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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EDICTE de 19 de desembre de 2013, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona
referent al municipi de Sant Llorenç d'Hortons.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 6 de novembre de 2013, va adoptar, entre
altres, l’acord següent:

Exp.: 2013 / 051548 / B
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en el paratge Bosc Gran, al terme municipal de
Sant Llorenç d'Hortons

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, aquesta Comissió
acorda:
-1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en el paratge Bosc
Gran, del municipi de Sant Llorenç d'Hortons, 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, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons.

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 de l'endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen 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, sens
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 següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui
rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l'expedient
L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, a l’arxiu de planejament de la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas,
2-6, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners.
S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós
de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer:
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http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2013/51548/B&set-locale=ca

Barcelona, 19 de desembre de 2013

M. Teresa Manté Prats
Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona

Annex
Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en el paratge Bosc
Gran, del municipi de Sant Llorenç d'Hortons

(Vegeu la imatge al final del document)
NNUU_cat.pdf

(13.354.107)
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NORMATIVA URBANÍSTICA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL EN
EL PARATGE BOSC GRAN, DEL MUNICIPI DE SANT LLORENÇ D’HORTONS

1. No s’introdueixen modificacions en les Normes urbanístiques del POUM
La present Modificació puntual del POUM de Sant LLorenç d’Hortons no introdueix
modificacions en les Normes urbanístiques del POUM aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada el 22 de desembre
de 2005.
En el sòl no urbanitzable que es proposa modificar la seva qualificació, seran d’aplicació
les determinacions que estableixen les Normes urbanístiques del POUM en el títol setè,
Regulació del sòl no urbanitzable.
Específicament, seran d’aplicació les disposicions relatives a:
-

Sòl no urbanitzable d’especial interès natural (tipus II) Zona de protecció de fons
(clau II a)
Sòl no urbanitzable d’interès agrícola (tipus II) Zona d’interès agrícola categoria B
(clau III b).

L’articulat normatiu de les dues zones esmentades es transcriu en els apartats que
segueixen.
2. Sòl no urbanitzable d’especial interès natural (tipus II) Zona de protecció de fons
(clau II a)
Art. 326. Protecció
1. En les zones qualificades de protecció de fons no es permet:
a) Cap tipus d’edificació, a excepció d’aquelles que siguin regulades pels habitatges
del tipus A.
b) Cap ús que no sigui d’aprofitament agrícola i forestal o, en zona urbana o
urbanitzable, l’ús de parc urbà. Es prohibeixen específicament l’ús extractiu i els
abocaments de qualsevol tipus.
c) La tala d’arbres que no estigui prevista en els plans d’explotació forestal, i s’hauran
d’assegurar, en tot cas, el manteniment de la vegetació de ribera i el bosc de
galeria i el manteniment de les arbredes i les condicions de neteja del bosc de les
restes de la tala.
d) Les plantacions i repoblacions, quan no es realitzin amb les espècies pròpies dels
entorns de rieres i torrents del Penedès.
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3. Sòl no urbanitzable d’interès agrícola (tipus III) Zona d’interès agrícola categoria
B (clau III b)
Art. 331. Condicions generals
1. La zona d’interès agrari de categoria B comprèn els sectors del sòl no urbanitzable
d’interès agrícola, en els quals es permet una major ocupació per a les construccions
autoritzades en el sòl no urbanitzable i s’amplien els usos compatibles amb el seu
caràcter rural.
Art. 332. Usos permesos
1. Es poden autoritzar edificacions i instal·lacions d’utilitat pública i d’interès social,
seguint el procediment previst en l’article 48 de la LU.
2. A la zona d’especial interès agrari, que inclou les terres de major valor agrícola, es
permeten els usos següents:
a) La tala d’arbres prevista en els plans d’explotació forestal, tot i que s’hauran
d’assegurar, en tot cas, el manteniment de la superfície arbrada com a mínim com
l’existent en l’actualitat i la cura de les condicions de neteja del bosc de les restes
de la tala.
b) Agrícoles i forestal.
3. Habitatge familiar que estigui directament i justificadament associat a les activitats
d’explotació rural i les que figuren en el Catàleg de masies i cases rurals:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Granges
Cellers
Magatzems agrícoles
Turisme rural
Restauració
Hípica
Residències i equipaments sanitaris
Extractiu, amb reposició del conreu
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EDICTE de 23 de desembre de 2013, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona
referents al municipi de Pontons.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en les sessions de 22 de juliol i de 6 de novembre de 2013,
va adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2013/050782/B
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per precisar el redactat de l’article 194, al terme
municipal de Pontons

Acord de 6 de novembre de 2013
Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, aquesta Comissió
acorda:
-1 Donar conformitat al Text refós de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per
precisar el redactat de l'article 194, del municipi de Pontons, promoguda i tramesa per l’Ajuntament en
compliment de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de data 22 de
juliol de 2013.
-2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva de 22 de juliol de 2013 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, modificat per la Llei 3/2012, de 22
de febrer.
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Pontons.

Acord de 22 de juliol de 2013
Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, aquesta Comissió
acorda:
-1 Aprovar definitivament la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per precisar el
redactat de l'article 194, del municipi de Pontons, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, i supeditar-ne la
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan
que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions
següents:
1.1 Cal establir normativament el paràmetre de sostre edificable màxim (de 2.000 m 2 sòl per a finques d’entre
1,50 ha i 2 ha, i de 4.000 m 2 sòl per a finques superiors a les 2 ha), si bé per a explotacions agropecuàries en
funcionament legalment implantades i per a l’adaptació a nous requeriments normatius de l’activitat, es
podrien superar aquests paràmetres a l’entorn del 15%. Cal establir una alçada màxima de 5 m a carener i una
llargada màxima de la nau en 75 m.
1.2 Cal recuperar el paràmetre de distància mínima de separació de 20 m a partions i camins i de 100 m a
habitatges existents, i remetre a les diferents normatives sectorials de legislació agropecuària, de dejeccions
ramaderes i de carreteres la resta de distàncies mínimes.
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1.3 Cal establir normativament la tramitació dels projectes d’acord amb l’article 49, apartats 2 i 3, del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, per al cas de superar els
límits establerts a l’article 68.8.d del Reglament.
-2 Indicar l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació
en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l’article 17.6 del
Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i 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 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Pontons.

Contra aquests acords, que es refereixen 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 de l'endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen 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, sens
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 següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui
rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l'expedient
L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, a l’arxiu de planejament de la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas,
2-6, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners.
S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós
de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer:
http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2013/50782/B&set-locale=ca

Barcelona, 23 de desembre de 2013

M. Teresa Manté Prats
Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona

Annex
Normes urbanístiques de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per precisar el
redactat de l’article 194, del municipi de Pontons
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NORMATIVA URBANÍSTICA.
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT
PER PRECISAR EL REDACTAT DE L’ARTICLE 194, DEL MUNICIPI DE
PONTONS.
Article 194 de les Normes subsidiàries de planejament del municipi de Pontons
GRANGES
Article 194. Condicions d’ordenació i edificació
8.

La superfície mínima de finca per a la implantació d’una nova explotació s’estableix en 15.000 m2
sòl (1,50 ha) en una única extensió.

9.

El sostre edificable màxim serà de 2.000 m2 sostre per a finques d’1,50 ha a 2 ha, i de 4.000 m2
sostre per a finques superiors a 2 ha. En el cas d’explotacions agropecuàries en funcionament
legalment implantades i per a l’adaptació a nous requeriments normatius o per desenvolupar en
millors condicions la seva activitat, podran ultrapassar a l’entorn del 15% els límits anteriors.

10. Les separacions seran de 100 m a habitatges existents, i de 20 m a límits de la finca i camins. La

resta de distàncies mínimes de separació seran les que determini la normativa sectorial de
legislació agropecuària, dejeccions ramaderes, carreteres, etc.
11. L’alçada màxima de les noves edificacions serà de 5 m a carener, corresponents a la planta

baixa, si bé de manera justificada es permet una major alçada per a les edificacions auxiliars. La
llargada màxima de les edificacions serà de 75 m.
12. Les parets de tancament de les construccions es tractaran amb colors clars de la gamma terrosa,

excepte quan el material de base dels tancaments es constitueixi directament en acabament
final.
13. Es protegiran les visuals sobre les granges des de les carreteres i les vies locals bàsiques, amb

una plantació d’arbres perimètrica de les espècies usuals al Penedès.
14. La tramitació de nous projectes seguirà el procediment previst a l’article 49, apartats 2 i 3, del

Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per
la Llei 3/2012, de 22 de febrer, en el cas de superar els límits establerts a l’article 68.8.d del
Reglament.

1
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
ORDRE EMO/340/2013, de 27 de desembre, per la qual es garanteix el manteniment dels serveis essencials
que presta l'empresa Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA.
Vista la comunicació de vaga presentada pel comitè d’empresa de Televisió de Catalunya (actualment
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA), registre d’entrada de 20 de desembre de 2013, pel dia 31 de
desembre, prevista inicialment de les 14:15 hores a les 14:45 hores; de les 20:00 hores a les 24:00 hores i el
dia 1 de gener de 2014 a les 0:00 hores a les 0:30 hores, i que finalment es durà a terme de les 14:15 hores a
les 14:45 hores i de les 20:45 hores a les 21:15 hores del dia 31 de desembre de 2013 i que afecta tota la
plantilla de Televisió de Catalunya;
Atès que Televisió de Catalunya és una empresa pública, creada per la Llei 10/1983, de 30 de maig, sotmesa
als principis generals d’informació objectiva, veraç i imparcial, de respectar la llibertat d’expressió i el
pluralisme, i els principis d’igualtat, entre altres;
Atès que l’autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir el servei essencial,
tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l’exercici legítim del dret de
vaga reconegut a l’article 28.2 de la Constitució;
Atès que la Constitució, a l’article 20, emmarcat en la Secció sobre els drets fonamentals i les llibertats
públiques, regula el dret a la informació, a expressar i difondre lliurement el pensament, les idees i les opinions
per qualsevol mitjà, a rebre lliurement la informació i, al seu apartat tercer, preveu la funció informativa dels
mitjans de comunicació social dependents d’entitats públiques, les quals estan obligats a respectar el
pluralisme en la societat i la informació en les diferents llengües;
Atès que els plans d’emergències de protecció civil inclouen la intervenció dels mitjans de comunicació públics
com a instruments indispensables de difusió per garantir el seu desplegament;
Atesa la durada de la vaga, es considera suficient garantir la cobertura de la informació indispensable en cas
que es produeixi una emergència per a la població, tot això tenint en compte que en l’actualitat els ciutadans
tenen accés a diverses fonts informatives i que la vaga té una durada d’una hora, per la qual cosa no es
conculca el dret a la informació amb les garanties ja indicades;
Atès que en vagues anteriors de característiques anàlogues en aquesta mateixa empresa es van dictar l’Ordre
EMO/329/2013, de 19 de desembre, l’Ordre EMO/42/2013, de 14 de març, i l’Ordre EMO/31/2013, de 21 de
febrer, en les quals es garanteix l’emissió de la informació necessària en cas d’emergència per a la població;
Atès que les parts han efectuat les seves propostes de serveis mínims, i que han assolit el consens en relació
amb els avisos d’emergències a la població, tal com consta a l’acta de 23 de desembre de 2013;
Atès el que disposen l’article 28.2 de la Constitució; l’article 170.1.i) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya;
l’article 10.2 del Reial decret llei 17/1977, de 4 de març; el Decret 120/1995, de 24 de març, de la Generalitat
de Catalunya; i les sentències del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 d’abril; 26/1981, de 17 de juliol;
33/1981, de 5 de novembre; 51/1986, de 24 d’abril; 27/1989, de 3 de febrer; 43/1990, de 15 de març, i
122/1990 i 123/1990, de 2 de juliol,

Ordeno:

Article 1
La situació de vaga anunciada pel comitè d’empresa de Televisió de Catalunya (actualment Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, SA), que està prevista pel dia 31 de desembre, de les 14:15 hores a les 14:45 hores i
de les 20:45 hores a les 21:15 hores i que afecta tota la plantilla de Televisió de Catalunya queda condicionada
al manteniment dels serveis mínims següents:
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Emetre la informació necessària en cas que es produeixi una emergència per a la població.

Article 2
L’empresa, escoltat el comitè de vaga, determinarà el personal estrictament necessari per al funcionament dels
serveis mínims establerts a l’article anterior. Aquests serveis mínims els prestarà, preferentment, si n’hi ha, el
personal que no exerceixi el dret de vaga.

Article 3
Les aturades i les alteracions en la feina per part del personal necessari per al manteniment dels serveis
mínims que determina l’article 1 seran considerades il·legals als efectes de l’article 16.1 del Reial decret llei
17/1977, de 4 de març, en relació amb l’article 54 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

Article 4
Notifiqueu aquesta Ordre als interessats per al seu compliment, i trameteu-la al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya perquè es publiqui.

Barcelona, 27 de desembre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

(13.364.025)
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CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ ECO/2755/2013, de 20 de desembre, per la qual es dóna publicitat als criteris específics per a
l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de
Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca.
Atès que en data 17 de desembre de 2013 la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya va establir els criteris específics per a l’avaluació de l’activitat de recerca
del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l’assignació dels
complements addicionals per mèrits de recerca, d’acord amb l’article 55 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 72 de la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya,

Resolc:

Que es publiqui íntegrament al DOGC l’Acord número 3, de 17 de desembre de 2013, de la Comissió
d’Avaluació de la Recerca, segons el qual s’estableixen els criteris específics per a l’avaluació de l’activitat de
recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l’assignació dels
complements addicionals per mèrits de recerca. Aquest Acord figura com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 20 de desembre de 2013

Josep Joan Moreso Mateos
President

ACORD
número 3 de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen els
criteris específics per a l’avaluació de l’activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats
públiques de Catalunya per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca

L’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, disposa que el Govern de la
Generalitat de Catalunya pot establir, per al personal docent i investigador, funcionari i contractat, retribucions
addicionals per mèrits de recerca. Aquestes retribucions s’assignen per mitjà del consell social a proposta del
consell de govern, amb la valoració prèvia dels mèrits mitjançant l’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya.
Els acords del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 25 de juny de 2002, d’1 d’agost de 2003, de 19
d’octubre de 2004 i de 13 de desembre de 2005, van aprovar els complements retributius addicionals
corresponents per al personal docent i investigador funcionari.
El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, estableix les retribucions addicionals del personal docent i investigador
funcionari i, per primera vegada, també del personal docent i investigador contractat de les universitats
públiques, i alhora estableix els requisits i la tramitació necessària per a la seva obtenció.
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Els articles 140.2.h) i 146.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, atribueixen a la
Comissió d’Avaluació de la Recerca la funció d’avaluar l’activitat desenvolupada pels investigadors i la valoració
dels mèrits individuals de recerca del personal docent i investigador, funcionari i contractat, per a l’assignació
de complements retributius.
L’avaluació de l’activitat i dels mèrits de recerca individuals del personal docent i investigador té una llarga
trajectòria a l’Estat, des que el Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, va introduir en el règim retributiu del
professorat universitari un nou concepte destinat a incentivar l’activitat investigadora mitjançant avaluacions
anuals que encarregava a la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora. En aquest període s’ha
assolit un consens acceptable a la comunitat acadèmica i científica sobre els indicis de qualitat de l’activitat
investigadora duta a terme. Entre aquests indicis, els indicadors objectius més acceptats són: a) els índexs
d’impacte de les revistes científiques, calculats fonamentalment a partir de les citacions que reben els articles
que publiquen; b) les citacions o el reconeixement internacional que reben altres publicacions, com ara llibres o
les ponències d’un congrés en determinades especialitats; c) el valor econòmic de la patent activa aconseguida
a través de la recerca aplicada, i d) els premis i altres formes de reconeixement social que poden rebre les
obres literàries artístiques i arquitectòniques.
És per tot això que la Comissió d’Avaluació de la Recerca vol aprofitar l’experiència prèvia en l’avaluació de
l’activitat investigadora i establir uns criteris d’avaluació que no representin canvis significatius respecte del
que ha estat pràctica habitual fins ara. La Comissió d’Avaluació de la Recerca pretén establir uns criteris que,
en cada un dels camps científics, demostrin que la investigació que es duu a terme té una repercussió científica
o socioeconòmica suficient. Queden exclosos de la consideració d’avaluació positiva els resultats de la recerca
que es comercialitzen a través de serveis de consultoria, les conclusions dels quals queden en propietat i
coneixement exclusiu d’aquells que paguen els serveis esmentats. La dedicació de recursos públics per
incentivar la recerca ha d’estar basada en el ple coneixement o en l’ús públic dels resultats d’aquesta
investigació.
D’altra banda, la transferència del coneixement i la tecnologia a la societat resultant de l’activitat del personal
docent i investigador universitari permet augmentar el benestar social i econòmic. A més de formar part de les
missions fonamentals de la universitat, la innovació i la transferència del coneixement al teixit productiu és
essencial per aconseguir la transformació progressiva de les nostres empreses cap a una economia basada en
el coneixement.
Es manté la valoració d’aspectes lligats als esforços dels investigadors en l’àmbit dels resultats d’innovació i
transferència per tal de donar més reconeixement a una de les tres missions universitàries, per afavorir
l’acostament a la societat i les seves empreses i mantenir-hi un compromís.
El treball que el personal docent i investigador desenvolupa en aquest procés de transferència és una part
integrant i substancial de la seva tasca investigadora i, per aquesta raó, cal adaptar els esquemes d’avaluació
de la recerca actuals i dotar-los de flexibilitat per propiciar una valoració adequada de la qualitat d’aquestes
activitats.
Així, la Comissió d’Avaluació de la Recerca incorpora la valoració dels resultats d’innovació i transferència dels
resultats de la recerca a totes les àrees de coneixement i adapta el sistema d’avaluació de la recerca per
adequar-lo a la valoració de la qualitat d’aquestes activitats.
També és objectiu d’aquesta Resolució donar publicitat als criteris establerts per la Comissió d’Avaluació de la
Recerca per a cada especialitat, de manera que siguin coneguts per la comunitat acadèmica. En aquest sentit,
és important determinar les condicions formals que s’han d’exigir a un mitjà de difusió dels resultats de la
recerca perquè pugui esperar-se’n un impacte acceptable. La Comissió d’Avaluació de la Recerca exposa en
l’annex 2 d’aquest Acord una llista de criteris formals mínims que ha de complir un mitjà de difusió de la
recerca per tal que sigui reconegut, a priori, com a mitjà de garantia suficient.
Finalment, l’aplicació dels requeriments mínims que es demanen per a l’obtenció d’una avaluació positiva no té
un caràcter absolut, atès que aquests requeriments mínims han de ser modulats en funció de les
circumstàncies de cada disciplina, modulació que correspon a cada una de les comissions avaluadores.

