals.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VI – Taxa per:
- Entrada de vehicles – guals.
- Recollida d’escombraries.
- Cementiri municipal
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VII – Contribucions especials
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VIII – Quotes urbanístiques
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IX – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

X – Taxa per la tramitació de llicències i instruments urbanístics
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XI – Taxa per ocupació del sòl, vol o subsòl de la via pública
-Pràctica de notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe 

practicades per l’Ajuntament.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XII – Taxa per la prestació dels servei d’intervenció integral de l’Administració 
municipal en les activitats i instal·lacions

-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XIII – Ingressos derivats de l’exercici de l’execució subsidiària
-Pràctica de notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe 

practicades per l’Ajuntament.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XIV – Taxa per expedició de documents administratius i altres serveis admi-
nistratius

-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
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-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XV – Altres ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris, que 
l’Ajuntament pugui liquidar

-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XVI – Sancions urbanístiques
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XVII – Ingressos derivats de la imposició de sancions per infracció de les Or-
denances Municipals de Policia i Bon Govern

-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

AJUNTAmENT DE SANTA fE DEL pENEDèS

1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Fe del 
Penedès, en data 5 de maig de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les funci-
ons de recaptació dels ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:

I – Execucions subsidiàries
-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

II – Sancions administratives
-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

III – Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa
-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
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-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

IV – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui 
liquidar

-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

2.- ACCEPTAR l’ampliació de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i 
altres ingressos de dret públic delegats en acords anteriors a favor de la Diputació 
de Barcelona que a continuació s’especifica:

- Aprovació dels crèdits incobrables

3.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Santa Fe del Penedès a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, 
que a continuació s’indica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic, la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, 
ho facin convenient.

4.- Restar assabentat de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Santa Fe del 
Penedès de data 5 de maig de 2010 en relació a avocar la gestió i la recaptació de 
les taxes següents:

- Taxa per inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors i instal·lacions 
anàlogues i d’establiments industrials i comercials.

- Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres.

5.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de 
la delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès a favor 
de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta 
les facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que 
a continuació s’enumeren:

I - Impost sobre béns immobles
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
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II – Impost sobre activitats econòmiques
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmi-

ques.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tas-

ques.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
-Concessió i denegació de beneficis fiscals.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
V – Contribucions especials
-Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
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-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VI - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotado-
res de serveis de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la 
qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació 
que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses i per la 
prestació del servei de telefonia mòbil.

-Concessió i denegació de beneficis fiscals.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VII – Taxes per:
- Recollida d’escombraries
- Clavegueram
- Prestació de serveis en cementiris locals
- Prestació de transports
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VIII – Execucions subsidiàries
-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
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IX – Sancions administratives
-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

X – Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa
-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

XI – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui 
liquidar

-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Aprovació de crèdits incobrables.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

XII – En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte 
dels qual s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de 
recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència 
de dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions 
delegades amb la notificació del corresponent títol executiu dictar per l’òrgan 
municipal competent.

AJUNTAmENT DE TORRELEvIT

1.- ACCEPTAR la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Torrelavit, en 
data 12 de juliol de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen:

- Quotes d’urbanització. Les facultats que la legislació urbanística atorga a 
l’Ajuntament, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats 
Urbanístiques Col·laborades d’aquest municipi, un cop providenciat el constrenyi-
ment per aquest Ajuntament

-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

2.- ACCEPTAR la clarificació de l’abast de les delegacions anteriors de l’Ajun-
tament de Torrelavit a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió 
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’es-
pecifiquen:

I – En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels 
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quals s’hagin delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de la seva gestió, 
l’abast d’aquesta delegació s’haurà d’entendre efectuada també a la concessió i 
denegació d’exempcions i bonificacions.

II – En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte 
dels qual s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de 
recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència 
de dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions 
delegades amb la notificació del corresponent títol executiu dictar per l’òrgan 
municipal competent.

3.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajunta-
ment de Torrelavit a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que 
a continuació s’indica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic, la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, 
ho facin convenient.

4.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació 
de la delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Torrelavit a favor de la 
Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les 
facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a 
continuació s’enumeren:

I - Impost sobre béns immobles
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Impost sobre activitats econòmiques
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmi-

ques.
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-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tas-

ques.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
-Concessió i denegació de beneficis fiscals.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotado-
res de serveis de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la 
qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació 
que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses i per la 
prestació del servei de telefonia mòbil.