És per això que la Comissió d’Avaluació de la Recerca acorda:
-1 Establir els criteris específics per a l’avaluació de l’activitat de recerca i de l’activitat de recerca i
transferència del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l’assignació
dels complements addicionals per mèrits de recerca.
-2 Que el president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya doni publicitat del
present acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en garanteixi la difusió, com a mínim en català i

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

3/13

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6533 - 3.1.2014
CVE-DOGC-A-13364020-2014

castellà, a la pàgina web d’AQU Catalunya (http://www.aqu.cat).

Annex 1
La Comissió d’Avaluació de la Recerca ha aprovat els criteris aplicables a l’avaluació dels mèrits individuals de
recerca en els diferents camps d’especialització, que són els següents:

A. Àrees d’humanitats

–1 Totes les aportacions han de ser classificables com a ordinàries segons l’Ordre ministerial de 2 de desembre
de 1994, publicada en el BOE de 3 de desembre de 1994, i han de deixar de banda els casos excepcionals. Les
aportacions seran valorables si representen algun tipus d’avenç del coneixement o una innovació de caràcter
metodològic, i es donarà preferència als estudis analítics i comparatius per davant dels purament descriptius.
No es consideraran les aportacions que siguin reiteracions de treballs previs i que, per tant, resultin redundants
des del punt de vista conceptual i temàtic, tret que presentin elements innovadors. Les aportacions
presentades han d’haver estat publicades en els anys sotmesos a avaluació. No es tindran en compte les
publicacions acceptades però no publicades durant aquests anys.
–2 Per tal que una aportació sigui presa en consideració, la persona sol·licitant ha d’haver participat activament
en els treballs que l’han feta possible en qualitat de director/a o executor/a del treball. Un nombre elevat
d’autors pot reduir la qualificació assignada a una aportació, excepte en els casos en què, per la complexitat
del tema i l’extensió del treball, aquest nombre elevat d’autors estigui plenament justificat.
–3 En els camps de la filologia i la filosofia, els articles aportats han de satisfer els criteris que s’especifiquen
per a les revistes en l’annex 2 d’aquesta Resolució. Les revistes electròniques estan subjectes als mateixos
criteris que la resta. En la valoració dels articles s’atendrà al mitjà de difusió utilitzat i s’acceptarà com a indici
de qualitat la publicació en revistes de vàlua reconeguda.
La inclusió de les revistes en bases de dades internacionals com l’Arts and Humanities Citation Index o el Social
Sciences Citation Index (del Journal Citation Reports, JCR), o una valoració alta en les llistes del European
Reference Index for the Humanities (ERIH) de la European Science Foundation, es considerarà una referència
de qualitat.
Podran considerar-se també els articles publicats en revistes llistades en altres bases de dades nacionals o
internacionals (per exemple, SCOPUS, DICE-CINDOC, etc.) o en les revistes acreditades per la FECYT
(Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia), sempre que, a criteri de la Comissió, tinguin una qualitat
científica similar a la de les incloses en els índexs esmentats en el paràgraf anterior i satisfacin els criteris
establerts en l’annex 2.
No es consideraran les publicacions en revistes en què la persona sol·licitant sigui el director o la directora o
tingui algun càrrec en el comitè editorial, llevat que ho justifiqui adequadament.
Els llibres i els capítols de llibres es consideraran en funció de la qualitat avalada per les citacions, si n’hi ha, el
prestigi de l’editorial, els editors, la col·lecció en què es publica l’obra, les ressenyes en revistes científiques
especialitzades, les traduccions a altres llengües i la inclusió en bibliografies independents de l’autor o autora i
del seu entorn. Els llibres i els capítols de llibres han de reflectir clarament que són fruit de la recerca o de la
reflexió documentada i es consideraran especialment rellevants els que no estiguin publicats per la mateixa
institució on treballa l’investigador o la investigadora, excepte en els casos en què satisfacin els criteris de
l’annex 2. No es consideraran noves aportacions les traduccions de l’obra a altres llengües.
S’avaluaran com a investigació les edicions crítiques, és a dir, les que presenten un estudi raonat de la fixació
del text, amb la menció corresponent de les fonts i de les variants textuals. En canvi, les simples revisions de
textos per a la publicació no mereixeran aquesta consideració, llevat que vagin precedides de pròlegs o estudis
preliminars o acompanyades d’anotacions que siguin fruit de la recerca personal i facin una aportació valorable
al seu camp temàtic.
Es tindrà en compte el comissariat d’exposicions en els catàlegs de les quals s’aportin novetats rellevants de
recerca amb repercussió en els mitjans especialitzats nacionals i internacionals.
Es valorarà desfavorablement la publicació reiterada de treballs en revistes o editorials que pertanyin o
estiguin associades a la mateixa institució en què la persona sol·licitant realitzi la seva activitat de recerca.
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–4 Pel que fa als camps de la història i l’art, en la valoració dels articles hom tindrà en consideració el mitjà de
difusió utilitzat, i s’acceptarà com a indici de qualitat la publicació en revistes de vàlua reconeguda. La inclusió
de les revistes en bases de dades internacionals (com l’Arts and Humanities Citation Index o el Social Sciences
Citation Index, o una valoració alta en les llistes del European Reference Index for the Humanities —ERIH— de
la European Science Foundation) es considerarà una referència de qualitat.
També es podran tenir en compte els articles publicats en revistes llistades en altres bases de dades nacionals
o internacionals (per exemple, Francis, International Bibliography of the Social Sciences, Bibliography of the
History of Arts-RLG, Historical Abstracts, International Medieval Bibliography, Index Islamicus, RILMS Abstracts
of Music Literature, SCOPUS, DICE-CINDOC, i altres) o en les revistes acreditades per la FECYT. En tots els
casos, els articles han de ser publicats en revistes que compleixin els mínims explicitats en l’annex 2.
Quan el format de la publicació sigui exclusivament electrònic, els indicis de qualitat es fonamentaran en el
caràcter internacional i d’especialització de la base de dades que reculli l’article i en el compliment dels criteris
per a revistes (annex 2).
No es consideraran les publicacions en revistes en què la persona sol·licitant sigui el director o la directora o
tingui algun càrrec en el comitè editorial, llevat que ho justifiqui adequadament.
Pel que fa als llibres i als capítols de llibres, la qualitat es mesurarà pel nombre de citacions generades, el
prestigi de l’editorial, els editors, la col·lecció en què es publica l’obra, les ressenyes en revistes científiques
especialitzades, les traduccions de l’obra a altres llengües i la inclusió en bibliografies independents de l’autor o
autora i del seu entorn immediat. Es consideraran especialment rellevants els llibres i els capítols de llibres que
no estiguin publicats per la mateixa institució en què treballa la persona sol·licitant, tret que satisfacin els
criteris de l’annex 2.
Aquest tipus d’obres han de reflectir necessàriament una recerca o una reflexió documentada. No es
consideraran noves aportacions les traduccions de l’obra a altres llengües.
En els treballs creatius de caràcter artístic (art, audiovisual, disseny) i de conservació i restauració es tindrà en
compte la repercussió i el reconeixement públic de l’obra considerada, que es valoraran en funció de les
exposicions individuals, els premis i les obres de relleu especial en arts plàstiques. La Comissió tindrà en
compte el prestigi d’aquest tipus d’aportacions en funció de la seva difusió, distribució i acollida en mitjans
especialitzats. Així mateix, es tindran en compte altres paràmetres com els premis i les mencions, la presència
en festivals nacionals i internacionals, les institucions o les empreses que encarreguen el projecte i la forma
d’adjudicació. En el cas de projectes d'autoria col·lectiva, es tindrà en compte el nivell de responsabilitat de la
persona sol·licitant en la seva execució, així com la dimensió internacional i nivell d'interdisciplinarietat de
l'equip.
Pel que fa a la música, es consideraran les composicions publicades o estrenades per intèrprets reconeguts. En
el cas de la musicologia s’avaluaran les edicions crítiques que constitueixin un estudi raonat de la fixació del
text musical, amb la menció corresponent de les fonts i les variants musicals. En canvi, no es consideraran les
simples revisions de partitures impreses o manuscrites, excepte les que vagin acompanyades d’estudis
preliminars o d’anotacions que siguin conseqüència d’una investigació personal.
Podran estimar-se, finalment, els comissariats d’exposicions quan els catàlegs corresponents aportin novetats
rellevants en recerca signades per la persona sol·licitant i tinguin repercussió en mitjans especialitzats nacionals
i internacionals.
Amb caràcter orientador, es considera que en el camp de les belles arts (art, audiovisual, disseny i conservació
i restauració) totes les aportacions per valorar poden ser de caràcter extraordinari.
–5 Pel que fa als camps enumerats en els punts 3 i 4, queden explícitament exclosos de l'avaluació:
a) Els llibres de text, els apunts, les obres i els diccionaris de divulgació, les antologies, i els articles d’opinió.
b) Les obres de divulgació.
c) Les ressenyes i les recensions.
d) Les edicions de textos i les traduccions, excepte quan les introduccions o les anotacions reflecteixin una
recerca personal valuosa sobre el tema.
e) Les catalogacions purament descriptives, sense aportacions d’estudis històrics o artístics.
f) Les transcripcions que no vagin acompanyades d’un judici crític o una anàlisi històrica del document.
g) Els pròlegs i les introduccions que no superin la condició de simples avançaments de l’obra que es prologa i
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no tinguin interès crític per se.
h) Les actes de congressos que no responguin a criteris de qualitat equiparables als exigits per a les revistes
científiques.
i) Les enciclopèdies.
j) Els volums d'homenatge que no responguin a criteris de qualitat equiparables als exigits per a les revistes
científiques.
k) Els projectes de recerca i la direcció de tesis doctorals.
Es valorarà desfavorablement la publicació reiterada de treballs en revistes o editorials que pertanyin o
estiguin associades a la mateixa institució en què la persona sol·licitant realitzi la seva activitat de recerca.
–6 Com a norma general, per obtenir una avaluació positiva, les cinc aportacions del currículum abreujat han
de complir el que s’ha descrit als punts anteriors. No obstant això, el nombre mínim d’aportacions per obtenir
una avaluació positiva pot ser inferior si els treballs aportats tenen una qualitat extraordinària i han tingut una
repercussió científica alta.
–7 Amb caràcter orientatiu, per obtenir una avaluació positiva, en els camps de la filosofia i la filologia es
considerarà necessari que les aportacions compleixin alguna de les condicions mínimes següents:
a) Que una sigui un llibre monogràfic de recerca amb difusió i referències internacionals i que compleixi els
requisits que s’indiquen al punt 3.
b) Que dues siguin articles publicats en revistes de rang internacional que compleixin els criteris indicats en
l’annex 2.
c) Que una contribució sigui un article publicat en una revista internacional que compleixi els criteris establerts
en l’annex 2 i que l’altra contribució sigui un capítol de llibre en un volum de rellevància internacional que
compleixi els requisits indicats per a aquests.
En el cas dels camps de la història i l’art, i també amb caràcter orientador, per obtenir una avaluació positiva
es considerarà necessari que les aportacions compleixin alguna de les condicions mínimes següents:
a) Que una sigui un llibre monogràfic de recerca amb difusió i referències internacionals i que compleixi els
requisits que s’indiquen al punt 4.
b) Que dues siguin articles publicats en revistes de rang internacional que compleixin els criteris indicats en
l’annex 2.
c) Que una sigui un article publicat en una revista internacional que satisfaci els criteris indicats en l’annex 2, i
que l’altra sigui un capítol de llibre en un volum que compleixi els requisits indicats per a aquests.
d) Que una sigui una obra premiada o una exposició monogràfica d'autor amb catàleg.

B. Àrees de ciències socials

–1 Totes les aportacions han de ser classificables com a ordinàries d’acord amb el que disposa l’Ordre
ministerial de 2 de desembre de 1994. No es valoraran els treballs merament descriptius o les reiteracions de
treballs previs, excepte en aquells casos que representin una contribució clara a la consolidació del
coneixement. Les aportacions presentades han d’haver estat publicades en els anys sotmesos a avaluació. No
es tindran en compte les publicacions acceptades però no publicades durant aquests anys.
–2 En els camps de les ciències polítiques i la sociologia; de la comunicació i la documentació; de la psicologia;
de l’educació; de la geografia i de les ciències econòmiques i empresarials, per tal que una aportació sigui
considerada, la persona sol·licitant ha d’haver participat activament en els treballs que l’han feta possible en
qualitat de director/a o executor/a. Un nombre elevat d’autors pot reduir la qualificació assignada a una
aportació, excepte en aquells casos en què, per la complexitat del tema i l’extensió del treball, el nombre
elevat d’autors estigui plenament justificat.
Els articles aportats han de satisfer els criteris que s’especifiquen per a les revistes en l’annex 2.
Les revistes electròniques estan subjectes als mateixos criteris que la resta.
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En l’avaluació dels llibres i els capítols de llibres, es tindran en consideració les citacions generades, el prestigi
de l’editorial, els editors, la col·lecció en què es publica l’obra, les ressenyes en revistes científiques
especialitzades i les traduccions de l’obra a altres llengües.
Igualment, es valoraran les patents en explotació o programari registrats o almenys amb constància de
l’interès d’alguna empresa per la seva utilització, la qual cosa ha de ser demostrada mitjançant un contracte de
compravenda o un contracte de llicència. Es tindrà també en consideració l’extensió de la protecció de la patent
(nacional, europea o pel Tractat de Cooperació de Patents, PCT) i es valorarà principalment la de protecció més
extensa. Pel que fa a les patents, és necessari que o bé hagi estat concedida per l’organisme competent o bé
que estigui en explotació (demostrada mitjançant contracte de compravenda o contracte de llicència) durant
els anys sotmesos a avaluació. No es tindran en compte les patents que encara que siguin presentades o
publicades no hagin estat concedides ni estiguin en explotació durant els anys sotmesos a avaluació.
Es valorarà desfavorablement la publicació reiterada de treballs en revistes o editorials que pertanyin o
estiguin associades a la mateixa institució en què la persona sol·licitant realitzi la seva activitat de recerca.
–3 En el cas del camp del dret, el nombre d’autors ha d’estar justificat pel tema, la complexitat i l’extensió del
treball. Perquè una contribució sigui considerada, la persona sol·licitant haurà hagut de participar-hi
activament, fent constar la seva autoria concreta en la investigació publicada mitjançant la referència a
pàgines, capítols o apartats. Només es valorarà la tasca investigadora personal individualitzada de la persona
sol·licitant.
En la valoració dels treballs s’atendrà al mitjà de difusió emprat, i s’acceptarà com a indici de qualitat la
publicació en revistes de vàlua reconeguda, d’acord amb la pràctica habitual en l’entorn jurídic europeu. En tot
cas, les revistes han de complir els criteris que s’especifiquen en l’annex 2. Les revistes electròniques estan
subjectes als mateixos criteris que la resta.
Els llibres i els capítols de llibres es consideraran segons la seva qualitat, avalada per les citacions, si n’hi ha, i
la seva inclusió en bibliografies independents de l’autor o autora i el seu entorn. Han de reflectir clarament que
són fruit de la recerca o de la reflexió documentada i es consideraran especialment rellevants aquells que no
estiguin publicats per la mateixa institució en què treballa la persona sol·licitant o a través d’empreses
editorials vinculades al grup investigador, tret que l’editorial pública o privada acrediti un procés de selecció
rigorós mitjançant avaluadors externs a les universitats d’aquella comunitat autònoma. En el cas dels capítols
de llibre s'exclou la presentació d'aportacions en coautoria, excepte prova fefaent de la seva rellevància
científica.
Es valoraran com a indici de qualitat les publicacions en revistes espanyoles o estrangeres de reconeixement
internacional que preferentment han de complir els criteris que s'especifiquen a l'annex 2. Les revistes
electròniques han d'estar subjectes als mateixos criteris que les altres.
Es valoraran com a indici de qualitat les traduccions de l’obra a altres idiomes de rellevància per a la comunitat
científica internacional i les ressenyes en revistes científiques especialitzades.
Es valorarà desfavorablement la publicació reiterada de treballs en revistes o editorials que pertanyin o
estiguin associades a la mateixa institució en què la persona sol·licitant realitzi la seva activitat de recerca.
–4 En els camps de les ciències polítiques i la sociologia; la comunicació i la documentació; la psicologia;
l’educació i la geografia; així com les ciències econòmiques i empresarials; es valoraran preferentment els
treballs publicats en revistes de vàlua reconeguda que ocupin posicions rellevants en les llistes per àmbits del
Journal Citation Reports Social Sciences Edition o del Journal Citation Reports Science Edition (Institute for
Scientific Information —ISI—, Filadèlfia, EUA). També es poden considerar articles publicats en revistes
contingudes en altres bases de dades nacionals o internacionals si tenen un nivell de qualitat similar a les
esmentades anteriorment (per exemple ERIH, SCOPUS, DICE-CINDOC, etc.) o en les revistes acreditades per
la FECYT, i sempre que compleixin els criteris de revistes que s’especifiquen en l’annex 2. Les revistes
electròniques es consideraran quan apareguin a les llistes esmentades anteriorment i compleixin els criteris de
l’annex 2.
Es valorarà desfavorablement la publicació reiterada de treballs en revistes o editorials que pertanyin o
estiguin associades a la mateixa institució en què la persona sol·licitant realitzi la seva activitat de recerca.
–5 En el camp del dret, les aportacions es valoraran en funció de l’originalitat, el rigor, la metodologia i la
repercussió que hagin tingut en aquest àmbit. També es valoraran els estudis i els treballs que representin
aportacions originals de caràcter doctrinal teòric o conceptual que hagin tingut repercussió nacional o
internacional.
En la valoració dels treballs es tindrà en compte el mitjà de difusió emprat i s’acceptarà com a indici de
qualitat que s’hagin publicat en revistes i editorials de prestigi reconegut. Els llibres i els capítols de llibres es
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valoraran segons la qualitat acreditada per les citacions i la seva inclusió en bibliografies independents de
l’autor o autora i el seu entorn. Aquests treballs han de ser fruit de la investigació o de la reflexió documentada
i es consideraran especialment rellevants els que no estiguin publicats per la mateixa institució en què treballa
l’investigador o la investigadora o per empreses editorials vinculades al seu grup de recerca, llevat que
l’editorial, pública o privada, acrediti un procés de selecció rigorós mitjançant avaluadors externs a la seva
universitat.
Es valoraran preferentment:
a) Els que desenvolupin noves perspectives de pensament jurídic.
b) Els que siguin investigacions originals sobre l’evolució històrica, social o cultural de les normes.
c) Els estudis i els treballs de política jurídica i els que introdueixin propostes rellevants de perfeccionament de
les normes en relació amb el sistema jurídic català, espanyol o internacional. Els que aportin coneixements i
instruments conceptuals i analítics per millorar l’eficàcia de les normes jurídiques i el compliment dels objectius
que es persegueixen amb aquestes normes. Les anàlisis que ofereixin solucions a problemes d’interpretació,
llacunes i contradiccions de l’ordenament jurídic català, espanyol o internacional.
d) Les anàlisis de jurisprudència que es basin en un conjunt de sentències sobre temàtiques l’objectiu de les
quals sigui aclarir els criteris d’actuació dels tribunals i la seva evolució o els comentaris sobre sentències
especialment rellevants per a l’enteniment i l’aplicació del dret.
e) Les obres generals que es reconeguin com a referència dins de la disciplina o representin un progrés en
l’organització d’un camp temàtic poc estructurat, sempre que es tracti de la seva primera edició o d’una edició
que suposi canvis rellevants respecte de les anteriors.
No es consideraran per a l’avaluació:
a) Els llibres de text, els programes, els apunts, les monografies o els casos pràctics l’objectiu dels quals sigui
servir als estudiants com a manuals d’assignatura o com a material de pràctiques. Tampoc es consideraran els
llibres i els articles de divulgació professional, ni els articles en mitjans d’informació general.
b) Les edicions de textos o les traduccions, excepte en aquells casos en què vagin precedides de pròlegs o
estudis preliminars o acompanyades d’anotacions que siguin fruit d’una investigació personal i facin una
aportació valorable al seu camp temàtic.
c) Les simples recopilacions legislatives, encara que incloguin anotacions sobre disposicions concordants,
complementàries o derogades.
d) Els comentaris de sentències que siguin un simple resum.
e) Els dictàmens i els projectes que no siguin de coneixement públic.
No es consideraran contribucions diferents cadascuna de les contribucions en què hagi pogut ser dividida una
mateixa investigació que hauria d’haver constituït una única monografia o un únic article.
–6 Com a norma general, per obtenir una avaluació positiva, les cinc aportacions del currículum han de complir
el que s’ha descrit als punts anteriors. No obstant això, el nombre mínim d’aportacions per obtenir una
avaluació positiva pot ser inferior si els treballs aportats tenen una qualitat extraordinària i han obtingut una
repercussió científica alta.
–7 Amb caràcter orientador, per obtenir una avaluació positiva en el camp de les ciències polítiques, la
sociologia, l’educació, la comunicació i la documentació es considerarà necessari que les aportacions compleixin
alguna de les condicions mínimes següents:
a) Que una sigui un llibre monogràfic d’investigació amb difusió i referència internacionals i que compleixi amb
els requisits del punt 2.
b) Que dues siguin articles publicats en revistes indexades en el Journal Citation Reports Social Sciences
Edition.
c) Que tres siguin articles publicats en revistes nacionals o internacionals que compleixin amb els criteris que
s’especifiquen en l’annex 2.
En el cas del camp de la psicologia, i amb caràcter orientador, les cinc aportacions han de complir els criteris
que s’exposen al punt 4 i, dels articles, com a mínim tres han d’estar publicats en revistes indexades en el
Journal Citation Reports Social Sciences Edition o en el Journal Citation Reports Science Edition i dos d’ells han
d’aparèixer en una revista d’impacte mitjà o alt.
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Amb caràcter orientador, es considera que per obtenir una avaluació positiva en el camp de la geografia és
necessari que les aportacions compleixin alguna de les condicions mínimes següents:
a) Que una de les aportacions sigui un llibre monogràfic de recerca de difusió i referència internacional que
compleixi els requisits del punt 2 i una altra un article publicat en una revista que compleixi les condicions del
punt 4.
b) Que dues aportacions siguin articles publicats en revistes que compleixin les condicions del punt 4.
c) Que una de les aportacions sigui un article publicat en una revista que compleixi les condicions del punt 4 i
una altra un capítol d’un llibre de recerca. Per a la valoració dels llibres s’han de fer servir els criteris del punt
2.
En qualsevol dels casos esmentats cal que les aportacions tinguin difusió i referència internacionals.
En el cas de les ciències econòmiques i empresarials, cal que les aportacions compleixin alguna de les
condicions mínimes següents:
a) Que almenys dues de les cinc aportacions sigui un article amb un impacte significatiu dins la seva àrea en el
Subject Category Listing del Journal Citation Reports Social Sciences Edition o en el Journal Citation Reports
Science Edition.
b) Que les cinc aportacions siguin articles publicats en revistes indexades al Subject Category Listing del
Journal Citation Reports Social Sciences Edition o al Journal Citation Reports Science Edition.
c) Que una sigui un llibre monogràfic d’investigació amb difusió i referència internacionals i que compleixi amb
els requisits del punt 2, en les àrees en què els llibres siguin un mitjà habitual de difusió de la recerca.
En el cas del dret, es considerarà necessari que les aportacions compleixin alguna de les condicions mínimes
següents:
a) Que una sigui un llibre d’investigació que compleixi amb els requisits del punt 3.
b) Que dues siguin capítols de llibre d’acord amb el que s’assenyala al punt 3.
c) Que tres siguin articles publicats en revistes nacionals o internacionals que compleixin els requisits de
l’annex 2.

C. Àrees de ciències

–1 Totes les aportacions han de ser classificables com a ordinàries segons l’Ordre ministerial de 2 de desembre
de 1994, i han de deixar de banda els casos excepcionals. Les aportacions només seran valorables si
representen algun tipus d’avenç del coneixement. No es valoraran els treballs merament descriptius o les
reiteracions de treballs anteriors, llevat del cas que contribueixin significativament a la consolidació del
coneixement. Les aportacions presentades han d’haver estat publicades en els anys sotmesos a avaluació. No
es tindran en compte les publicacions acceptades però no publicades durant aquests anys.
–2 Per tal que una aportació sigui presa en consideració, la persona sol·licitant ha d’haver participat activament
en els treballs que la sostenen, com a director/a o bé com a executor/a. El nombre d’autors no serà avaluable
com a tal, però sí que haurà d’estar justificat pel tema, la complexitat i l’extensió de l’obra.
–3 Es valoraran preferentment les aportacions en forma d’articles en revistes de vàlua reconeguda i
s’acceptaran com a tals les que estiguin ben situades a les llistes per àmbits científics del Subject Category
Listing del Journal Citation Reports Science Edition (Institute for Scientific Information —ISI—, Filadèlfia, EUA).
Eventualment, per a àrees que no s’adeqüin de forma precisa a cap dels àmbits del JCR, la Comissió pot
confegir una llista ad hoc segons l’índex d’impacte de les revistes en la base de dades esmentada. Les revistes
electròniques seran tingudes en compte si apareixen en les llistes de l’ISI.
En l’avaluació de llibres i capítols de llibres, si és el cas, es tindrà en compte el nombre de citacions quan sigui
possible, el prestigi internacional de l’editorial, els editors, la col·lecció en què es publica l’obra i les ressenyes
de revistes científiques especialitzades.
–4 Com a norma general, per tal d’obtenir una avaluació positiva, les cinc aportacions del currículum abreujat
han de complir els criteris descrits en els punts anteriors. No obstant això, el nombre mínim d’aportacions
necessàries pot ser inferior si els treballs aportats tenen una qualitat extraordinària i han tingut una
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repercussió científica alta.
–5 Així, i amb caràcter orientador, es considerarà necessària per superar l’avaluació l’aportació de, com a
mínim, i dins les revistes que consten a les diferents classificacions del Journal Citation Reports Science Edition:
Cinc publicacions en revistes d’impacte alt en el camp de la física.
Cinc publicacions en revistes d’impacte alt en el camp de la química.
Tres publicacions en revistes d’impacte alt o cinc publicacions en revistes d’impacte alt o mitjà en el camp de
les matemàtiques.
Cinc publicacions en revistes d’impacte alt o mitjà en el camp de la geologia.

D. Àrees de ciències de la vida

–1 Totes les aportacions han de ser classificables com a ordinàries segons l’Ordre ministerial de 2 de desembre
de 1994, i han de deixar de banda els casos excepcionals. Les aportacions només seran valorables si
representen algun tipus d’avenç del coneixement. No es valoraran els treballs merament descriptius o les
reiteracions de treballs anteriors, llevat del cas que contribueixin significativament a la consolidació del
coneixement. Les aportacions presentades han d’haver estat publicades en els anys sotmesos a avaluació. No
es tindran en compte les publicacions acceptades però no publicades durant aquests anys.
–2 Per tal que una aportació sigui presa en consideració, la persona sol·licitant ha d’haver participat activament
en els treballs que la sostenen, com a director/a o bé com a executor/a. El nombre d’autors no serà avaluable
com a tal, però sí que ha d’estar justificat pel tema, la complexitat i l’extensió de l’obra.
–3 Es valoraran preferentment les aportacions en forma d’articles en revistes de vàlua reconeguda, i
s’acceptaran com a tals les que estiguin ben situades en les llistes per àmbits científics del Subject Category
Listing del Journal Citation Reports Science Edition (Institute for Scientific Information —ISI—, Filadèlfia, EUA).
Eventualment, per a àrees que no s’adeqüin de manera precisa a cap dels àmbits del JCR, la Comissió pot
confegir una llista ad hoc segons l’índex d’impacte de les revistes en la base de dades esmentada. Les revistes
electròniques seran tingudes en compte si apareixen en les llistes de l’ISI.
Els llibres i els capítols de llibres es consideraran aportacions extraordinàries. Si es considera procedent la seva
avaluació —incloses, en el camp d’organismes i sistemes, les monografies de flora, fauna i Mycobiota— es
tindrà en compte el nombre de citacions quan sigui possible, el prestigi internacional de l’editorial, els editors,
la col·lecció en què es publica l’obra i les ressenyes de revistes científiques especialitzades. Per a les sèries de
cartografies temàtiques s’aplicaran criteris similars.
–4 Com a norma general, per tal d’obtenir una avaluació positiva, les cinc aportacions del currículum abreujat
han de complir els criteris descrits en els punts anteriors. No obstant això, el nombre mínim d’aportacions
necessàries pot ser inferior si els treballs aportats tenen una qualitat extraordinària i han tingut una
repercussió científica alta.
–5 Així, i amb caràcter orientador, es considerarà necessària per superar l’avaluació l’aportació de, com a
mínim, i dins les revistes que consten a les diferents classificacions del Journal Citation Reports Science Edition:
Tres publicacions en revistes d’impacte alt en el camp de la biologia cel·lular i molecular.
Cinc publicacions en revistes d’impacte alt o mitjà en el camp d’organismes i sistemes.

E. Àrees de ciències mèdiques i de la salut

–1 Totes les aportacions han de ser classificables com a ordinàries segons l’Ordre ministerial de 2 de desembre
de 1994, i han de deixar de banda els casos excepcionals. Les aportacions només seran valorables si
representen algun tipus d’avenç del coneixement. No es valoraran els treballs merament descriptius o les
reiteracions de treballs anteriors, llevat del cas que contribueixin significativament a la consolidació del
coneixement. Un nombre elevat d’autors pot reduir la qualificació assignada a una aportació, excepte en
aquells casos en què, per la complexitat del tema i l’extensió del treball, aquest nombre elevat d’autors estigui
plenament justificat. Les aportacions presentades han d’haver estat publicades en els anys sotmesos a
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avaluació. No es tindran en compte les publicacions acceptades però no publicades durant aquests anys.
–2 Per tal que una aportació sigui presa en consideració, la persona sol·licitant ha d’haver participat activament
en els treballs que la sostenen, com a director/a o bé com a executor/a. El nombre d’autors no serà avaluable
com a tal, però sí que ha d’estar justificat pel tema, la complexitat i l’extensió de l’obra.
–3 Es valoraran preferentment les aportacions en forma d’articles en revistes de vàlua reconeguda i
s’acceptaran com a tals les que estiguin ben situades en les llistes per àmbits científics del Subject Category
Listing del Journal Citation Reports Science Edition (Institute for Scientific Information —ISI—, Filadèlfia, EUA).
Eventualment, per a àrees que no s’adeqüin de manera precisa a cap dels àmbits del JCR, la Comissió pot
confegir una llista ad hoc segons l’índex d’impacte de les revistes en la base de dades esmentada. Les revistes
electròniques seran tingudes en compte si apareixen en les llistes de l’ISI.
En l’avaluació de llibres i capítols de llibres, si és el cas, es tindrà en compte el nombre de citacions quan sigui
possible, el prestigi internacional de l’editorial, els editors, la col·lecció en què es publica l’obra i les ressenyes
de revistes científiques especialitzades.
–4 Com a norma general, per tal d’obtenir una avaluació positiva, les cinc aportacions del currículum abreujat
han de complir els criteris descrits en els punts anteriors. No obstant això, el nombre mínim d’aportacions
necessàries pot ser inferior si els treballs aportats tenen una qualitat extraordinària i han tingut una
repercussió científica alta.
–5 Així, i amb caràcter orientador, per superar l’avaluació es considera necessària l’aportació, tant en les àrees
bàsiques com en les clíniques, de com a mínim tres publicacions en revistes d’alt impacte d’entre les que
consten a les diferents classificacions del Journal Citation Reports Science Edition.

F. Àrees d’enginyeria i arquitectura

–1 Les aportacions només seran valorables si representen algun tipus d’avenç del coneixement o un
desenvolupament tecnològic mesurable. No es valoraran els treballs merament descriptius o les reiteracions de
treballs anteriors, llevat del cas que contribueixin significativament a la consolidació del coneixement. Les
aportacions presentades han d’haver estat publicades en els anys sotmesos a avaluació. No es tindran en
compte les publicacions acceptades però no publicades durant aquests anys.
–2 Perquè una aportació sigui presa en consideració, la persona sol·licitant ha d’haver participat activament en
els treballs que la sostenen, com a director/a o bé com a executor/a. El nombre d’autors no serà avaluable
com a tal, però sí que ha d’estar justificat pel tema, la complexitat i l’extensió de l’obra.
–3 En les aportacions, es valoraran preferentment:
a) Les patents en explotació o programari registrats, o almenys amb constància de l’interès d’alguna empresa
per la seva utilització, la qual cosa ha de ser demostrada mitjançant un contracte de compravenda o un
contracte de llicència. També es tindrà en compte l’extensió de la protecció de la patent (nacional, europea o
pel Tractat de Cooperació de Patents, PCT), en què es valorarà més la de protecció més extensa. També serà
vàlida aquesta aportació si la patent ha estat concedida per l’Oficina Europea de Patents i Marques mitjançant
el sistema d’examen previ. Pel que fa a les patents, és necessari que o bé hagin estat concedides per
l’organisme competent o bé que estiguin en explotació (demostrada mitjançant contracte de compravenda o
contracte de llicència) durant els anys sotmesos a avaluació. No es tindran en compte les patents presentades
o publicades però no concedides ni en explotació durant els anys sotmesos a avaluació.
b) Els treballs publicats en revistes de vàlua reconeguda. S’acceptaran com a tals els que ocupin posicions
rellevants en les llistes per àmbits científics al Journal Citation Reports Science Edition (Institute for Scientific
Information —ISI—, Filadèlfia, EUA). També es tindran en compte els articles publicats en revistes recollides en
bases de dades internacionals d’Enginyeria (com per exemple, TRIS Electronic Bibliography Data, International
Development Abstracts, International Civil Engineering Abstracts, Environmental Abstracts, Applied Mechanic
Reviews, etc.). En altres casos, segons correspongui, es considerarà el Social Sciences Citation Index. També
es valoraran els que figurin en índexs internacionals de publicacions d’arquitectura (per exemple, l’Arts and
Humanities Citation Index, l’Avery Index to Architectural Periodicals de l’Avery Library, l’Architectural
Publications Index del Royal Institute of British Architects, etc.), sempre que satisfacin els criteris per a les
revistes que s’especifiquen en l’annex 2. Les revistes electròniques es consideraran quan apareguin en les
llistes de l’ISI o compleixin els criteris de l’annex 2.
c) Els treballs publicats en les actes de congressos que posseeixin un sistema de revisió externa per experts,
quan aquestes actes siguin un vehicle de difusió del coneixement comparable a les revistes que ocupen
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posicions rellevants en el JCR. No es consideraran els pòsters ni els treballs presentats en els tallers relacionats
amb els congressos.
d) Els desenvolupaments tecnològics o arquitectònics importants que involucrin aspectes innovadors i estiguin
reconeguts com a tals per la comunitat cientificotècnica.
e) Els projectes arquitectònics, urbanístics o d’enginyeria civil seran valorats pel seu caràcter innovador, que es
constatarà pels premis i les distincions rebuts, pel seu impacte en la literatura especialitzada nacional i
internacional o per la seva exhibició en exposicions rellevants amb catàleg.
f) Els llibres i els capítols de llibres, en l’avaluació dels quals es tindrà en compte el seu inqüestionable caràcter
investigador, el nombre de cites quan sigui possible, el prestigi internacional de l’editorial, els editors, la
col·lecció en la qual es publica l’obra i les ressenyes en les revistes científiques especialitzades. No es
consideraran les recopilacions de contribucions realitzades en altres mitjans de difusió (revistes o congressos).
g) La participació rellevant en exposicions de prestigi, de caràcter monogràfic, dedicades a un sol autor. També
es considerarà la participació en el comissariat de les obres, sempre que es publiqui un catàleg amb
repercussió en els mitjans especialitzats nacionals i internacionals.
–4 Com a norma general, per obtenir una avaluació positiva, les aportacions del currículum abreujat han de
complir alguns dels criteris descrits en els punts anteriors. De manera excepcional, el nombre mínim
d’aportacions per obtenir una avaluació positiva pot ser inferior a cinc si els treballs aportats tenen una qualitat
extraordinària i han tingut una repercussió científica o tècnica alta.
–5 Amb caràcter orientador, per obtenir una avaluació positiva en els camps de l’enginyeria agrònoma, les
tecnologies de la indústria i les tecnologies de la informació i la comunicació es considerarà necessari que les
aportacions compleixin alguna de les condicions mínimes següents:
a) Que dues siguin patents que observin el que es descriu en el punt 3.a.
b) Que dues siguin articles de l’especialitat de l’investigador o la investigadora publicats en revistes recollides
en les llistes del Journal Citation Reports Science Edition que ocupin posicions rellevants en les llistes de
l’apartat 3.b, excloses les editades a partir d’actes de congressos.
c) Que una aportació sigui un article que compleixi els requisits del punt 3.b i una altra contribució sigui una
patent que atengui els criteris de l’apartat 3.a.
Amb caràcter orientador es considera que per a l’obtenció d’una avaluació positiva, per a perfils tecnològics en
les àrees d’arquitectura, enginyeria civil, construcció i urbanisme, com a mínim tres de les aportacions han de
ser del tipus 3.a, 3.b o 3.d.
També, amb caràcter orientador es considera que per a l’obtenció d’una avaluació positiva, en les àrees
d’arquitectura, per a perfils no tecnològics, com a mínim, dues de les aportacions ha de ser del tipus 3.a, 3.b,
3.d o 3.f, i una altra de qualsevol dels tipus previstos en l’apartat 3, excepte les contribucions a congressos.