-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
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-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VI – Taxa per recollida d’escombraries. Taxa per prestació de serveis en ce-
mentiris locals. Taxa per inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors, 
ascensors, muntacàrregues i altres eines o instal·lacions anàlogues i d’establiments 
industrials i comercials.

-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VII – Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 
situats en terrenys d’ús públic i industries del carrer i ambulants i rodatges cinema-
togràfics. Taxa per subministrament d’aigua, gas i electricitat. Taxa per expedició 
de documents administratius. Taxa per la llicencia d’obertura d’establiments.

-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VIII – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IX - Quotes d’urbanització (Ajuntament)
-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

X – Contribucions especials
-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

XI – Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui 
liquidar

-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
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-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

XII – Execucions subsidiàries
-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

XIII – Sancions administratives
-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

XIV – Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa
-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

XV – Quotes d’urbanització. Les facultats que la legislació urbanística atorga 
a l’Ajuntament, en via de constrenyiment, dels ingressos corresponents a les En-
titats Urbanístiques Col·laboradores d’aquest municipi, un cop providenciat el 
constrenyiment per l’Ajuntament

-Notificació de la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

AJUNTAmENT DE vALLROmANES

1.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Vallromanes, en data 15 de juliol de 2010 a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, 
que a continuació s’indica:

- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores 
de serveis de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual 
consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que ob-
tinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació 
del servei de telefonia mòbil.

-Concessió i denegació de beneficis fiscals.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
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-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

2.- ACCEPTAR l’especificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Vallromanes a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que 
a continuació s’indica:

- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidaci-
ons per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte la totalitat dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals, 
ho facin convenient.

3.- MANIFESTAR la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de 
la delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Vallromanes a favor de la 
Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les 
facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a 
continuació s’enumeren:

I - Impost sobre béns immobles
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

II – Impost sobre activitats econòmiques
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats econòmi-

ques.
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-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tas-

ques.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

III – Impost sobre vehicles de tracció mecànica
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
-Concessió i denegació de beneficis fiscals.
-Revisió de les autoliquidacions presentades.
-Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.
-Expedició de documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions de les liquidacions.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi rea-

litzat per l’ORGT.
-Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
-Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’ Ajuntament.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

VI – Contribucions especials
-Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VII – Taxa per recollida, tractament, eliminació d’escombraries i altres residus 
urbans

-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
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-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VIII – Taxa pel servei de clavegueram
-Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

IX – Taxa per la prestació del servei d’escola bressol
-Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

X – Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via 
pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

-Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
-Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
-Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.
-Dictar la provisió de constrenyiment.
-Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XI – Taxa per la tramitació de llicències i instruments urbanístics
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’ Ajuntament.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

XII – Taxa per ocupació de via pública
-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’ Ajuntament.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
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-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

XIII – Sancions diverses imposades per l’Ajuntament en l’exercici de la seva 
facultat sancionadora

-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’ Ajuntament.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

XIV – Facultats que la legislació urbanística atorga per a la recaptació en via 
de constrenyiment dels ingressos corresponents a les Entitats urbanístiques col-
laboradores

-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’ Ajuntament.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

XV – Altres ingressos de Dret públic tant tributaris com no tributaris que l’Ajun-
tament pugui liquidar

-Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’ Ajuntament.
-Recaptació dels deutes en període executiu.
-Liquidació d’interessos de demora.
-Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
-Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
-Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

L’acceptació d’aquestes delegacions s’ha efectuat a l’empara de l’establert en els 
articles 106.3 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local i 7.1 i 8.1 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Les funcions delegades seran portades a terme mitjançant l’Ens instrumental, a 
tal efecte constituït per la Corporació, anomenat Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona.

Barcelona, 2 de novembre de 2010

ANgELA ACíN fERRER

Gerent

PG-280289 (10.309.043)
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TARRAGONA

ANUNCI
de la Diputació de Tarragona, sobre provisió de places (convocatòria 09/070).

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 250, de 30.10.2010, es 
publica de nou, per haver quedat desert, el procés selectiu d’una plaça de tècnic/a 
mitjà/na, torn lliure. El procés es regirà per les bases específiques publicades en el 
BOP núm. 58, d’11 de març de 2010.