Annex 2
Criteris que ha de satisfer un mitjà de difusió de la recerca (revista, llibre, congrés) perquè sigui considerat
d’impacte

Criteris que fan referència a la qualitat informativa de la revista com a mitjà de comunicació científica:
–1 Identificació dels membres dels comitès editorials i científics.
–2 Instruccions detallades als autors.
–3 Informació sobre el procés d’avaluació i selecció de manuscrits emprats per la revista, editorial o comitè de
selecció, inclosos, per exemple, els criteris, el procediment i el pla de revisió dels revisors o jutges.
–4 Traducció del sumari, títols dels articles, paraules clau i resums en anglès, en el cas de les revistes i les
actes de congressos.

Criteris sobre la qualitat del procés editorial:
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–1 Periodicitat de les revistes i regularitat i homogeneïtat de la línia editorial en el cas de les editorials de
llibres.
–2 Anonimat en la revisió dels manuscrits.
–3 Comunicació motivada de la decisió editorial; per exemple, una notificació motivada de la revista, l’editorial
o el comitè de selecció sobre la decisió que inclogui les raons per a l’acceptació, la revisió o el rebuig del
manuscrit, així com els dictàmens originals (o revisats per la redacció) emesos pels experts externs.
–4 Consell assessor, format per professionals i investigadors de solvència reconeguda, sense vinculació
institucional amb la revista o l’editorial, i orientat a marcar la política editorial i a sotmetre-la a avaluació i
auditoria.

Criteris sobre la qualitat científica de les revistes:
–1 Més del 75% dels articles publicats a la revista han de ser treballs que comuniquin resultats d’investigació
originals.
–2 Més del 75% dels autors han de ser externs al comitè editorial i aliens a l’organització de l’editorial de la
revista.

A més dels punts anteriors, es valorarà especialment que la revista contingui una secció fixa amb informació
estadística sobre el nombre de treballs rebuts i publicats. També es considerarà especialment la indexació
progressiva de les revistes a les bases de dades internacionals especialitzades.

Annex 3
Transferència del coneixement i innovació

Per sol·licitar el tram recerca i transferència és necessari que la persona sol·licitant hagi obtingut amb caràcter
previ a aquesta convocatòria l’avaluació positiva d’almenys un tram de recerca.
A més dels criteris generals d’avaluació continguts a l’article 7 de l’Ordre de 2 de desembre de 1994, els
criteris per a la valoració del tram de recerca i transferència són els següents:

Generals:
–1 Les aportacions només seran valorables si signifiquen un avenç real del coneixement. No es valoraran els
treballs merament descriptius o les reiteracions de treballs previs, excepte en els casos que contribueixin
clarament a la consolidació del coneixement.
–2 Per tal que una aportació sigui considerada, la persona sol·licitant ha d’haver participat activament en
aquests treballs, com a director/a o executor/a del treball.
–3 Com a norma general, per a l’obtenció d’una avaluació positiva s’han de presentar cinc aportacions en el
currículum abreujat. Excepcionalment, el nombre d’aportacions pot ser inferior si els treballs tenen una qualitat
extraordinària i han tingut una repercussió científica o tècnica alta.

Específics:
–1 Les aportacions només seran valorables si es tracta de la transferència dels resultats de la investigació
prèviament desenvolupats per la persona sol·licitant o de les innovacions rellevants derivades de la seva
investigació a agents socials i econòmics.
–2 Entre les aportacions, es valoraran preferentment:
a) La participació directa en la creació d’empreses basades en la transferència de coneixement derivada de
l’activitat d’investigació acreditada de la persona sol·licitant. S’entén per participació directa la possessió de
part del capital i a més haver contribuït amb el seu treball a l’activitat de l’empresa. Cal indicar el període de
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participació, la naturalesa de la contribució realitzada, i les dades actuals (vendes, empleats, etc.) de l’empresa
o les empreses en la creació de les quals es va participar.
b) Les patents en explotació, demostrada mitjançant un contracte de compravenda o un contracte de llicència.
Es tindrà en compte l’extensió de la protecció de la patent (nacional, europea o pel Tractat de Cooperació de
Patents, PCT) i es valorarà més la de protecció més extensa. També serà vàlida aquesta aportació si la patent
ha estat concedida per l’Oficina Europea de Patents i Marques mitjançant el sistema d’examen previ. També es
tindran en compte, de forma secundària, el nombre de patents sol·licitades en el període, encara que no
estiguin en explotació. Pel que fa a les patents, és necessari que o bé hagin estat concedides per l’organisme
competent o bé que estigui en explotació (demostrada mitjançant contracte de compravenda o contracte de
llicència) durant els anys sotmesos a avaluació. No es tindran en compte les patents presentades o publicades
però no concedides ni en explotació durant els anys sotmesos a avaluació.
c) Els contractes amb agents socioeconòmics, que hagin generat productes comercials, prototips funcionals
innovadors, patents en explotació o projectes d’extraordinària singularitat. En tots els casos ha d’aportar-se
una descripció de la innovació incorporada i una certificació on es descrigui quina ha estat l’actuació i la
participació de la persona sol·licitant.
d) Les publicacions derivades de treballs amb agents socioeconòmics on es descriguin productes comercials,
prototips o projectes de singularitat extraordinària. Aquestes publicacions derivades de la transferència del
coneixement han de valorar-se utilitzant criteris de qualitat similars als acceptats internacionalment en el seu
context corresponent, com els establerts en l’annex 2.
e) Les contribucions a estàndards de caràcter industrial o comercial regulats per organismes públics,
associacions professionals o altres entitats. Aquestes contribucions han d’estar avalades documentalment per
l’autoritat competent de l’organisme responsable.

(13.364.020)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

1/7

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6533 - 3.1.2014
CVE-DOGC-A-13364019-2014

CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ ECO/2756/2013, de 20 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i als terminis
de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador
funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2013.
Atès que en data 17 de desembre de 2013 la Comissió d’Avaluació de la Recerca de l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya va aprovar el procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds
d’avaluació de l’activitat investigadora duta a terme pel personal docent i investigador funcionari i contractat,
per a l’assignació de retribucions addicionals, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de
desembre de 2013 d’acord amb els articles 55 i 69 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 140.1.h) de la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d’universitats de Catalunya,

Resolc:

Que es publiqui íntegrament al DOGC l’Acord número 4, de 17 de desembre de 2013, de la Comissió
d’Avaluació de la Recerca, pel qual s’aproven el procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds
d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes
que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2013, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya.

Barcelona, 20 de desembre de 2013

Josep Joan Moreso Mateos
President

ACORD
número 4 de la Comissió d’Avaluació de la Recerca, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’aprova el
procediment i els terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del personal
docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de
desembre de 2013, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Atès que l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya disposa que la Generalitat
de Catalunya pot establir, per al personal docent i investigador funcionari i contractat, retribucions addicionals
per mèrits individuals de docència, recerca i gestió, que s’assignen per mitjà del consell social a proposta del
consell de govern, amb la valoració prèvia dels mèrits mitjançant l’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya);
Atès que l’article 140.2.h) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya estableix que
correspon a AQU Catalunya l’avaluació de l’activitat duta a terme pels investigadors, i la valoració dels mèrits
individuals de recerca del personal docent i investigador, funcionari i contractat, per a l’assignació de
complements retributius, d’acord amb els articles 55 i 69 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril;
Atès que l’article 146.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya estableix que l’avaluació
de l’activitat duta a terme pels investigadors i la valoració dels mèrits individuals de recerca del personal
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docent i investigador és funció de la Comissió d’Avaluació de la Recerca d’AQU Catalunya;
Atès el que estableix l’article 148.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i atès
l’acord subscrit per AQU Catalunya i la Comissió Nacional d’Avaluació de l’Activitat Investigadora (d’ara
endavant, CNEAI), signat el dia 27 de novembre de 2009, segons el qual AQU Catalunya reconeix les
avaluacions realitzades per la CNEAI de l’activitat investigadora del professorat universitari que l’hagi sol·licitat
en les seves successives convocatòries, dins del marc del procediment d’avaluació establert per AQU Catalunya
i sempre que es compleixin els requisits i les característiques d’aquest procediment;
Atès que, tal com disposa l’article 148.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, les
comissions avaluadores d’AQU Catalunya actuen amb independència, la Comissió d’Avaluació de la Recerca és
competent per aprovar el procediment per a l’avaluació de l’activitat investigadora, d’acord amb l’article 17 del
Decret 93/2003, d’1 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya;
D’acord amb el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del
personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya;
És per això que la Comissió d’Avaluació de la Recerca

Acorda:
–1. Aprovar el procediment per a l’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador,
funcionari i contractat, de les universitats públiques catalanes per a períodes que hagin finalitzat com a màxim
el 31 de desembre de 2013.
–2 Que les sol·licituds es presentin via telemàtica a través l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de
Catalunya (http://www.gencat.cat/ovt).
–3 Que el president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya doni publicitat d’aquest
Acord al DOGC, i en garanteixi la seva difusió com a mínim en català i castellà al web d’AQU Catalunya
(http://www.aqu.cat).

Annex
Procediment per a l’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador, funcionari i
contractat, d’acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, per a l’assignació de
complements retributius addicionals per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de
2013.

–1 Objecte
L’objecte d’aquest Acord és aprovar el procediment per a l’avaluació de l’activitat investigadora per al
reconeixement dels mèrits individuals de l’activitat investigadora duta a terme pel personal docent i
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes i obrir la convocatòria per a la
presentació de sol·licituds.

–2 Requisits dels sol·licitants
2.1 D’acord amb l’article 2 del Decret 405/2006, de 24 d’octubre, poden sol·licitar l’avaluació de l’activitat
investigadora per a l’assignació de complements retributius addicionals:
a) El personal docent i investigador funcionari de carrera integrat en algun dels cossos docents universitaris
següents: catedràtic o catedràtica d’universitat, professorat titular d’universitat, catedràtic o catedràtica
d’escola universitària i professorat titular d’escola universitària.
b) Les persones contractades a les universitats públiques catalanes en alguna de les categories de professorat
següents: catedràtic o catedràtica, professorat agregat, professorat col·laborador permanent que estigui en
possessió del títol de doctor i professorat lector.
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2.2 El personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes que estigui en situació de comissió
de serveis o serveis especials pot sotmetre a avaluació la seva activitat investigadora, tot i que els drets
econòmics no es retribueixen fins al moment de la seva reincorporació a la universitat en règim de dedicació a
temps complet.
2.3 El règim de dedicació ha de ser a temps complet. No obstant això, el personal docent i investigador que
presti serveis a la universitat en règim de dedicació a temps parcial pot sotmetre a avaluació la seva activitat
investigadora, tot i que els efectes econòmics es generen a partir del moment en què passa a prestar serveis a
la universitat en règim de dedicació a temps complet.
2.4 A aquesta convocatòria només s’hi poden acollir les persones per a les quals l’accés a la categoria que dóna
dret a sol·licitar les retribucions addicionals s’hagi produït fins al 31 de desembre de 2013, inclusivament.
2.5 El personal docent i investigador, funcionari o contractat, que hagi obtingut l’avaluació única, amb resultat
positiu o negatiu, o bé l’avaluació normal positiva dels seus mèrits individuals de recerca, o bé que hagi
obtingut el reconeixement de l’avaluació dels seus mèrits de recerca per part de les comissions específiques de
la Comissió d’Avaluació de la Recerca, no pot presentar novament aquests mèrits a avaluació o reconeixement,
ja es tracti d’una part o de la totalitat del període o períodes avaluats o reconeguts per les comissions, malgrat
que la persona sol·licitant hagi canviat el seu règim de funcionarial a contractual o viceversa.
En el cas de l’avaluació normal negativa, el personal docent i investigador, funcionari o contractat, no pot
presentar novament en anys posteriors el mateix període avaluat negativament, encara que la persona
sol·licitant hagi canviat el seu règim de funcionarial a contractual o viceversa. En aquest sentit, només s’avalua
o, si s’escau, es reconeix la part del període normal avaluat negativament d’acord amb el que disposa l’apartat
8.8.

–3 Documentació i formalització de les sol·licituds
3.1 Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament a través de l’Oficina Virtual de Tràmits
(http://www.gencat.cat/ovt). Els sol·licitants han d’aportar la documentació següent:
3.1.1 El personal docent i investigador funcionari que hagi sol·licitat l’avaluació de la seva activitat
investigadora a la CNEAI i que hagi obtingut l’avaluació positiva, sense perjudici del que estableix el punt 2.5,
ha de fer els passos següents:
a) Emplenar degudament la sol·licitud disponible a l’Oficina Virtual de Tràmits.
b) Annexar la còpia del document acreditatiu de la identitat de la persona, excepte si la persona sol·licitant
autoritza AQU Catalunya a efectuar les consultes telemàtiques a la Plataforma d’integració i col·laboració
administrativa (PICA).
c) Annexar la còpia en format electrònic del resultat de l’avaluació o avaluacions obtingudes de la seva activitat
investigadora per part de la CNEAI que corresponguin als períodes d’avaluació sol·licitats a AQU Catalunya.
3.1.2 El personal docent i investigador contractat esmentat en el punt 2.b) i el personal docent i investigador
funcionari que no hagi sol·licitat l’avaluació de la seva activitat investigadora a la CNEAI o que aquesta
avaluació hagi estat desfavorable ha de fer els passos següents:
a) Emplenar degudament la sol·licitud disponible a l’Oficina Virtual de Tràmits.
b) Annexar la còpia del document acreditatiu de la identitat de la persona, excepte si la persona sol·licitant
autoritza AQU Catalunya a efectuar les consultes telemàtiques a la Plataforma d’integració i col·laboració
administrativa (PICA).
c) Annexar el currículum normalitzat abreujat en format PDF, disponible al web d’AQU Catalunya
(http://www.aqu.cat), d’acord amb les característiques següents:
La persona sol·licitant ha de fer constar, per al període de sis anys sotmès a avaluació, les aportacions que
consideri més rellevants, fins a un màxim de cinc.
Les aportacions han de tenir en compte els requisits següents:
Han de ser qualsevol unitat classificable en algun dels criteris d’avaluació a què fa referència l’apartat 7. En les
citacions de totes les aportacions s’hi han de fer constar les dades necessàries per localitzar-les i identificarles.
Cada aportació ha d’anar acompanyada d’un breu resum, d’un màxim de 150 paraules, que contingui els
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objectius, els resultats més rellevants de la investigació i la descripció de la participació del sol·licitant. Es
poden substituir els resums individuals per un de sol que faci referència a totes les contribucions.
S’han d’aportar els indicis de qualitat de la recerca a què fa referència l’article 7.4 de l’Ordre de 2 de desembre
de 1994, publicada al BOE de 3 de desembre de 1994, és a dir, en l’anàlisi de cada aportació presentada en el
currículum abreujat cal considerar els indicis de qualitat que al·legui el sol·licitant, que poden consistir en: la
rellevància científica del mitjà de difusió en què s’hagi publicat cada aportació; a les disciplines en què hi hagi
criteris internacionals de qualitat de les publicacions, aquests criteris són una referència inexcusable; les
referències que altres autors realitzin en treballs publicats a l’obra del sol·licitant, que siguin indicatives de la
importància de l’aportació o del seu impacte en l’àrea; l’apreciació, expressada succintament, del mateix
interessat sobre la contribució de la seva obra al progrés del coneixement, com també de l’interès i la
creativitat de l’aportació; les dades sobre l’explotació de patents o models d’utilitat, i les ressenyes en revistes
especialitzades.
Les aportacions presentades han d’haver estat publicades en els anys sotmesos a avaluació. No es tenen en
compte les publicacions acceptades però no publicades durant aquests anys.
Les aportacions presentades en el currículum normalitzat abreujat que no contenen ni el resum (amb els
objectius, els resultats més rellevants de la investigació i la contribució del sol·licitant) ni els indicis de qualitat
no són considerades en l’avaluació.
En cas que les aportacions siguin fruit d’una obra col·lectiva, cadascun dels autors pot incorporar la investigació
esmentada en el seu currículum, fent constar en els corresponents resums la contribució personal al treball
col·lectiu.
Pel que fa a les patents, és necessari que o bé hagi estat concedida per l’organisme competent o bé que
estigui en explotació (demostrada mitjançant contracte de compravenda o contracte de llicència) durant els
anys sotmesos a avaluació. No es tindran en compte les patents presentades o publicades però no concedides
ni en explotació durant els anys sotmesos a avaluació. Finalment, caldrà aportar la còpia en format PDF de la
concessió de la patent.
d) Annexar el currículum normalitzat complet en format PDF, disponible al web http://www.aqu.cat.
e) Annexar el full de serveis actualitzat amb data 31 de desembre de 2013 en què consti el règim de dedicació
de la persona sol·licitant en format PDF. També hi ha de constar la categoria i el dia, mes i any de la vinculació
de la persona sol·licitant amb la institució d’educació superior que l’expedeixi.
f) Si la investigació s’ha dut a terme en un centre que no figura en el full de serveis s’ha d’annexar una còpia
dels contractes, els nomenaments, les credencials de becari o documents similars en format PDF en què consti
el dia, mes i any de la vinculació amb la institució corresponent.
3.2 Per sol·licitar el tram de recerca i transferència és necessari que la persona sol·licitant hagi obtingut amb
caràcter previ a aquesta convocatòria l’avaluació positiva d’almenys un tram de recerca.
A la sol·licitud cal indicar si s’opta per l’avaluació de transferència de tecnologia. En aquest cas, la persona
sol·licitant ha d’aportar una còpia de l’obtenció de l’avaluació positiva de la seva activitat de recerca.
A més a més, cal annexar la documentació descrita a l’apartat 3.1.2. Específicament, i pel que fa al currículum
abreujat, cal aportar les evidències que acreditin el compliment dels criteris d’avaluació recollits a l’annex 3
dels criteris específics per a l’avaluació de l’activitat de recerca del personal docent i investigador de les
universitats públiques de Catalunya per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca.
3.3 A la sol·licitud cal formular 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 mateix, a la sol·licitud també
s’adverteix que la manca de veracitat de la informació aportada per la persona sol·licitant comporta la
invalidesa del procés d’avaluació amb caràcter general. En aquest sentit, cal seguir també les instruccions
establertes per la Comissió d’Avaluació de la Recerca, publicades al web d’AQU Catalunya
(http://www.aqu.cat).
3.4 AQU Catalunya demanarà als interessats que esmenin o completin la sol·licitud o la documentació quan no
s’hagi presentat o quan sigui incompleta. En cas que la persona interessada no aporti la informació o la
documentació sol·licitada, en un termini de 10 dies des de la seva notificació, s’entén que desisteix de la seva
sol·licitud.
3.5 Les persones interessades poden sol·licitar informació a l’adreça de correu electrònic professorat@aqu.cat.
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–4 Convocatòries
Les sol·licituds per a l’avaluació de l’activitat investigadora s’han de presentar en els terminis següents:
1. Per al personal docent i investigador contractat, del 3 de febrer de 2014 al 28 de febrer de 2014, ambdós
inclosos.
2. Per al personal docent i investigador funcionari, del 23 de juny de 2014 al 18 de juliol de 2014, ambdós
inclosos.

–5 Terminis i informació
5.1 El resultat de l’avaluació de l’activitat investigadora s’ha de notificar en un termini màxim de sis mesos, a
comptar des de l’obertura de la convocatòria.
5.2 Els interessats poden obtenir informació de l’estat de la seva sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de
Tràmits, a l’adreça electrònica professorat@aqu.cat, al telèfon 93.268.89.50 o a l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya.

–6 Òrgans competents
6.1 La Comissió d’Avaluació de la Recerca porta a terme la seva activitat mitjançant comissions específiques,
constituïdes en els diferents àmbits del coneixement d’acord amb el que estableix l’article 147.1 de la Llei
d’universitats de Catalunya.
6.2 És la Comissió d’Avaluació de la Recerca i les seves comissions específiques les que assignen les sol·licituds
als diferents àmbits. Els àmbits de coneixement són els següents: humanitats; ciències socials; ciències;
ciències de la vida; ciències mèdiques i de la salut, i enginyeria i arquitectura.
El fet d’assenyalar un màxim de dos àmbits de coneixement a la sol·licitud d’avaluació és merament indicatiu.
L’assignació de les sol·licituds a un àmbit de coneixement en concret correspon als presidents de cada comissió
específica, un cop revisades la documentació aportada i la trajectòria científica de la persona sol·licitant.
6.3 El resultat de l’avaluació de l’activitat investigadora l’acorda la comissió específica que correspongui.
L’avaluació que efectua la comissió es realitza d’acord amb una puntuació del 0 al 10, i és necessari un mínim
de cinc punts per a l’obtenció d’una avaluació positiva per a un període investigador de sis anys.
Aquests acords d’avaluació, que no exhaureixen la via administrativa, poden ser objecte de recurs d’alçada
davant el president o presidenta de la Comissió d’Avaluació de la Recerca en el termini d’un mes, a comptar
des de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l’article 29 dels Estatuts de l’Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. La resolució que resolgui el recurs d’alçada exhaureix la
via administrativa.

–7 Avaluació
7.1 En l’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat a les
universitats públiques catalanes es valoren els mèrits i l’experiència investigadora d’acord amb els criteris
publicats per la Comissió d’Avaluació de la Recerca al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i que es
poden consultar també al web d’AQU Catalunya (http://www.aqu.cat).
7.2 L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha subscrit un acord, el dia 27 de
novembre de 2009, amb la CNEAI pel qual AQU Catalunya reconeix les avaluacions realitzades per la CNEAI de
l’activitat investigadora del professorat universitari que l’hagi sol·licitat, sempre que es compleixin els requisits
i les característiques que s’estableixen en el procediment d’avaluació d’AQU Catalunya, sense perjudici del que
disposa el punt 2.5.

–8 Determinació dels trams
8.1 Per a la determinació de cada tram avaluable es procedeix de la manera següent:
a) Cada tram ha d’abastar sis anys d’investigació.
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b) Per anys s’entenen anys naturals complets (de l’1 de gener al 31 de desembre); únicament les fraccions
anuals iguals o superiors a vuit mesos es computen com a anys naturals.
c) Els anys que componen un tram poden ser consecutius o no, excepte en el supòsit d’avaluació única a la
qual es refereix l’apartat següent; en aquest darrer cas, han de ser necessàriament consecutius.
8.2 Els interessats que sol·licitin l’avaluació per primera vegada poden demanar a la Comissió d’Avaluació de la
Recerca l’avaluació única dels mèrits de recerca de tota la seva trajectòria acadèmica o de recerca duta a
terme fins al 31 de desembre de 2001, per al personal docent i investigador funcionari, i fins al 31 de
desembre de 2002, per al personal docent i investigador contractat. En aquest supòsit, la sol·licitud d’avaluació
corresponent de l’activitat investigadora ha d’incloure tots els serveis prestats fins a les dates indicades
anteriorment que l’interessat desitgi sotmetre a avaluació. Els trams complets no sotmesos a aquesta avaluació
única per l’interessat no poden ser objecte d’avaluacions posteriors.
8.3 En una sol·licitud diferent d’aquella a la qual es refereix l’apartat 8.2 (avaluació única), els interessats
poden incorporar i sotmetre a avaluació normal, independentment, el tram o trams que resultin d’acumular la
resta d’activitat investigadora.
En cas que se sol·liciti l’avaluació de més d’una avaluació normal cal presentar tantes sol·licituds com
avaluacions normals es demanin.
Per al personal docent i investigador funcionari, el període sotmès a avaluació ha de finalitzar, en anys naturals
complets, amb posterioritat al 31 de desembre de 2001, i per al personal docent i investigador contractat ha de
finalitzar amb posterioritat al 31 de desembre de 2002. En qualsevol cas, l’avaluació normal ha d’incloure un
mínim de sis anys avaluables que finalitzin com a màxim el 31 de desembre de 2013.
8.4 Correspon a cada sol·licitant determinar, a la primera sol·licitud d’avaluació que formuli, l’any a partir del
qual sol·licita l’avaluació de l’activitat investigadora. Determinada aquesta data per la persona interessada,
l’activitat realitzada amb anterioritat no pot ser al·legada ni tinguda en compte, qualsevol que sigui la seva
dimensió temporal, a l’efecte d’avaluacions o reconeixements futurs.
8.5 El període comprès entre dos trams sotmesos a avaluació i respecte del qual l’interessat no hagi presentat
sol·licitud no pot ser al·legat ni tingut en compte, qualsevol que sigui la seva dimensió temporal, a l’efecte
d’avaluacions posteriors.
8.6 En cas que el tram d’investigació sol·licitat s’hagi format amb anys no consecutius, s’apliquen les previsions
de l’apartat anterior per als períodes respecte dels quals l’interessat no hagi presentat sol·licitud.
8.7 Només en el cas d’avaluació normal desfavorable, la persona sol·licitant pot presentar en anys posteriors
una nova sol·licitud d’avaluació. A la sol·licitud d’avaluació del tram es poden incloure fins a cinc dels sis anys
avaluats negativament corresponents al darrer tram sotmès a avaluació, i almenys un any ha de ser posterior
al darrer any del període avaluat negativament.
8.8 En cas que en una mateixa convocatòria s’hagi obtingut una avaluació normal desfavorable i una avaluació
normal favorable d’un tram posterior, o bé s’hagin obtingut dues o més avaluacions normals desfavorables,
només es pot sotmetre novament a avaluació l’activitat de recerca dels anys corresponents al darrer tram
valorat, seguint el que disposa el punt 8.7.
8.9 En el cas del personal docent i investigador funcionari que hagi sotmès la seva activitat investigadora a
l’avaluació de la CNEAI amb un resultat favorable i que també la sotmeti a l’avaluació d’AQU Catalunya per a
l’obtenció dels complements addicionals de recerca, ha de fer coincidir els períodes temporals d’aquests trams
amb els períodes corresponents avaluats per la CNEAI, tenint en compte el que estableix el punt 2.5.

–9 Notificació de l’avaluació
9.1 El resultat de l’avaluació de l’activitat investigadora s’ha de notificar a través de qualsevol mitjà legal que
permeti tenir constància que la persona sol·licitant l’ha rebut.
9.2 La notificació es pot practicar utilitzant mitjans telemàtics d’acord amb el que estableix l’article 59.3 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, sempre que els interessats hagin assenyalat aquest mitjà com a preferent o hagin
consentit expressament la seva utilització.

–10 Protecció de les dades de caràcter personal
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En relació amb les dades de caràcter personal que coneguin en l’exercici de les seves funcions, la Comissió
d’Avaluació de la Recerca i les comissions específiques corresponents han de vetllar pel ple respecte dels drets
dels interessats i per l’estricte compliment de les obligacions que imposa la normativa vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.
Les dades de caràcter personal que s’han de facilitar per a l’avaluació de l’activitat investigadora del personal
docent i investigador de les universitats públiques catalanes, com també el resultat d’aquesta avaluació,
s’inclouen en el fitxer de professorat. AQU Catalunya pot cedir totalment o parcialment les dades dels
sol·licitants i els resultats favorables a les universitats, al departament competent en matèria d’universitats i
altres institucions públiques, per tal d’agilitar els processos de retribució dels complements addicionals per
mèrits de recerca del personal docent i investigador funcionari i contractat.
La persona sol·licitant pot exercir, respecte de les seves dades, els drets reconeguts per la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i, particularment, els drets d’accés,
rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resulta pertinent, així com el de revocació del consentiment per
a la cessió de les seves dades. L’exercici d’aquests drets s’ha de fer d’acord amb el procediment establert per
AQU Catalunya.

(13.364.019)
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Núm. 6533 - 3.1.2014
CVE-DOGC-A-13364024-2014

CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
RESOLUCIÓ TES/2758/2013, de 23 de desembre, de cessament de la senyora Maria del Mar Jiménez Carreté
com a cap del Gabinet del Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Vista la Resolució TES/3/2013, de 3 de gener, de nomenament de la senyora Maria del Mar Jiménez Carreté
com a cap del Gabinet del Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC núm. 6291,
d’11.1.2013);
Vist el que disposa 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 (DOGC núm. 2509A,
de 3.11.1997);
Vist el que s’estableix a l’article 5 del Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el règim jurídic del personal
eventual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4300, de 13.1.2005),

Resolc:

La senyora Maria del Mar Jiménez Carreté cessa com a cap del Gabinet del Conseller del Departament de
Territori i Sostenibilitat, amb efectes del dia 1 de gener de 2014.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
amb caràcter potestatiu, 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 al DOGC, o bé poden interposar directament recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, a elecció seva, davant el jutjat en la
circumscripció del qual tinguin el domicili, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació, 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 els articles 8.2, 14 i 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, 23 de desembre de 2013

Santiago Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

(13.364.024)
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Núm. 6533 - 3.1.2014
CVE-DOGC-A-13364023-2014

CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
RESOLUCIÓ TES/2759/2013, de 23 de desembre, de cessament del senyor Joaquim Torrent Frigola com a
cap de l'Oficina de Comunicació del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Vista la Resolució TES/123/2011, de 19 de gener, de nomenament del senyor Joaquim Torrent Frigola com a
cap de l’Oficina de Comunicació del Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC núm. 5805, de 27.1.2011),
ratificada per la Resolució del conseller d’aquest Departament de 28 de desembre de 2012;
Vist el que disposa 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 (DOGC núm. 2509A,
de 3.11.1997);
Vist el que s’estableix a l’article 5 del Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el règim jurídic del personal
eventual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4300, de 13.1.2005),

Resolc:

El senyor Joaquim Torrent Frigola cessa com a cap de l’Oficina de Comunicació del Departament de Territori i
Sostenibilitat, amb efectes del dia 1 de gener de 2014.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
amb caràcter potestatiu, 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 al DOGC, o bé poden interposar directament recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, a elecció seva, davant el jutjat en la
circumscripció del qual tinguin el domicili, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació, 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 els articles 8.2, 14 i 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, 23 de desembre de 2013

Santiago Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

(13.364.023)
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Núm. 6533 - 3.1.2014
CVE-DOGC-A-13364022-2014

CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
RESOLUCIÓ TES/2760/2013, de 23 de desembre, de nomenament del senyor Roger Subirà Ezquerra com a
cap de l'Oficina de Comunicació del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Vist el que disposa l’article 12 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 (DOGC núm.
2509/A, de 3.11.1997);
Vist el Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4300, de 13.1.2005);
Vist l’Acord de Govern de 18 de gener de 2011 pel qual s’estableix el nombre de llocs de treball reservats a
personal eventual i es regulen determinats aspectes del seu règim;
Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

—1 Nomenar el senyor Roger Ezquerra Subirà cap de l’Oficina de Comunicació del Departament de Territori i
Sostenibilitat, amb les obligacions i els drets inherents a aquest càrrec.

—2 Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són:
a) Donar suport i assistir la persona titular del Departament en l’exercici de les seves funcions en matèria de
mitjans de comunicació.
b) Dissenyar la política de comunicació del Departament.
c) Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.
d) Fer l’anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.
e) Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.
f) Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d’actuació.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

—3 Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària del grup A, nivell
de destinació 27.3, jornada i horari de dedicació especial i complement específic de 33.142,20 euros anuals.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
amb caràcter potestatiu, 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 al DOGC, o bé poden interposar directament recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, a elecció seva, davant el jutjat a la
circumscripció del qual tinguin el domicili, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació, 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 els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
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Barcelona, 23 de desembre de 2013

Santiago Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

(13.364.022)
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Núm. 6533 - 3.1.2014
CVE-DOGC-A-13364021-2014

CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
RESOLUCIÓ TES/2761/2013, de 23 de desembre, de nomenament del senyor Joaquim Torrent Frigola com a
cap del Gabinet del Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Vist el que disposa l’article 12 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 (DOGC núm.
2509/A, de 3.11.1997);
Vist el Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4300, de 13.1.2005);
Vist l’Acord de Govern de 18 de gener de 2011 pel qual s’estableix el nombre de llocs de treball reservats a
personal eventual i es regulen determinats aspectes del seu règim;
Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

—1 Nomenar el senyor Joaquim Torrent Frigola cap del Gabinet del Conseller del Departament de Territori i
Sostenibilitat, amb les obligacions i els drets inherents a aquest càrrec, amb efectes de l’1 de gener de 2014.

—2 Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són:
a) Donar suport i assistir a les activitats del/de la conseller/a.
b) Coordinar les unitats que en depenen.
c) Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a.

—3 Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari/ària del grup A, nivell
de destinació 30.2, jornada i horari de dedicació especial i complement específic de 38.916,72 euros anuals.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
amb caràcter potestatiu, 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 al DOGC, o bé poden interposar directament recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, a elecció seva, davant el jutjat a la
circumscripció del qual tinguin el domicili, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació, 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 els articles 8.2, 14 i 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, 23 de desembre de 2013
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Santiago Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

(13.364.021)
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6533 - 3.1.2014
CVE-DOGC-A-13364017-2014

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
EDICTE de 17 de desembre de 2013, de notificació de la resolució del secretari general de la Presidència
per la qual es revoca parcialment la subvenció corresponent a l’anualitat 2012 concedida a l’Associació per
a la Promoció de la Candidatura de Tarragona als Jocs Mediterranis (exp. 2011550S).
El secretari general de la Presidència va dictar, en data 14 de novembre de 2013, una resolució de revocació
parcial de la subvenció, corresponent a l’anualitat 2012, atorgada, mitjançant conveni signat el 13 d’octubre de
2010, a l’Associació per la Promoció de la Candidatura de Tarragona als Jocs Mediterranis, per un import de
dos-cents vint mil euros (220.000,00€), per al finançament de la candidatura de Tarragona als Jocs del
Mediterrani del 2017.
Intentada la notificació en el darrer domicili conegut de l’entitat esmentada (c. President Tarradellas núm. 23
A, 43151 Tarragona), aquesta no s’ha pogut practicar. En conseqüència, i d’acord amb el que preveuen els
articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (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 l’entitat interessada que, per tal que pugui tenir
coneixement del contingut íntegre de la resolució que s’esmenta i efectuar les al·legacions oportunes, pot
comparèixer a les dependències del Servei d’Ajuts i Contractació, c. Sant Honorat 1-3, 08002 Barcelona, en el
termini de deu dies, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC.

Barcelona, 17 de desembre de 2013

Teresa Prohias i Ricart
Directora de Serveis

(13.364.017)
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Núm. 6533 - 3.1.2014
CVE-DOGC-A-13361081-2014

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
EDICTE de 20 de novembre de 2013, pel qual es fa públic el compliment de la Sentència núm. 874/2011, de
12 de juliol, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs contenciós administratiu
456/2009.
El dia 12 de juliol de 2011, la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya va dictar la Sentència núm. 874/2011 en el recurs contenciós administratiu núm.
456/2009, interposat pel Consell General de Col·legis Oficials de Secretaris, Interventors i Tresorers
d’Administració Local contra l’Ordre del conseller de Governació i Administracions Públiques GAP/151/2009, de
19 de març, per la qual es convoquen proves selectives per accedir a la subescala de secretaria intervenció de
l’escala del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, publicada en el DOGC núm. 5353, de 3
d’abril de 2009.
L’esmentada Sentència ha esdevingut ferma un cop el Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació que
hi va interposar la part actora.
La part dispositiva de la Sentència esmentada, textualment traduïda, estableix:
“1. Estimar en part el recurs contenciós administratiu i, atès l’aplanament parcial de l’Administració
demandada, anul·lar la base 2.1, lletra a, de la convocatòria objecte de recurs.
2. Desestimar la resta de pretensions formulades en el present recurs contenciós administratiu interposat per la
senyora Montserrat Pallás García, procuradora dels Tribunals i del Consell General de Col·legis Oficials de
Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local, contra l’Ordre del Departament de Governació i
Administracions Públiques 151/2009, de 19 de març, per la qual es convoquen proves selectives per a l’accés a
la subescala de secretaria intervenció de l’escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal,
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 3 d’abril de 2009, que confirmem en els
extrems que han estat examinats en la present Sentència.
3. No imposar les costes.”.
D’acord amb l’apartat 1.2.d) de la part dispositiva de la Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol, de delegació
de competències de la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals, i atès el
que disposen els articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa,

Resolc:

Donar publicitat a la part dispositiva de la Sentència esmentada per al coneixement general i als efectes
oportuns.

Barcelona, 20 de novembre de 2013

Lluís Bertran i Saura
Secretari general

(13.361.081)
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Núm. 6533 - 3.1.2014
CVE-DOGC-A-13361055-2014

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE SALUT
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
EDICTE de 9 de desembre de 2013, pel qual es dóna publicitat a la Resolució de 18 de novembre de 2013,
d'adjudicació d'un subministrament per a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (exp.
CS/AH01/1100425116/13/PA).
El director de centre de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, un cop complerts els tràmits necessaris per a
l'adjudicació de contractes de subministraments pel sistema de concurs, que preveu l'article 154 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, fa pública la Resolució dictada amb data 18 de novembre de
2013, d'adjudicació definitiva del subministrament d’ecògrafs per a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (exp.
CS/AH01/1100425116/13/PA), a les empreses ressenyades a continuació i per un import total de 116.681,00
euros IVA exclòs i 128.349,10 euros IVA inclòs.