El termini per a la presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació 
de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitza al cap de vint dies 
naturals comptats a partir de l’endemà de l’última publicació d’aquest extracte al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de l’Estat.

Els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria es publicaran únicament 
al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
(http://ebop.altanet.org) i a la pàgina web www.diputaciodetarragona.cat.

Tarragona, 2 de novembre de 2010

pILAR SáNCHEz pEñA

Secretària general

PG-280401 (10.309.055)

*
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TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

EDICTE
de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu 
(exp. 319/2010).

El Infrascrito Secretario Judicial D/Dª Francesc Xavier Fabregat Vera de la 
Sección Cuarta de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña.

Hace saber: Que por JULIAN GALI PAREJO se ha interpuesto recurso conten-
cioso administrativo al cual le ha correspondido el número 319/2010, contra AJUN-
TAMENT DE CANET DE MAR, que versa sobre recurso contra desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto contra las bases para contratación 
temporal de un/a auxiliar adm. para la biblioteca municipal. Disposición general.

Lo que se hace público para que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 47 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción, sirva la publicación del presente edicto de 
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del propio acto admi-
nistrativo recurrido y así mismo, a las que puedan tener interés directo profesional 
o económico en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en legal forma 
en las presentes actuaciones hasta el momento en que hayan de ser emplazados 
para contestar la demanda, a fin de sostener la conformidad a derecho del acto, 
disposición o conducta impugnados, rechazándose toda personación que pretenda 
cuestionar la legalidad de la resolución recurrida.

Barcelona, 28 de octubre de 2010

El secretario judicial, firma ilegible

PG-280345 (10.309.021)

ADMINISTRACIÓ 
DE JUSTÍCIA

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
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AUDIèNCIES PROVINCIALS

EDICTE
de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Tarragona, sobre actuacions 
d’execució de títols judicials (rotlle 257/2009).

Dª. PALMIRA ANA MORETÓN ALONSO, Secretario Judicial de la Sección 
3ª de la Audiencia Provincial de Tarragona

HAGO SABER: Que por dicha Sección y en el Rollo nº 257/2009 correspondiente 
al recurso de apelación interpuesto por SALVADO BIGORRA S.A., contra la sen-
tencia dictada en autos de Ejecución de títulos judiciales nº 811/2008, seguidos en el 
Juzgado Primera Instancia nº 4 de Tarragona, a instancia de SALVADO BIGORRA 
S.A. contra D. Antonio Cañadas Antequera y Dª Carmen Salvatierra López, se ha 
dictado en fecha de 27-4-10 Sentencia que contiene la siguiente parte dispositiva:

“LA SALA ACUERDA.- Rechazar “a limine” el recurso de apelación interpuesto 
por la representación procesal de Salvado Bigorra S.A contra el auto dictado con 
fecha 16 de enero de 2009 por el Juzgado de Iª Instancia nun Cuatro de Tarragona, 
y ello con expresa imposición a la apelante de las costas de esta alzada”.

Y para que sirva de notificación en forma a URBI LEX GESTIONS S.L. con 
domicilio desconocido, expido el presente Edicto.

Tarragona, 3 de mayo de 2010

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-268484 (10.309.093)
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AUDIèNCIES PROVINCIALS

EDICTE
de la Secció Primera de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de 
procediment ordinari (rotlle 1007/2009).

DOÑA MARTA REVUELTA VILLALBA LA SECRETARIA JUDICIAL DE 
LA SECCION 14 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

HAGO SABER: Que por dicha Sección y en el Rollo n1007/2009 correspondiente 
al recurso de apelación de los autos de Procedimiento ordinario nº 387/2007del 
Juzgado Primera Instancia 3 Esplugues de Llobregat promovidos por ENRIC SO-
LANO MIRETE contra IUGERUM, S.L. y COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
C/GIRONA 24 SABT BOI DE LLOBREGAT se ha dictado en DOCE DE JULIO 
2010 la sentencia que contiene la siguiente parte dispositiva: “FALLAMOS: 1. 
Estimamos en parte el recurso de apelación y revocamos la sentencia de instancia 
en el únifco sentido de condenar solidariamente con Iugerum, S.L. a Enric Soriano 
a indemnizar a la Comunitat de Propietaris de la Calle Girona n. 24 de Sant Boi de 
Llobregat con 30.961,63 euros, con sus intereses legales desde la fecha de la sentencia 
de instancia y sin pronunciamiento sobre las costas dejando sin efecto su condena 
a la restitución de pagos adelantados, con confirmación de los restantes pronunci-
amientos, salvo la ccondena en costas del Sr. Soriano, que se deja sin efecto.