Equipament

Proveïdor

NIF

Import
Import
adjudicat s/iva adjudicat a/iva

Ecògraf per aplicacions anestèsia,
cremats i UVI

FUJIFILM SONOSITE IBERICA,
SLU

B62601158

22.700,00

24.970,00

Ecògraf muscle esqueletal per
radiologia

GENERAL ELECTRIC
HEALTHCARE, SAU

A28061737

28.621,00

31.483,10

Ecògraf CCEE ginecologia

MTB DISTRIBUCIONES
TECNOLOGICAS, SL

B25376740

40.000,00

44.000,00

Ecògraf amb sonda transcraneal

MTB DISTRIBUCIONES
TECNOLOGICAS, SL

B25376740

25.360,00

27.896,00

L'Anunci del concurs va ser publicat al DOGC núm. 6431, de 2 d’agost de 2013, amb un pressupost base de
licitació 170.000,00 euros IVA inclòs i un valor estimat del contracte de 154.545,45 euros IVA exclòs.

Barcelona, 9 de desembre de 2013

José Jerónimo Navas Palacios
Director del centre Hospital Universitari Vall d’Hebron

(13.361.055)
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Núm. 6533 - 3.1.2014
CVE-DOGC-A-13361065-2014

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
RESOLUCIÓ TES/2753/2013, de 18 de desembre, d’atorgament de l’autorització ambiental sol·licitada per
Carles Blay Coll, per a l’activitat ramadera situada a la finca Camp dels Formics, del terme municipal de
Gualta (exp. G1CS120121).

Dades de l’expedient
Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Girona.
Data d’inici de l’expedient: 27 de juny de 2012.
Núm. de sol·licitud: G1CS120121.
Tipus d'expedient: Autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental.
Annex: I.1.
Apartat: 11.
Subapartat: 1.c.i.
Epígraf IPPC: 9.3.c.
Descripció de l’activitat: Explotació ramadera de porcí reproductor.
Ubicació: Finca Camp dels Formics del terme municipal de Gualta (Baix Empordà).

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental que s’adjunta a l’annex, i atesos
els articles 29 i 30 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
(DOGC núm. 5524, d’11.12.2009),

Resolc:

-1 Atorgar l’autorització ambiental a Carles Blay Coll per a l’activitat ramadera situada a la finca Camp dels
Formics, del terme municipal de Gualta (Baix Empordà). La descripció de l’activitat, l’avaluació ambiental, les
prescripcions tècniques i el règim de control són els que detalla la Proposta de resolució annexa.
-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l’article 30.1 de l’esmentada
Llei 20/2009, de 4 de desembre.
-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat
www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient i sostenibilitat > Empresa i avaluació ambiental >
Autoritzacions ambientals.

Barcelona, 18 de desembre de 2013
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P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)
Josep Enric Llebot i Rabagliati
Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat

(13.361.065)
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Núm. 6533 - 3.1.2014
CVE-DOGC-A-13361066-2014

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
RESOLUCIÓ TES/2754/2013, de 18 de desembre, relativa a la modificació no substancial de l’autorització
ambiental atorgada a Granja Les Olives, SL, per a l’activitat porcina, situada a la Granja Les Eres, del terme
municipal de Vilamacolum (exp. G1CNS130143).
Dades de l’expedient
Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Girona.
Data d’inici de l’expedient: 2 d’octubre de 2013.
Núm. de sol·licitud: G1CNS130143.
Tipus d’expedient: Modificació no substancial.
Annex: I.1.
Apartat: 11.
Subapartat: 1.b.ii.
Epígraf IPPC: 9.3.b.
Descripció de l’activitat: Explotació ramadera de bestiar porcí.
Ubicació: Granja Les Eres. Polígon 3, parcel·la 11 de Vilamacolum.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental que s’adjunta a l’annex, i atès
l’article 59.5 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC
núm. 5524, d’11.12.2009),

Resolc:

-1 Considerar com a no substancial la modificació comunicada per Granja Les Olives, SL, consistent en ampliar
les places de porcí d’engreix i la construcció d’una bassa per a l’emmagatzematge de purins i incorporar-la a
l’autorització ambiental de 25 de març de 2008 (exp. GA20060137). L’avaluació ambiental, les prescripcions
tècniques i el règim de control són els que detalla la Proposta de resolució annexa.
-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l’article 30.1 de l’esmentada
Llei 20/2009, de 4 de desembre.
-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web de Departament de Territori i Sostenibilitat
www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient i sostenibilitat > Empresa i avaluació ambiental >
Autoritzacions ambientals.

Barcelona, 18 de desembre de 2013

P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)
Josep Enric Llebot i Rabagliati
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
ANUNCI d'informació pública (ref. CC2010000396).
La Comunitat d’Usuaris Pou Meligó ha sol·licitat la concessió d'un aprofitament d'aigües subterrànies.
L'aprofitament consistirà en una captació mitjançant un pou entubat de 117 m de fondària i 195 mm de
diàmetre de revestiment , amb maquinaria elevadora de 3 CV (2,21 kW) de potència, situat a l'aqüífer 313.02
Quaternari de l’Ampolla, a la parcel·la 18- Ur Meligó polígon 131, del terme municipal de l’Ampolla (Baix Ebre).
L'aigua es destinarà a ús domèstic de 6 parcel.les ( 24 persones) i reg de 0,48 ha de jardí, amb un volum
d'extracció anual de 5.486,26 m3 i un cabal de concessió de 0,9 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, Unitat del Territori de les Terres, carrer de Mª Rosa Molas,41, 43500 Tortosa, en el termini d'un mes
comptat des de la publicació del present Anunci al DOGC, indicant la referència expressada en l'encapçalament.
Dins d'aquest termini es poden presentar els escrits d'al·legacions en hores d'oficina, en el Registre de les
dependències indicades i, així mateix, per qualsevol de les formes que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La documentació presentada es podrà examinar en el termini indicat en hores d'oficina.

Tortosa, 22 de maig de 2013

Carlos Loaso Vierbücher
Cap de la Demarcació Territorial de les Terres de l'Ebre

(13.183.055)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
ANUNCI d'informació pública (ref. CC2006000477).
La Comunitat de Regants Pou Guardiola Canicia ha sol·licitat la concessió d'un aprofitament d'aigües
subterrànies.
L'aprofitament consistirà en una captació mitjançant un pou entubat de 109 m de fondària i 350 mm de
diàmetre de revestiment , amb maquinaria elevadora de 35 CV (25,75 kW) de potència, situat a l'aqüífer
313.34 Horst del Montsià, a la parcel·la 125 polígon 1, del terme municipal de Sant Carles de la
Ràpita(Montsià).
L'aigua es destinarà a reg de 11,59 has d’oliveres, cítrics i horta amb un volum d'extracció anual de 30.872 m3
i un cabal de concessió de 2,55 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, Unitat del Territori de les Terres, carrer de Mª Rosa Molas,41, 43500 Tortosa, en el termini d'un mes
comptat des de la publicació del present Anunci al DOGC, indicant la referència expressada en l'encapçalament.
Dins d'aquest termini es poden presentar els escrits d'al·legacions en hores d'oficina, en el Registre de les
dependències indicades i, així mateix, per qualsevol de les formes que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La documentació presentada es podrà examinar en el termini indicat en hores d'oficina.

Tortosa, 29 d’agost de 2013

Carlos Loaso Vierbücher
Cap de la Demarcació Territorial de les Terres de l'Ebre

(13.252.003)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
ANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud d'un permís d'investigació minera (exp. 10.308).
L’empresa Terreal España de Cerámicas, SAU, amb domicili a la Pera, ha presentat una sol·licitud de permís
d'investigació minera per a recurs de la secció C) argiles, de 10 quadrícules mineres, anomenat “Peralada”
núm. 10.308, del Registre de drets miners de Catalunya, els terrenys del qual es troben situats als termes
municipals de Peralada, Garriguella i Pedret i Marzà.
La designació es verifica de la manera següent:

Vèrtexs Longitud

Latitud

1

3º 01’ 20” 42º 18’ 20

2

3º 01’ 20” 42º 18’ 40

3

3º 02’ 00” 42º 18’ 40”

4

3º 02’ 00” 42º 19’ 20”

5

3º 02’ 40” 42º 19’ 20

6

3º 02’ 40” 42º 19’ 40”

7

3º 03’ 00” 42º 19’ 40”

8

3º 03’ 00” 42º 19’ 20”

9

3º 03’ 40” 42º 19’ 20”

10

3º 03’ 40” 42º 19’ 00”

11

3º 02’ 20” 42º 19’ 00”

12

3º 02’ 20” 42º 18’ 20”

Havent estat admesa definitivament aquesta sol·licitud de permís d'investigació, en virtut del que disposen
l'article 51 de la Llei de mines, de 21 de juliol de 1973, i l'article 70 del Reglament general per al règim de la
mineria, aprovat pel Reial decret 2857/1978, de 25 d'agost, es posa en coneixement del públic per tal que
totes les persones que hi estiguin interessades puguin comparèixer en l’expedient que es tramita en aquest
Servei d’Investigació i Recursos Minerals, carrer Pamplona, 113, 2a planta de Barcelona, i al·legar el que
estimin convenient en el termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació.

Barcelona, 4 de novembre de 2013

Eduard Vall i Rosselló
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Subdirector general de Mines i Protecció Radiològica en funcions

(13.312.005)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ALTRES ENS
CONSORCI DE L'HABITATGE DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2013, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides
relatives a la convocatòria 2010, pel Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
L’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que té caràcter bàsic, estableix les
regles a les quals s'ha d'ajustar la publicitat de les subvencions concedides.
L’article 94.6 del Text refós de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, estableix que els òrgans administratius concedents han de donar publicitat de les subvencions
atorgades.
En ús de les facultats que s’atorguen al Director General del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, pels articles 13, m) i 22 dels Estatuts del mateix Consorci,

Resolc:

Donar publicitat a les subvencions concedides els anys 2011 i 2012 pel Consorci de l’Habitatge de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, tot indicant la persona o entitat beneficiària, la quantitat concedida, les finalitats
de la subvenció i el crèdit pressupostari al qual s’ha imputat, d’acord amb els annexos d’aquesta Resolució.
El crèdit destinat a la partida pressupostària 431.480.0001 per al programa de millora de l’accessibilitat en
edificis existents, mitjançant la instal·lació d’ascensors i la supressió de barreres arquitectòniques, és de
5.180.000 euros.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Jose Antonio Artímez Álvarez
Director general

ANNEX 1
Subvencions per al programa de la convocatòria 2010 relatiu a la millora de l’accessibilitat en edificis existents,
mitjançant la instal·lació d’ascensors i/o la supressió de barreres arquitectòniques.

Beneficiari

Quantitat concedida

Patrimonial Casals i Navarro S.L., c. Castelao 67, L’Hospitalet de Llobregat

40.238,10 €

Comunitat de Propietaris c. Mossèn Andreu 10, Cornellà de Llobregat

23.022,16 €

Comunitat de Propietaris c. Primer de Maig 48, Sant Boi de Llobregat

33.092,37 €

Comunitat de Propietaris Passeig Marítim 177, esc. A, Castelldefels

69.951,37 €

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/6

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6533 - 3.1.2014
CVE-DOGC-A-13357003-2014

Comunitat de Propietaris Passeig Marítim 177, esc. B, Castelldefels

64.506,93 €

Comunitat de Propietaris c. Nostra Senyora de Montserrat 5, Gavà

31.081,60 €

Comunitat de Propietaris c. Santa Madrona 44, Badalona

42.152,13 €

Comunitat de Propietaris Passatge Sant Elias 14, Badalona

21.333,97 €

Comunitat de Propietaris c. Ricard Güell 11, Esplugues de Llobregat

39.926,44 €

Comunitat de Propietaris c. Peñíscola 33, L’Hospitalet de Llobregat

34.995,15 €

Comunitat de Propietaris c. Aviació 5, L’Hospitalet de Llobregat

29.078,96 €

Comunitat de Propietaris Avinguda Electricitat 10, L’Hospitalet de Llobregat

40.037,09 €

Comunitat de Propietaris c. Rossend Arús 42 – 44, L’Hospitalet de Llobregat

28.481,16 €

Comunitat de Propietaris c. Josep Prats 37, L’Hospitalet de Llobregat

31.309,55 €

Comunitat de Propietaris c. Barcelona 18, Sant Boi de Llobregat

44.152,63 €

Comunitat de Propietaris Ronda Guinardó 1 – 3, Cerdanyola del Vallès

3.149,77 €

Comunitat de Propietaris Avinguda Catalunya 72, Cerdanyola del Vallès

9.096,61 €

Comunitat de Propietaris c. Ruperto Chapí 2, Badalona

33.387,49 €

Comunitat de Propietaris c. Baltasar de Espanya 52, Sant Joan Despí

34.611,70 €

Comunitat de Propietaris c. Tamarit 33, Ripollet

45.395,88 €

Comunitat de Propietaris c. Sant Feliu 103, L’Hospitalet de Llobregat

28.871,78 €

Comunitat de Propietaris c. Gravina 45, L’Hospitalet de Llobregat

5.795,01 €

Comunitat de Propietaris c. Pere Pelegrí 15, L’Hospitalet de Llobregat

36.206,42 €

Comunitat de Propietaris Plaça Luis Burcion 7, Viladecans

86.444,96 €

Comunitat de Propietaris Plaça Luis Burcion 9B, Viladecans

86.444,96 €

Comunitat de Propietaris c. Sant Lluís 44, Santa Coloma de Gramenet

30.068,48 €

Comunitat de Propietaris c. Ramiro Maeztu s/n, bloque A, escala D, Badalona

47.881,63 €

Comunitat de Propietaris c. Enric Prat de la Riba 287, L’Hospitalet de Llobregat

1.242,26 €

Comunitat de Propietaris Avinguda Ponent 12, L’Hospitalet de Llobregat

33.146,86 €

Comunitat de Propietaris c. Ciutat Comtal 1, L’Hospitalet de Llobregat

45.365,46 €

Comunitat de Propietaris Avinguda Ponent 48, L’Hospitalet de Llobregat

34.971,11 €

Comunitat de Propietaris c. Rosselló 40-42, L’Hospitalet de Llobregat

30.318,73 €

Comunitat de Propietaris c. Santa Rosa 2, L’Hospitalet de Llobregat

40.007,38 €

Comunitat de Propietaris c. Aigües de Llobregat 102, L’Hospitalet de Llobregat

24.200,81 €
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Comunitat de Propietaris c. Teide 20, L’Hospitalet de Llobregat

44.066,12 €

Maria Bargallo Torres, c. Cinema Bel 13 – 15, Cornellà de Llobregat

26.052,66 €

Comunitat de Propietaris c. Menéndez Pelayo 29, Cornellà de Llobregat

121.760,03 €

Comunitat de Propietaris c. Mare de Déu de Lorda 24-30, esc. Izq., Badalona

32.632,80 €

Comunitat de Propietaris c. Marfull 5, Cornellà de Llobregat

32.399,23 €

Comunitat de Propietaris c. Rafael Campalans 103, L’Hospitalet de Llobregat

31.876,45 €

Comunitat de Propietaris Ctra. Esplugues 163, Cornellà de Llobregat

55.428,21 €

Comunitat de Propietaris Avinguda Torrent Gornal 35, L’Hospitalet de Llobregat

5.759,60 €

Comunitat de Propietaris c. Masnou 12, L’Hospitalet de Llobregat

10.046,29 €

Comunitat de Propietaris c. Torras i Bages 4, Cornellà de Llobregat

78.970,88 €

Comunitat de Propietaris c. Doctor Modrego 9, Badalona

38.677,54 €

Comunitat de Propietaris c. Eduard Gibert 42, Cornellà de Llobregat

39.151,07 €

Comunitat de Propietaris c. Ermengol Goula 18, Cornellà de Llobregat

28.010,02 €

Comunitat de Propietaris Plaça Hispanitat 3, Viladecans

99.596,48 €

Comunitat de Propietaris Avda. Canal 178, El Prat de Llobregat

35.154,70 €

Comunitat de Propietaris c. Empordà 105, El Prat de Llobregat

29.962,12 €

Comunitat de Propietaris c. Catalunya 36, El Prat de Llobregat

25.659,90 €

Comunitat de Propietaris c. Cáceres 5-7, El Prat de Llobregat

42.969,84 €

Comunitat de Propietaris c. Enric Morera 24, El Prat de Llobregat

75.935,72 €

Comunitat de Propietaris c. Bellaterra 37, Cornellà de Llobregat

52.819,64 €

Comunitat de Propietaris c. Catalunya 70, El Prat de Llobregat

27.970,00 €

Comunitat de Propietaris c. Verge de la Mercè 26-32, Esplugues de Llobregat

58.503,91 €

Comunitat de Propietaris c. Sant Jeroni 42, Cornellà de Llobregat

27.285,30 €

Comunitat de Propietaris c. Cedros 12, Esplugues de Llobregat

33.930,00 €

Comunitat de Propietaris c. Francesc Macià 115-119, Sant Boi de Llobregat

8.675,01 €

Comunitat de Propietaris c. Mossèn Andreu 46, Cornellà de Llobregat

32.625,42 €

Comunitat de Propietaris c. Bonavista 22, Sant Boi de Llobregat

28.624,08 €

Comunitat de Propietaris c. Victoria 40, Sant Boi de Llobregat

57.373,32 €

Comunitat de Propietaris c. Llibertat 38-40, Sant Boi de Llobregat

29.988,90 €

Comunitat de Propietaris c. Rosselló 53, Sant Boi de Llobregat

50.703,60 €
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Comunitat de Propietaris c. Cuba 19, Badalona

39.297,53 €

Comunitat de Propietaris c. Mare de Déu de la Mercè 10, Gavà

37.357,45 €

Comunitat de Propietaris c. Ciutat Cooperativa 1, Sant Boi de Llobregat

53.506,59 €

Comunitat de Propietaris c. Primer de Maig 63, Sant Boi de Llobregat

39.631,99 €

Comunitat de Propietaris c. Jaume Balmes 65, Sant Boi de Llobregat

38.189,66 €

Comunitat de Propietaris c. Ramon Estruch 30, Sant Boi de Llobregat

30.033,31 €

Comunitat de Propietaris c. Sant Feliu 15, Montgat

35.236,97 €

Comunitat de Propietaris c. Bonestar 33, Cornellà de Llobregat

27.599,54 €

Comunitat de Propietaris c. Rambla Anselm Clavé 23, Cornellà de Llobregat

31.998,60 €

Comunitat de Propietaris c. Vinyes 6-B, esc. E, Cerdanyola del Vallès

17.991,94 €

Comunitat de Propietaris c. Escuelas 11-13, esc. A i B, Cerdanyola del Vallès

135.411,04 €

Comunitat de Propietaris c. Principat d’Andorra 7, Cornellà de Llobregat

45.207,80 €

Comunitat de Propietaris c. Reverendo Serrajordia 9, Viladecans

41.974,16 €

Comunitat de Propietaris c. Córdoba 55, Santa Coloma de Gramenet

32.528,58 €

Comunitat de Propietaris c. Bonavista 1, Molins de Rei

32.916,27 €

Comunitat de Propietaris c. Canonge Doctor Auguet 58, Viladecans

35.291,36 €

Comunitat de Propietaris c. Sardana 4, Sant Andreu de la Barca

36.486,60 €

Comunitat de Propietaris c. Parera 9, Sant Andreu de la Barca

33.098,96 €

Comunitat de Propietaris c. Constitució 18, Sant Feliu de Llobregat

29.419,92 €

Comunitat de Propietaris c. Riera Boter 15, Pallejà

25.685,07 €

Comunitat de Propietaris c. Viver 26, Montcada i Reixac

35.781,51 €

Comunitat de Propietaris c. Granada 9, Viladecans

21.586,26 €

Comunitat de Propietaris c. Montmany 60, Sant Boi de Llobregat

31.017,67 €

Comunitat de Propietaris c. Vallerona 8, Esplugues de Llobregat

27.491,13 €

Comunitat de Propietaris Avinguda Can Batllori 3B, Viladecans

117.080,96 €

Comunitat de Propietaris c. Joan XXIII 3, Sant Feliu de Llobregat

31.758,47 €

Comunitat de Propietaris c. Doctor Pagès 18, Santa Coloma de Gramenet

29.675,70 €

Comunitat de Propietaris c. Beethoven 84, Santa Coloma de Gramenet

48.041,36 €

Comunitat de Propietaris c. Sanatori 91-93, Santa Coloma de Gramenet

31.528,60 €

Comunitat de Propietaris c. Còrdova 51, Santa Coloma de Gramenet

47.991,03 €
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Comunitat de Propietaris c. Nord 13, Ripollet

32.669,24 €

Comunitat de Propietaris c. Sant Silvestre 31-33, Santa Coloma de Gramenet

59.132,16 €

Comunitat de Propietaris c. Pompeu Fabra 77, Santa Coloma de Gramenet

37.414,72 €

Comunitat de Propietaris c. Irlanda 26, Santa Coloma de Gramenet

35.822,60 €

Comunitat de Propietaris c. Massanet 47, Santa Coloma de Gramenet

30.194,32 €

Comunitat de Propietaris c. Sant Carles 64, Santa Coloma de Gramenet

37.748,95 €

Comunitat de Propietaris Passatge Salzereda 33, Santa Coloma de Gramenet

37.874,43 €

Comunitat de Propietaris c. Pep Ventura 11, Santa Coloma de Gramenet

32.082,62 €

Comunitat de Propietaris c. Banús 101, Santa Coloma de Gramenet

32.977,39 €

Comunitat de Propietaris c. Tarragona 23, Santa Coloma de Gramenet

57.152,21 €

Comunitat de Propietaris c. Sant Jeroni 73, Santa Coloma de Gramenet

30.736,93 €

Comunitat de Propietaris c. Pep Ventura 3, Santa Coloma de Gramenet

32.082,62 €

Comunitat de Propietaris c. América 88, Santa Coloma de Gramenet

43.548,79 €

Comunitat de Propietaris c. Ciutadella 39, Santa Coloma de Gramenet

33.705,66 €

Comunitat de Propietaris c. Doctor Pagès 39, Santa Coloma de Gramenet

28.907,21 €

Comunitat de Propietaris c. Dalmau 23, Santa Coloma de Gramenet

28.147,37 €

Comunitat de Propietaris c. Mozart 20-22, Santa Coloma de Gramenet

31.406,01 €

Comunitat de Propietaris c. Nàpols 96, Santa Coloma de Gramenet

31.181,46 €

Comunitat de Propietaris c. Pompeu Fabra 51, Santa Coloma de Gramenet

6.464,85 €

Comunitat de Propietaris Avinguda Pallaresa 110, Santa Coloma de Gramenet

28.151,53 €

Comunitat de Propietaris c. Pep Ventura 13, Santa Coloma de Gramenet

34.879,96 €

Comunitat de Propietaris c. Roma 49, Santa Coloma de Gramenet

32.971,48 €

Comunitat de Propietaris c. Sicilia 22, Santa Coloma de Gramenet

27.480,03 €

Comunitat de Propietaris c. Santa Gemma 7, Santa Coloma de Gramenet

36.773,44 €

Comunitat de Propietaris c. Verdi 58, Santa Coloma de Gramenet

31.494,00 €

Comunitat de Propietaris c. Nàpols 92, Santa Coloma de Gramenet

37.312,73 €

Comunitat de Propietaris c. Milton 26, Santa Coloma de Gramenet

36.859,88 €

Comunitat de Propietaris c. Jaume Casanovas 143, El Prat de Llobregat

24.562,89 €

Comunitat de Propietaris c. Verge del Pilar 27, Sant Feliu de Llobregat

31.090,27 €

Comunitat de Propietaris c. Caldetes 1-3, El Prat de Llobregat
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Comunitat de Propietaris c. Francesc Mestre 10-12, Sant Feliu de Llobregat

31.422,31 €

Comunitat de Propietaris c. Mossèn Jacint Verdaguer 209-213, Sant Vicenç dels Horts

35.325,31 €
4.764.487,30 €

TOTAL

(13.357.003)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ALTRES ENS
CONSORCI DE L'HABITATGE DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
ANUNCI de la consignació pressupostària definitiva per a l’exercici 2013.

Exp. 19/12
La Junta General del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 3 de
desembre de 2013, va aprovar, per unanimitat dels membres assistents, la consignació pressupostària
definitiva per l’exercici 2013 derivada de la conciliació entre el pressupost inicial aprovat pel Consorci de
l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per aquest exercici i les aportacions del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, atesa la proposta formulada pel Director General del
Consorci, el Sr. José Antonio Artímez Álvarez, segons nomenament de data 1 de maig de 2008 i en compliment
de l’article 15.g) dels estatuts.
Les consignacions definitives són les següents:

ESTAT D’INGRESSOS
Cap.4 Transferències corrents
Cap.5 Ingressos patrimonials
Cap.7 Transferències de capital
Total estat d’ingressos

330.091,65 €
6.000,00 €
900.000,00 €
1.236.091,65 €

ESTAT DE DESPESES
Cap.1 Remuneracions del personal
Cap.2 Despeses corrents de béns i serveis

266.823,88 €
69.227,77 €

Cap.3 Despeses financeres

20,00 €

Cap.6 Inversions reals

20,00 €

Cap.9 Variació passius financers
Total estat de despeses

900.000,00 €
1.236.091,65 €

Barcelona, 3 de desembre de 2013

José Antonio Artímez Álvarez
Director general

(13.357.005)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ALTRES ENS
CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L'ÀREA DE LLEIDA, AUTORITAT TERRITORIAL DE MOBILITAT
ANUNCI sobre les tarifes de transport públic col·lectiu que han de regir a partir de l’1 de gener de 2014.
El Consell d’Administració del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat
(ATM Lleida), reunit en sessió ordinària en data 20 de desembre de 2013, va prendre els següents acords:
- Aprovar els preus que regiran per l’any 2014 per als diferents títols de transport sota la potestat tarifària de
l’ATM de Lleida
- Aprovar l’augment de la Tarifa Mitjana Ponderada (TMP) per al conjunt del sistema d’un 3,50%.
- Informar a l’usuari sobre els preus de l’any 2014, la caducitat i les limitacions establertes pel que fa a
l’obligació de facilitar canvi en adquirir el bitllet.
- Comunicar a la Comissió de Preus de Catalunya l’increment de la tarifa mitjana ponderada dels títols de
transport del sistema tarifari integrat de l’ATM de Lleida.

En aplicació dels esmentats acords es detalla tot seguit la desagregació de les tarifes de l’any 2014 per a cada
tipus de títol, amb l’IVA inclòs:

A. TÍTOLS DE TRANSPORT INTEGRATS
Regulació i característiques dels títols de transport públic integrats en l’àmbit del Consorci del Transport Públic
de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat.
Els preus dels títols de transport públic integrats, en euros amb IVA inclòs, són els següents:

1.1 Títols ordinaris

Títol

1 zona

2 zones

T-10

9,80 €

15,25 €

T-10/30

7,80 €

12,35 €

T-50/30

29,90 €

43,60 €

T-MES

39,40 €

57,05 €

Zones tarifàries ATM: http://www.atmlleida.cat/zones-de-mobilitat

Les principals característiques dels títols de transport són les següents:

T-MES
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Títol de transport multiviatge que permet fer un nombre il·limitat de desplaçaments, a la zona delimitada per la
primera validació, en tots els modes de transport integrats segons les zones a travessar (entre 1 i 2 zones).
Validesa: 30 dies consecutius des de la primera validació. Títol unipersonal. Aquest títol només pot ser carregat
a targetes personalitzades mitjançant DNI/NIE/passaport nacional.

T-50/30
Títol de transport multiviatge que permet fer 50 desplaçaments en tots els modes de transport integrats segons
les zones a travessar (entre 1 i 2 zones). Validesa: 30 dies consecutius des de la primera validació. Títol
unipersonal i horari.

T-10/30
Títol de transport multiviatge que permet fer 10 desplaçaments en tots els modes de transport integrats segons
les zones a travessar (entre 1 i 2 zones). Validesa: 30 dies consecutius des de la primera validació. Títol
unipersonal i horari.

T-10
Títol de transport multiviatge que permet fer 10 desplaçaments en tots els modes de transport integrats segons
les zones a travessar (entre 1 i 3 zones). Títol multipersonal i horari.

T-12
Títol de transport que permet als nens i nenes d’entre 4 i 12 anys (ambdós inclosos), fer un nombre il·limitat
de desplaçaments a la zona tarifària en la qual resideixen, en tots els modes de transport integrats. Títol
unipersonal. Aquest títol només pot ser carregat a la targeta personalitzada T-12 mitjançant
DNI/NIE/passaport nacional. Validesa: en la seva primera edició té una validesa de 16 mesos. Les posteriors
renovacions es realitzaran anualment.

T-FM/FN 70/90
Títol de transport multiviatge que permet als membres d'una única família (monoparental o nombrosa) fer 70
desplaçaments en tots els modes de transport integrats segons les zones a travessar (d'1 a 2 zones). Títol
multipersonal i horari. Validesa: 90 dies consecutius des de la primera validació. Aquest títol només podrà ser
carregat a la targeta personalitzada FM/FN mitjançant DNI/NIE/passaport nacional i carnet de família nombrosa
o monoparental.

Els títols amb limitació horària T-10, T-10/30, T-50/30, T-FM/FN 70/90 permeten fer un màxim de 3
transbordaments a diferents modes de transport integrats en un mateix desplaçament. Es considerarà nou
viatge i no un transbordament, i per tant es decrementarà el saldo disponible del títol, quan es doni alguna de
les circumstàncies següents:
- Quan el temps entre la primera validació del viatge i l’actual superi els límits següents:
- 75 minuts, en el cas de títols d’una zona
- 90 minuts, en el cas de títols de dues zones
- Quan s’hagi superat el nombre màxim de transbordaments permesos des de l’inici del viatge actual. Aquest
límit està actualment establert en 3 transbordaments.
- Quan se superi el nombre de zones per a les que és vàlid el títol, excepte en el cas dels títol de 2 zones,
que no tenen aquesta restricció.
- Quan el mode de transport de la validació del trajecte anterior i de la validació actual sigui el mateix i la
línia coincideixi.
Els títols amb saldo il·limitat de viatges no tenen limitació de transbordaments.
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En els títols multipersonals s’admet la utilització simultània del mateix títol per diverses persones (cadascuna
consumint un viatge).

1.2 Títols bonificats
Els títols integrats bonificats han de ser carregats en targetes personalitzades.
Per l’adquisició del títol caldrà documentació acreditativa del compliment de les condicions particulars que
donen dret a aquests títol bonificat. Per la seva utilització posterior només es requerirà la documentació
acreditativa del titular.
1.2.1 Títols bonificats per nens i nenes entre 4 i 12 anys
Títols bonificats per nens i nenes entre 4 i 12 anys, ambdós inclosos, i residents a l’àrea de Lleida.

Títol

1 zona

2 zones

T-12

Gratuït

-

Zones tarifàries ATM: http://www.atmlleida.cat/zones-de-mobilitat

1.2.2 Títols bonificats per a famílies monoparentals o nombroses
Títols bonificats per a famílies monoparentals o nombroses de categoria general o especial.

Títol

1 zona

2 zones

T-MES FM/FN General

31,50 €

45,65 €

T-MES FM/FN Especial

19,70 €

28,50 €

T70/90 FM/FN General

54,90 €

85,40 €

T70/90 FM/FN Especial

34,30 €

53,40 €

Zones tarifàries ATM: http://www.atmlleida.cat/zones-de-mobilitat

1.2.3 Títols bonificats per a persones en situació d’atur
Títols bonificats per a persones en situació d’atur que compleixin els requisits d’accés a aquests.

Títol

1 zona

2 zones

T-MES

9,80 €

-

Zones tarifàries ATM: http://www.atmlleida.cat/zones-de-mobilitat
La caducitat dels títols adquirits durant el 2013 són vàlids fins el proper canvi de tarifes sense perjudici del
període addicional de carència en que es poden fer servir l’any següent al de la seva adquisició.
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La caducitat dels títols adquirits durant el 2013 es regularà de la forma següent:
a.) S’estableix un període de carència que finalitzarà el 28 de febrer de 2014.
b.) Els títols T-10 adquirits durant l’any 2013 es podran consumir durant el període de carència. No es
podran recarregar títols de T-10 adquirits a tarifes de 2014 fins que no s’hagi consumit la totalitat del saldo de
viatges.
c.) Pel que fa a la resta de títols, es permeten les validacions (fins exhaurir el saldo o fins data final de
validesa) dels títols adquirits el 2013 que s’hagin validat per primer cop dintre del període de carència, és a dir,
abans del 28 de febrer. Després del període de carència no es podrà iniciar cap títol adquirit el 2013. A partir
de l’1 de gener, l’usuari pot recarregar i/o ampliar el títol quan vulgui, a tarifes de 2014 sempre que no quedi
cap títol per iniciar.
d.) Els títols no consumits dins d’aquest període carència en cap cas es reemborsaran ni es bescanviaran.
Els títols de transport integrats descrits són propietat del l’Autoritat Territorial de Mobilitat i són vàlids a tots
els serveis integrats dels operadors (http://www.atmlleida.cat/operadors-sti) de transport públic col·lectiu que
operen a l’àmbit integrat (149 municipis) de l’àrea de Lleida.

B. ALTRES TITOLS DE TRANSPORT EN L’ÀMBIT DE L’ATM DE LLEIDA
El bitllet senzill, monomodal i no integrat, tindrà el següent preu de referència per zones, amb l’IVA inclòs, amb
les excepcions conseqüència de la revisió de tarifes en els serveis regulars de transport de viatgers per
carretera prevista per la Llei 12/1987,de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera
mitjançant vehicles de motor i les pròpies dels operadors urbans.
D’altra banda les tarifes dels títols propis dels operadors integrats es podran incrementar en el màxim
autoritzat per la Direcció General de Transports i Mobilitat.
El bitllet senzill, monoperador i no integrat, tindrà el següent preu per referència per zones, amb IVA inclòs:

Títol

1 zona

2 zones

Bitllet senzill

1,75 €

2,45 €

Les empreses que operen a l’àmbit tarifari integrat resten obligades a facilitar canvi en els pagaments fets amb
bitllets de fins a 10 euros a bord dels autobusos per a l’adquisició del bitllet senzill.
Això serà d’aplicació a tots els operadors adherits al sistema tarifari integrat dins de l’àmbit territorial integrat a
l’ATM de Lleida.

C. TARGETES SENSE CONTACTE
Regulació i característiques de les targetes sense contacte, suport dels títols de transport públic integrats.
Els preus d’adquisició de les targetes sense contacte de l’ATM de Lleida, recarregables que serveixen com a
contenidor dels títols de transport del sistema tarifari integrat de l’ATM de Lleida, en euros amb IVA inclòs, són
els següents:

PVP targetes sense contacte
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Targeta personalitzada FM/FN multipersonal

3,40

Targeta personalitzada T-12

35 €

Targeta personalitzada bonificada per a persones en situació d’atur

gratuïta

Les targetes sense contacte de l’ATM tenen una caducitat màxima de 8 anys a comptar des de la seva primera
activació.
Les targetes sense contacte de l’ATM tenen un període de garantia de dos anys comptats a partir de la data
d’emissió. Si durant aquest període es produeix alguna avaria del seus components electrònics no imputable a
un ús indegut, serà substituïda per una de nova sense càrrec per a l’usuari
La remissió de targetes sense contacte de l’ATM de Lleida com a conseqüència de pèrdua, sostracció o avaries
dels seus components electrònics imputables a un ús indegut, comporta de nou el pagament del corresponent
preu de la targeta.

Lleida, 20 de desembre de 2013

Pere Padrosa i Pierre
President del Consell d’Administració de l’ATM de Lleida

(13.357.051)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE L'ALDEA
EDICTE sobre contractació de personal laboral temporal.
Per resolució d'aquesta Alcaldia del dia 16 de desembre del 2013, s’ha de contractar, en règim laboral temporal
de màxima urgència, a les següents persones:
- Mercedes Senra Monros , els dies 24 i 31 una jornada de 4 hores diàries de 9 a 13 hores i 23-27-30 de
desembre del 2013 i 2 i 3 de gener del 2014, en una jornada de 8 hores diàries de 9 a 13 hores i de 15 a 19
hores.
- Nuria Ferrando Blesas , els dies 24 i 31 una jornada de 4 hores diàries de 9 a 13 hores i 23-27-30 de
desembre del 2013 i 2 i 3 de gener del 2014, en una jornada de 4 hores diàries de 9 a 13 hores o de 15 a 19
hores.
- Elisabet Fabuel Quesada, els dies 24 i 31 una jornada de 4 hores diàries de 9 a 13 hores i 23-27-30 de
desembre del 2013 i 2 i 3 de gener del 2014, en una jornada de 4 hores diàries de 9 a 13 hores o de 15 a 19
hores.
- Anna Vazquez Senra , els dies 24 i 31 una jornada de 4 hores diàries de 9 a 13 hores i 23-27-30 de
desembre del 2013 i 2 i 3 de gener del 2014, en una jornada de 4 hores diàries de 9 a 13 hores o de 15 a 19
hores.
- Maria Barbera Abril , els dies 24 i 31 una jornada de 4 hores diàries de 9 a 13 hores i 23-27-30 de desembre
del 2013 i 2 i 3 de gener del 2014, en una jornada de 4 hores diàries de 9 a 13 hores o de 15 a 19 hores.