2. No nos pronunciamos sobre las costas del recurso.

Y para que sirva de notificación en forma a IUGERUM, S.L., expido el presente 
Edicto.

Barcelona, 22 de octubre de 2010

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-281103 (10.309.095)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions 
de procediment ordinari (exp. 280/2009).

D/ña. Olga Cambralla Escrig Secretario Judicial del Juzgado Primera Instancia 
3 VIlanova i la Geltrú

HAGO SABER:

Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 280/2009 actuaciones de Procedimiento 
ordinario a instancia de FINANZIA, BANCO DE CRÉDITO, S.A. representado 
por el Procurador/a Sr/a. NURIA MOLAS VIVANCOS contra YOLANDA DIAZ 
CASADO sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD en los que en resolución 
dictada el dia de la fecha se ha acordado notificar por edictos al DEMANDADO 
YOLANDA DIAZ CASADO por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo enca-
bezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Procedimiento: Juicio Ordinario nº 280/09-B.

 S E N T E N C I A Nº 202

En Vilanova i la Geltrú, a nueve de diciembre del año dos mil nueve.

D. SEBASTIÁN CEREZO CANO, Magistrado-Juez en sustitución del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción nº Tres de los de Vilanova i la Geltrú y su Partido, 
habiendo visto los presentes autos de Juicio Ordinario, seguidos con el nº 280/09, 
promovidos por la Procuradora Dª. NURIA MOLAS VIVANCOS, en nombre 
y representación de FINANZIA BANCO DE CRÉDITO, S.A. defendido por el 
Letrado D. XAVIER VILASECA REQUENA, contra la Sra. YOLANDA DIAZ 
CASADO, declarada en rebeldía en los presentes autos.

FALLO

Estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Dª. NURIA MOLAS 
VIVANCOS, en nombre y representación de FINANZIA BANCO DE CRÉDITO, 
S.A. defendido por el Letrado D. XAVIER VILASECA REQUENA, contra la Sra. 
YOLANDA DIAZ CASADO, condeno a la citada demandada a que abone a la 
parte actora la cantidad de 19.471,10 euros, más los intereses de demora pactados 
que se devenguen día a día desde el día siguiente de la liquidación de la cuenta a 12 
de mayo de 2007 hasta el efectivo pago de la deuda a determinar en ejecución de 
sentencia, con expresa imposición de costas a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, conforme a las previsiones del 
artículo 497 de la LEC, respecto de la parte declarada en rebeldía.

Líbrese testimonio de la presente para su unión a los autos de su razón.

Esta resolución no es firme frente a ella cabe interponer recurso de APELA-
CIÓN ante la Audiencia Provincial de Barcelona (artículo 455 LEC). El recurso se 
preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de CINCO 
DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar 
la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los 
pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. 
Magistrado-Juez que la dictó, estando la misma celebrando audiencia pública en 
el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Secretario Judicial doy fe.

Y para que sirva de notificación al DEMANDADO, YOLANDA DIAZ CASA-
DO, en ignorado paradero libro el presente.

Vilanova i la Geltrú, 30 de marzo de 2010

El secretario judicial, firma ilegible

PG-265758 (10.309.092)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Tarragona, sobre actuacions de proce-
diment ordinari (exp. 1897/2009).

Mª ISABEL ANTOLIN MARTIN, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera 
Instancia nº 6 de Tarragona, HACE SABER:

Que en los autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1897/2009-R seguidos 
en este Juzgado a Instancia de SANTANDER CONSUMER contra PEDRO AN-
TONIO BERMUDEZ SANCHEZ y LINA MARIA SABOGAL ALDANA, se ha 
dictado la resolución con el siguiente tenor literal:

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda presentada por la Procuradora Sra. 
Espejo, en nombre y representación de Santander Consumer EFC, S.A, frente a D. 
Pedro Antonio Bermúdez Sánchez, representado por la Procuradora Sra. Muñoz 
y Dª Lina María Sabogal Aldana, declarada en rebeldía, debo condenar y condeno 
a los demandados a pagar conjunta y solidariamente a la actora la cantidad de die-
ciocho mil diecinueve euros con ochenta céntimos de euro (18.019,80 Euros), más 
los intereses legales que se expresan en la presente Resolución.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mi-
tad.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audi-
encia Provincial de TARRAGONA (artículo 455 LECn).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el 
plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, 
limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con 
expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn).

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Magistrada-
Juez que la suscribe, estando celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha. 
Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado LINA MARIA 
SABOGAL ALDANA, en paradero desconocido, expido y firmo el presente.

Tarragona, 29 de septiembre de 2010

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-279017 (10.309.094)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 31 de Barcelona, sobre actuacions de judici 
ordinari (exp. 273/2009).

SE HACE SABER:
Que en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución con el siguiente 

tenor literal:
“SENTENCIA N°I17/10
En Barcelona, a 18 de junio de 2010. Vistos los presentes autos de Juicio Ordi-

nario n° 273/09, sobre reclamación de cantidad, por zgado de Primera Instancia 
nº 31 de esta ciudad, Dª MARÍA DEL PRADO MARTÍN GARCÍA, seguidos a 
instancia de To Me Advertising S.L., representada por el procurador Dª Pilar Al-
bácar Arazuri, y asistida del letrado D. Javier Díaz Molina, contra Satorre Borras 
Corporación S.L.

FALLO
Estimo la demanda formulada por To Me Advertising S.L. contra Satorre Bor-

ras Corporación S.L, condenando a esta a abonar a la parte actora la cantidad de 
212.137,13 euros, con más el intereses moratorio, y costas de procedimiento

Líbrese testimonio de esta resolución con inclusión de la original en el libro de 
sentencias.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
RECURSOS.- Contra la anterior sentencia cabe interponer Recurso de apelación 

ante este Juzgado en el plazo de cinco días a partir de su notificación, que se pre-
parará ante este Juzgado en la forma prevista en el art. 457 de , debiendo efectuar 
el depósito a que se refiere la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, que deberá 
consignarse en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por la misma Juez 
que la dictó, estando celebrando audiencia publica, en el mismo día de su fecha. 
Doy fe.”

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN a SATORRE BORRAS CORPORACIO 
S.L. en ignorado paradero se extiende el presente.

Barcelona, 7 de octubre de 2010

La secretaria, firma ilegible

PG-280348 (10.309.099)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 31 de Barcelona, sobre actuacions de judici 
ordinari (exp. 1254/2009).

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte 
demandada, por providencia de el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la 
publicación del presente edicto para llevar a efecto la diligencia de notificación de 
la sentencia dictada a los demandados, siendo ésta:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 31 DE BARCELONA
AUTOS: JUICIO ORDINARIO Nº 1254/09
PARTES: Consorcio de Compensación de Seguros-
Anghel Stephan y Abaza Costel
SENTENCIA Nº 133/2010

En Barcelona, a 19 de julio de 2010. Vistos los presentes autos de Juicio Ordinario 
nº 1254/09, de reclamación de cantidad, por Dª MARÍA DEL PRADO MARTÍN 
GARCÍA, seguidos a instancia de Consorcio de Compensación de Seguros, asistido 
de la letrada Dª Elisa Martín, contra Anghel Stephan, y Abaza Costel
ANTECEDENTES DE HECHO etc.etc.
FUNDAMENTOS DE DERECHO etc.etc.

Por todo lo anterior y por la autoridad que me confiere

FALLO

Estimo la demanda formulada por Consorcio de Compensación de Seguros contra 
Anghel Stephan, y Abaza Costel, condenando a estos de forma solidaria, a abonar 
a la actora, la cantidad de 33.389,87 euros, intereses legales desde la interposición 
de la demanda, y con condena en costas de procedimiento a los demandados.

Líbrese testimonio de esta resolución con inclusión de la original en el libro de 
sentencias.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
RECURSOS.- Contra la anterior sentencia cabe interponer Recurso de apelación 

ante este Juzgado en el plazo de cinco días a partir de su notificación, que se pre-
parará ante este Juzgado en la forma prevista en el art. 457 de, debiendo efectuar el 
depósito a que se refiere la ley orgánica 1/2009 de 3 de noviembre.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por la misma Juez 
que la dictó, estando celebrando audiencia publica, en el mismo día de su fecha. 
Doy fe.

Barcelona, 13 de octubre de 2010

La secretaria, firma ilegible

PG-280347 (10.309.098)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Rubí, sobre procediment de divorci 
contenciós (exp. 150/2010).

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo fallo es el siguiente:

SENTENCIA 150/2010

En la ciudad de Rubí, a 26 de julio de 2.010.

FALLO

Que estimando la demanda instada por don Ioana Alexandru, representada por 
el Procurador de los Tribunales doña Roser Davi Freixa, frente a don Hernán Javier 
Castro Berrospi, en situación de rebeldía procesal, se declara la disolución del ma-
trimonio contraído en Sant Cugat del Vallés por las partes el día 23 de noviembre 
de 2007, con todos los efectos legales inherentes a dicho pronunciamiento.

Todo ello sin expresa imposición de costas a las partes.

Notifíquese a las partes con indicación de que contra esta sentencia cabe recurso 
de apelación que deberá prepararse en el plazo de cinco días siguientes a su notifi-
cación por medio de escrito presentado en este Juzgado indicando expresamente los 
pronunciamientos que se impugnan por ante la ILMA AUDIENCIA PROVINCIAL 
DE BARCELONA

Y una vez sea firme, líbrese el correspondiente despacho al Registro Civil cor-
respondiente para su anotación marginal en la inscripción de matrimonio.

Así por esta mi sentencia, que se llevará al libro de sentencias y autos definitivos 
de este Juzgado dejando certificación literal en la causa, lo pronuncio, mando y 
firmo.

JUEZ

PUBLICACION: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que 
la dictó, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, de lo que doy 
fe.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte 
demandada, y en base al artículo 497 de la LEC se ha acordado la publicación del 
presente edicto para llevar a efecto la diligencia de: NOTIFICACIÓN DEL FALLO 
DE LA SENTENCIA RECAIDA EN EL PRESENTE PROCEDMIENTO A D. 
HERNAN JAVIER CASTRO Y BERROSPI.

Rubí, 24 de septiembre de 2010

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-280120 (10.309.097)
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JUTJATS MERCANTILS

EDICTE
del Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordi-
nari (exp. 1003/2008).

Doña Maria Aranzazu Alameda López, Secretaria Judicial del Juzgado Mercantil 
3 Barcelona

HAGO SABER:

Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 1003/2008-D3 actuaciones de Procedi-
miento ordinario a instancia de DISPENGAR, S.A. representado por la Procuradora 
Sra. MAGDALENA JULIBERT AMARGOS contra CAFE A LAS CINCO S.L. 
y PIERFRANCO SPERTINO sobre responsabilidad de los administradores en 
los que en resolución dictada el día de la fecha se ha acordado notificar por edictos 
a PIERFRANCO SPERTINO por ignorarse su paradero, la sentencia dictada en 
fecha 5 de Octubre de 2010 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“DECISIÓ: Que, ESTIMO LA DEMANDA interposada per la Procuradora dels 
tribunals Magdalena Julibert Amargós en representació de DISPENGAR, S.A. i 
dirigida contra CAFE A LAS CINCO, S.L. i PIERFRANCO SPERTINO, CON-
DEMNO als demandats CAFE A LAS CINCO, S.L. i PIERFRANCO SPERTINO a 
què abonin solidàriament a DISPENGAR, S.A. la quantitat de TRENTA-VUIT MIL 
TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS D’EURO 
(38.376,80 EUR) per la manca de pagament dels subministraments realitzats per 
l’actora i CONDEMNO als demandats CAFE A LAS CINCO, S.L. i PIERFRANCO 
SPERTINO a què abonin solidàriament a DISPENGAR, S.A. els interessos legals 
moratoris sobre la citada quantitat de condemna des de la data d’interpel•lació ju-
dicial, amb imposició de les costes causades en aquest procediment als demandats 
CAFE A LAS CINCO, S.L. i PIERFRANCO SPERTINO.

Així, per aquesta la meva Sentència, de la qual es portarà testimoni a les Actu-
acions, quedant l’original en el Llibre de sentències d’aquest Jutjat, definitivament 
jutjant en aquesta instància, així ho disposo , ho mano i ho signo, fent saber a les 
parts que contra aquesta resolució, poden interposar recurs d’apel·lació per a davant 
la Audiència Provincial de Barcelona, mitjançant escrit davant aquest jutjat, en el 
termini de cinc (5) dies des del següent a la notificació d’aquesta resolució, amb els 
requisits fixats per l’Article 457 de la vigent Llei d’enjudiciament civil.”

Y para que sirva de notificación al demandado PIERFRANCO SPERTINO en 
ignorado paradero libro el presente.

Barcelona, 7 de octubre de 2010

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-280108 (10.309.096)
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ADMINISTRACIÓ ELECTORAL

EDICTE
de 5 de novembre de 2010, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en re-
lació amb les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2010 Televisió de Catalunya, SA, té intenció d’emetre.

Que, d’acord amb el que disposa el punt 6 de la Instrucció de 13 de setembre de 
1999 de la Junta Electoral Central, en relació amb l’article 66 de la LOREG, sobre 
el procediment dels recursos contra actes de mitjans de comunicació en període 
electoral, Televisió de Catalunya SA ha presentat una comunicació relativa a en-
trevistes i debats que té intenció d’emetre i, a l’efecte del que disposa aquesta Llei, 
es fa públic perquè en el termini preclusiu d’un dia des de la publicació d’aquest 
Edicte, les entitats polítiques afectades puguin examinar la comunicació rebuda, 
que estarà a la seva disposició en aquesta Junta Electoral Provincial de Barcelona, 
Carrer Balmes, núm. 7, 6 planta, en horari de 10 a 13 hores i de 16:30 a 19:30 hores, 
i formular els recursos que considerin pertinents.

Barcelona, 5 de novembre de 2010

La secretària de la Junta Electoral, signatura il·legible

(10.312.124)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5753 – 11.11.2010 83189

Administració de justícia

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

ADMINISTRACIÓ ELECTORAL

EDICTE
de 8 de novembre de 2010, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en re-
lació amb les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2010 Televisión Española, SA, té intenció d’emetre.

Que, d’acord amb el que disposa el punt 6 de la Instrucció de 13 de setembre de 
1999 de la Junta Electoral Central, en relació amb l’article 66 de la LOREG, sobre el 
procediment dels recursos contra actes de mitjans de comunicació en període elec-
toral, Televisión Española S.A. ha presentat una comunicació relativa a entrevistes 
que té intenció d’emetre i, a l’efecte del que disposa aquesta Llei, es fa públic perquè 
en el termini preclusiu d’un dia des de la publicació d’aquest Edicte, les entitats 
polítiques afectades puguin examinar la comunicació rebuda, que estarà a la seva 
disposició en aquesta Junta Electoral Provincial de Barcelona (carrer Balmes, 7, 6 
planta) en horari de 10 a 13 hores i de 16:30 a 19:30 hores i formular els recursos 
que considerin pertinents.

Barcelona, 8 de novembre de 2010

La secretària de la Junta Electoral, signatura il·legible

(10.313.020)
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ADMINISTRACIÓ ELECTORAL

EDICTE
de 8 de novembre de 2010, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en re-
lació amb les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2010 Televisión Española (Tinc una Pregunta per a Vostè) té intenció 
d’emetre.

Que, d’acord amb el que disposa el punt 6 de la Instrucció de 13 de setembre de 
1999 de la Junta Electoral Central, en relació amb l’article 66 de la LOREG, sobre 
el procediment dels recursos contra actes de mitjans de comunicació en període 
electoral, Televisión Española (Tinc una Pregunta per a Vostè) ha presentat una 
comunicació relativa a entrevistas que té intenció d’emetre i, a l’efecte del que 
disposa aquesta Llei, es fa públic perquè en el termini preclusiu d’un dia des de 
la publicació d’aquest Edicte, les entitats polítiques afectades puguin examinar 
la comunicació rebuda, que estarà a la seva disposició en aquesta Junta Electoral 
Provincial de Barcelona (Carrer Balmes, 7, 6a planta) en horari de 10 a 13 hores i 
de 16:30 a 19:30 hores, i formular els recursos que considerin pertinents.

Barcelona, 8 de novembre de 2010

La secretària de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, signatura il·legible

(10.313.041)
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ADMINISTRACIÓ ELECTORAL

EDICTE
de 8 de novembre de 2010, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en re-
lació amb les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2010 Radio Nacional de España té intenció d’emetre.

Que, d’acord amb el que disposa el punt 6 de la Instrucció de 13 de setembre de 
1999 de la Junta Electoral Central, en relació amb l’article 66 de la LOREG, sobre 
el procediment dels recursos contra actes de mitjans de comunicació en període 
electoral, Radio Nacional de España ha presentat una comunicació relativa a en-
trevistes que té intenció d’emetre i, a l’efecte del que disposa aquesta Llei, es fa 
públic perquè en el termini preclusiu d’un dia des de la publicació d’aquest Edicte, 
les entitats polítiques afectades puguin examinar la comunicació rebuda, que es-
tarà a la seva disposició en aquesta Junta Electoral Provincial de Barcelona (carrer 
Balmes, 7, 6a planta) en horari de 10 a 13 hores i de 16:30 a 19:30 hores, i formular 
els recursos que considerin pertinents.

Barcelona, 8 de novembre de 2010

La secretària de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, signatura il·legible

(10.313.045)
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ADMINISTRACIÓ ELECTORAL

EDICTE
de 8 de novembre de 2010, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en re-
lació amb les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2010 El Prat Ràdio té intenció d’emetre.

Que, d’acord amb el que disposa el punt 6 de la Instrucció de 13 de setembre de 
1999 de la Junta Electoral Central, en relació amb l’article 66 de la LOREG, sobre 
el procediment dels recursos contra actes de mitjans de comunicació en període 
electoral, El Prat Ràdio ha presentat una comunicació relativa a entrevistes que 
té intenció d’emetre i, a l’efecte del que disposa aquesta Llei, es fa públic perquè 
en el termini preclusiu d’un dia des de la publicació d’aquest Edicte, les entitats 
polítiques afectades puguin examinar la comunicació rebuda, que estarà a la seva 
disposició en aquesta Junta Electoral Provincial de Barcelona (carrer Balmes, 7, 6a 
planta) en horari de 10 a 13 hores i de 16:30 a 19:30 hores, i formular els recursos 
que considerin pertinents.

Barcelona, 8 de novembre de 2010

La secretària de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, signatura il·legible

(10.313.046)
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ADMINISTRACIÓ ELECTORAL

EDICTE
de 8 de novembre de 2010, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en re-
lació amb les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2010 Informatiu Comarcal del Baix Llobregat té intenció d’emetre.

Que, d’acord amb el que disposa el punt 6 de la Instrucció de 13 de setembre de 
1999 de la Junta Electoral Central, en relació amb l’article 66 de la LOREG, sobre 
el procediment dels recursos contra actes de mitjans de comunicació en període 
electoral, Informatiu Comarcal del Baix Llobregat ha presentat una comunicació 
relativa a entrevistas que té intenció d’emetre i, a l’efecte del que disposa aquesta 
Llei, es fa públic perquè en el termini preclusiu d’un dia des de la publicació d’aquest 
Edicte, les entitats polítiques afectades puguin examinar la comunicació rebuda, 
que estarà a la seva disposició en aquesta Junta Electoral Provincial de Barcelona 
(carrer Balmes, 7, 6a planta), i formular els recursos que considerin pertinents.

Barcelona, 8 de novembre de 2010

La secretària de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, signatura il·legible

(10.313.047)
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ADMINISTRACIÓ ELECTORAL

EDICTE
de 8 de novembre de 2010, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en re-
lació amb les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2010 Ona Malgrat té intenció d’emetre.

Que, d’acord amb el que disposa el punt 6 de la Instrucció de 13 de setembre de 
1999 de la Junta Electoral Central, en relació amb l’article 66 de la LOREG, sobre 
el procediment dels recursos contra actes de mitjans de comunicació en període 
electoral, Ona Malgrat ha presentat una comunicació relativa a entrevistes que 
té intenció d’emetre i, a l’efecte del que disposa aquesta Llei, es fa públic perquè 
en el termini preclusiu d’un dia des de la publicació d’aquest Edicte, les entitats 
polítiques afectades puguin examinar la comunicació rebuda, que estarà a la seva 
disposició en aquesta Junta Electoral Provincial de Barcelona (carrer Balmes, 7, 
6a planta) en horari de 10 a 13 hores, de 16:30 a 19:30 hores, i formular els recursos 
que considerin pertinents.

Barcelona, 8 de novembre de 2010

La secretària de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, signatura il·legible

(10.313.053)
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