2. La notificació a la persona interessada, als efectes de formalització del contracte.

3. L’afiliació i/o alta en el Règim General de la Seguretat Social.

4. Donar coneixement d’aquesta contractació al Ple en la primera sessió subsegüent que celebri, i publicar-la
en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L’Aldea, 23 de desembre de 2013

Daniel Andreu i Falcó
Alcalde

(13.357.030)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6533 - 3.1.2014
CVE-DOGC-A-13353058-2014

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE BARCELONA
ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases per a la gestió cívica del casal de barri de Sant Andreu i la
selecció de l'entitat gestora en règim de concurrència (exp. 09-CONV-449/2013).
La Comissió de Govern, en data 18-12-2013, adoptà el següent acord:
Aprovar inicialmenT les bases per a la gestió cívica del Casal de Barri de Sant Andreu i la selecció de l’entitat
gestora en règim de concurrència; sotmetre a informació pública les esmentades bases per un termini de vint
dies hàbils mitjançant publicació d’anuncis en el BOP de Barcelona i en el DOGC, d’acord amb l’article 124.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals;
Tenir per aprovades definitivament les bases en cas que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin
al·legacions; AUTORITZAR la despesa per un import de 297.202,68 euros, amb càrrec al pressupost
corresponent als anys 2014, 2015 i 2016, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient a les partides
corresponents; i FACULTAR al Regidor del Districte de Sant Andreu, Ilm. Sr. Raimond Blasi i Navarro, per a
l'aprovació de la convocatòria del procediment de pública concurrència de les entitats interessades, així com la
de tots els actes que se’n derivin de l’esmentat procediment
L'expedient restarà exposat al públic pel termini de vint dies hàbils a la Direcció de Serveis Generals del
Districte de Sant Andreu (Pl. Orfila, 1) de dilluns a divendres en horari d'atenció al públic de 9h a 14h. Dins el
termini esmentat, que començarà a comptar a partir del dia següent de la última publicació, els interessats
podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents.

Barcelona, 19 de desembre de 2013

Jordi Cases i Pallarès
Secretari general

(13.353.058)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE BOTARELL
ANUNCI sobre publicació al BOP del Reglament d'ús de les sales polivalents del castell.
Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 283, de data 10 de desembre de 2013, es publica l’anunci
d’aprovació definitiva i el text definitiu del Reglament d’ús de les sales polivalents del castell d’aquest
Ajuntament.

Botarell, 11 de desembre de 2013

Montserrat Roca Navarro
Alcaldessa

(13.352.096)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
ANUNCI pel qual es fa públic el Decret d'alcaldia núm. 1363/2013 d'organització del cartipàs municipal.
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2013, va restar assabentat del Decret
d’Alcaldia número 1363/2013, dictat en data 2 de desembre de 2013, d’organització del cartipàs municipal
2011-2015, del qual es transcriu l’extracte de la seva part resolutiva, següent:
“Primer. Modificar les delegacions especials definides en el Decret número 660/2011, dictat per l’Alcaldia en
data 14 de juny de 2011, a favor del regidor senyor Josep Gallart Badia, al qual se li delega la Regidoria de
Cultura, amb les atribucions que s’especifiquen següents:
- Promoció de la cultura
- Relació amb les entitats culturals del municipi
- Equipaments culturals municipals: Escola Municipal de Música Joan Valls, Taller d’Art Municipal Manolo Hugué
i Biblioteca municipal
- Organització d’actes culturals i coordinació del calendari d’actes culturals del municipi.
- Consell municipal de Cultura (presidència).
- Associació Comissió Sebastià Badia .

Segon. Modificar les delegacions especials definides en el Decret número 660/2011, dictat per l’Alcaldia en data
14 de juny de 2011, - de comú acord amb el Regidor de Cultura el qual actua en la seva qualitat de President
per delegació del Consell Municipal de Cultura – i delegar a favor del regidor senyor Isidre Pineda Moncusí, al
qual se li delega la Regidoria de Patrimoni, amb l’atribució que s’especifica següent:
- Comissió de Patrimoni (presidència)

Tercer. Modificar les delegacions especials definides en el Decret número 44/2013, dictat per l’Alcaldia en data
21 de gener de 2013, a favor de la regidora de Gent Gran i Voluntariat, senyora M. Pilar Aznar López, a la qual
se li delega, amb aquesta resolució, la competència de la Regidoria de Participació Ciutadana i, en
conseqüència, es transcriu el desglòs definitiu de les seves regidories:
M. Pilar Aznar López
Regidora de Participació Ciutadana i Voluntariat
Regidora de Gent Gran

Quart. Delegar la Presidència de la Comissió de Nomenclàtor de carrers, espais i equipaments públics de Caldes
de Montbui a favor de la regidora senyora Pilar Aznar López.

Cinquè. Acordar que les funcions delegades que tindran els regidors delegats nomenats a l’apartat anterior
seran les següents:
- Atorgament de conformitat a les propostes i/o resolucions: Correspondrà als/a les regidors/es amb delegació
especial l’atorgament de conformitat amb les propostes d’acord i resolució que se sotmetin a l’òrgan decisori
municipal competent.
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- Així mateix, l’atorgament de conformitat amb les propostes d’acord i resolució, correspondrà als regidors/es
amb delegació especials per a la direcció interna i la gestió dels serveis, quan l’òrgan decisori sigui l’Alcaldia.

Sisè. Fer pública aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a la revista “La Vila” i a la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament, en
compliment del que disposen els articles 44.2 i 46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i comunicar-la a totes
les Àrees, departaments i serveis de l'Ajuntament.

Setè. El present Decret és executiu des del dia següent a la data d’aquest propi Decret. Això de conformitat
amb el que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i haurà d’inscriure’s al Llibre de
Decrets de l’Alcaldia amb data d’avui.

Vuitè. Notificar aquesta resolució als interessats, en el benentès que si en el termini de cinc dies des de la
recepció de la notificació no manifesten res en contra s’entendrà que accepten tàcitament els nomenaments i
delegacions que conté. Tanmateix deroga expressament qualsevol decret anterior que s’oposi al contingut de la
present resolució.

Novè. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri, en compliment del que disposa l’article 38.d)
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.”

La qual cosa es fa pública per al coneixement general i en compliment del que disposen els articles 44.2 i 46.1
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.

Caldes de Montbui, 20 de desembre de 2013

Jordi Solé i Ferrando
Alcalde

(13.357.048)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL
EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte obres d'enderroc i reconstrucció del forjat i adequació de la
coberta de l'edifici del passeig del Torrent, núm. 12 (ref. 000070/2011-OC).
Mitjançant decret de data 16.12.2013 he aprovat definitivament el projecte d’obra ordinària per a l’enderroc i
reconstrucció de forjat i adequació de la coberta de l’edifici situat al passeig del Torrent número 12, formulat
per l’arquitecte tècnic Sr. Bartomeu Coll Vidal.
La qual cosa es posa en públic coneixement, tal com preveu l’art. 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat per D. 179/1995, de 13-6.

Castellbisbal, 18 de desembre de 2013

Alberto Matallanas Carrillo
Regidor delegat d’Obres i Urbanisme

(13.357.034)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA
EDICTE sobre aprovació inicial de l'Ordenança de convivència ciutadana i de la via pública.
El Ple de l’Ajuntament de La Llagosta en sessió, de 19 de desembre de 2013, ha aprovat inicialment l’aprovació
de l’Ordenança de convivència ciutadania i de la via pública del municipi de la Llagosta.
En compliment del que disposa l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’exposen
al públic al Tauler d’anuncis municipal, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i a un diari de major difusió durant un termini de trenta dies hàbils, comptats des de
l’endemà de la darrera publicació, a fi de presentar al·legacions i/o suggeriments.

La Llagosta, 20 de desembre de 2013

Marta Melgar Hervás
Alcaldessa accidental

(13.357.025)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE MATADEPERA
EDICTE pel qual s'eleva a definitiu l'acord d'aprovació inicial i publicació del text íntegre del Reglament del
tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Matadepera.
L’alcaldessa, mitjançant Decret número 397 de data 16.12.2013, ha resolt elevar a definitiu, amb efectes a
partir del dia 9.11.2013, l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29.7.2013, pel qual es va
aprovar inicialment el Reglament del tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Matadepera.
Es fa públic el text íntegre del Reglament, amb l’advertiment que entrarà en vigor el dia següent a la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sempre i quan hagi transcorregut el termini de 15
dies que s’estableix a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es podrà 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 del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent o, si escau, de la seva
publicació.
No obstant, podeu interposar qualsevol recurs previst a la legislació vigent que considereu procedent, d’acord
amb el que disposa l’article 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

ANNEX
REGLAMENT DEL TAULER D’EDICTES ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA

ÍNDEX

Exposició de motius

Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d’aplicació
Article 3. Principis de la publicació en el tauler d’edictes electrònic
Article 4. Adreça electrònica i accés
Article 5. Titularitat i responsabilitat
Article 6. Continguts del tauler d’edictes electrònic
Article 7. Disponibilitat
Article 8. Estàndards dels documents
Article 9. Procediment de publicació
Article 10. Protecció de dades personals

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/7

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6533 - 3.1.2014
CVE-DOGC-A-13357015-2014

Disposició addicional única. Adequació per canvis tecnològics i d’operativitat
Disposició transitòria primera. Posada en marxa
Disposició transitòria segona. Coexistència amb el tauler d’edictes tradicional
Disposició final única. Entrada en vigor

Annex 1. Contingut mínim de la fitxa normalitzada de sol·licitud de publicació

Exposició de motius
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, reconeix el dret dels
ciutadans a relacionar-se electrònicament amb l’administració. Aquest dret requereix de la definició estricta i
inequívoca de la seu administrativa electrònica preveient un règim d’identificació, autenticació, contingut
mínim, protecció jurídica, accessibilitat, disponibilitat i responsabilitat sobre la mateixa.
El seu article 10 defineix la seu electrònica com aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través
de xarxes de telecomunicacions, la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a una administració
pública, òrgan o entitat administrativa en l’exercici de les seves competències. Així mateix, en el seu apartat 3,
estableix que cada administració pública determinarà les condicions i instruments de creació de les seus
electròniques, amb subjecció als principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat,
accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat. En tot cas, es garantirà la identificació del titular de la seu, així com
els mitjans de formular queixes i suggeriments.
L’article 12 de la Llei 11/2007 fa referència a la publicació electrònica del tauler d’edictes en la seu electrònica,
la qual podrà substituir o complementar la publicació en el tauler d’edictes tradicional.
La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
regula el dret a l’ús dels mitjans electrònics i el dret a la presentació de sol·licituds, comunicacions i altres
documents en els articles 24 i 25 i la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al servei
públic de Catalunya, regula en el Títol III la informació del sector públic i la participació dels ciutadans i les
empreses per mitjans electrònics. L’article 10 recull la informació general del sector públic i l’article 11 la
difusió de la informació del sector públic per mitjans electrònics. L’apartat 1 de l’article 11 diu que el servei
públic de difusió de la informació general del sector públic es presta mitjançant la seu electrònica corresponent.
L’article 58.3 de la Llei 26/2010 també preveu que la publicació dels actes i comunicacions que per disposició
legal o reglamentària s’hagin de publicar en el tauler d’edictes, es podrà substituir o complementar per la
publicació a la corresponent seu electrònica.
En compliment d’aquest mandat normatiu, l’Ajuntament de Matadepera va tramitar l’Ordenança reguladora de
l’administració electrònica de l’Ajuntament de Matadepera, aprovada per acord del Ple de data 26 de març de
2010, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 26 de juliol de 2010. L’article 17
regula la creació del tauler d’edictes electrònic i preveu mínimament el seu funcionament i el seu contingut. La
disposició transitòria setena de l’Ordenança disposa que el tauler d’edictes electrònic entrarà en funcionament
quan s’aprovin les disposicions que desenvolupin les previsions de l’Ordenança i l’administració municipal hagi
posat en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents. La norma de posada en funcionament del tauler
d’edictes electrònic determinarà els seus requisits i funcionament i restarà publicada a la seu electrònica de
l’Ajuntament.

Article 1. Objecte
1.1. Aquest reglament té per objecte la regulació del tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Matadepera.
1.2. El tauler d’edictes electrònic és el tauler d’edictes que permet la publicació certificada i la gestió d'edictes
electrònics mitjançant internet.
1.3. El tauler d’edictes electrònic disposarà dels sistemes i mecanismes que garanteixin l’autenticitat, la
integritat i la disponibilitat del contingut, en els termes previstos en l’article 45.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
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novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 2. Àmbit d’aplicació
2.1. Aquest reglament s’aplica:
a) A l’Ajuntament de Matadepera
b) Als organismes autònoms i entitats de dret públic o privat vinculats o dependents de l'Ajuntament de
Matadepera.

Article 3. Principis de la publicació en el tauler d’edictes electrònic
3.1. La publicació en el tauler d’edictes electrònic es farà de conformitat amb els següents principis:
a) Objectivitat: la informació ha de ser completa, veraç i precisa.
b) Utilitat: la informació ha de ser fàcilment usada pels ciutadans en l’exercici de llurs drets i el compliment de
llurs obligacions. A aquests efectes, la informació ha de ser clara, senzilla, comprensible i fàcil de trobar per
mitjà de l’ús de cercadors o altres mitjans i instruments que s’habilitin.
c) Fàcil accés i efectivitat: la informació d’interès de la ciutadania s’ha d’obtenir de manera ràpida i segura,
sense necessitat de fer recerques complexes. S’ha de potenciar l’ús de criteris unificats en la recerca i
visualització de la informació que millor permetin la difusió informativa seguint els criteris i estàndards
d’accessibilitat i tractament documental.
d) Complitud i exactitud: l’accés a la informació administrativa electrònica ha de garantir l’obtenció de
documents complerts i amb un contingut exacte i fidel al document original, sense perjudici de la preparació de
síntesis o resums per part del proveïdor de la publicació.
e) Actualització: la informació disponible a la seu electrònica ha d’estar permanentment actualitzada i, en tot
cas, ha de constar el dia de la darrera actualització.
f) Identitat: s’ha de fer constar l’òrgan administratiu proveïdor de la publicació.
g) Anonimat: per a l’accés a la informació administrativa de caràcter públic no cal identificació prèvia.

Article 4. Adreça electrònica i accés
4.1. El tauler d’edictes electrònic serà accessible a través de l’adreça electrònica https://seu.matadepera.cat.
4.2. L’accés al teuler d’edictes electrònic no requerirà cap mecanisme especial d’acreditació de la identitat del
ciutadà o ciutadana.

Article 5. Titularitat i responsabilitat
5.1. La titularitat del tauler d’edictes electrònic correspon a l’Ajuntament de Matadepera.
5.2. La Secretaria General serà l’encarregada de vetllar per l'operativitat del tauler d'edictes electrònic de
l’Ajuntament de Matadepera i de decidir quins actes i comunicacions s’hi han de publicar, sense perjudici de les
possibles delegacions que es puguin efectuar.
5.3. L’Ajuntament de Matadepera respondrà davant dels usuaris quan, com a conseqüència del funcionament
normal o anormal del tauler d’edictes electrònic es causi una lesió als seus béns i drets, excepte casos de força
major o de danys que els usuaris tinguin el deure jurídic de suportar d’acord amb la llei.
5.4. No obstant, quan l’Ajuntament utilitzi aplicacions o serveis proporcionats per altres administracions
públiques, l’administració prestadora del servei, segons les condicions reguladores específiques, respondrà dels
danys causats a tercers.
5.5. Així mateix, quan l’Ajuntament contracti determinades tasques relatives al servei de notificació electrònica,
l’empresa contractada, segons els termes establerts a la legislació de contractes del sector públic, respondrà
dels danys causats a tercers.
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5.6. En tot cas, l’Ajuntament de Matadepera assumeix la responsabilitat respecte de la integritat, la veracitat i
l’actualització de la informació que conté el tauler d’edictes electrònic.
5.7. La gestió tecnològica, el manteniment, la seguretat i la disponibilitat del tauler d’edictes electrònic serà
competència del tècnic informàtic de l’Ajuntament de Matadepera, llevat que aquesta correspongui a una altra
administració pública per utilitzar-se l’aplicació o servei que aquesta proporcioni.

Article 6. Continguts del tauler d’edictes electrònic
6.1. El tauler d’edictes electrònic contindrà, com a mínim, la següent informació:
a) Els actes administratius sotmesos a informació pública per establir-se així en l’acord d’aprovació.
b) Les convocatòries i ordres del dia dels òrgans de govern municipals, així com l’extracte dels acords i
resolucions que s’adoptin en aquests.
c) Les notificacions edictals dels actes administratius que preveu 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 (interessats
desconeguts, s’ignora el lloc o mitjà de notificació, impossibilitat de pràctica de la notificació, pluralitat de
destinataris, així com procediments selectius o de concurrència competitiva).
d) Les notificacions per compareixença, en l’àmbit tributari.
e) Qualsevol altra informació, servei o tràmit que per disposició legal o reglamentària s’hagin de publicar en la
seu electrònica.
6.2. La publicació d’actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, s’hagin de publicar en el
tauler d’edictes municipal, podrà substituir-se o complementar-se per la seva publicació en el tauler d’edictes
electrònic, una vegada entri en funcionament.
6.3. El tauler d’edictes electrònic disposa dels mecanismes necessaris per tal d’acreditar fefaentment, el
moment d’inici i retirada de la difusió pública de la informació.
6.4. Quan la norma del procediment guardi silenci sobre la publicació en el tauler d'edictes, no serà necessària
aquesta publicació, llevat que es justifiqui per raons d'interès públic degudament motivades.
6.5. Per tal d’incorporar-hi els documents que només es troben en suport paper, prèviament es procedirà a la
seva digitalització en els termes establerts a l’article 30 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic
dels ciutadans als serveis públics, i segons la resolució de 19 de juliol de 2011 que aprova la Norma Tècnica
d’Interoperabilitat de Digitalització de Documents .

Article 7. Disponibilitat
7.1. El tauler d’edictes electrònic estarà disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-quatre hores del dia.
7.2. Quan per raons tècniques es prevegi que el tauler d’edictes electrònic no podrà estar operatiu s’anunciarà
amb el màxim d’antelació possible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Matadepera i pels canals alternatius
que existeixin, per part del tècnic informàtic de l’Ajuntament de Matadepera.
7.3. El tauler d’edictes electrònic es podrà consultar des dels terminals instal·lats o que s’instal·lin a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Matadepera o a altres oficines municipals. En tot cas, es garantirà
l’accés de tothom i l’ajut necessari per fer-ne una consulta efectiva.

Article 8. Estàndards dels documents
8.1. Els estàndards aplicables al tauler d’anuncis electrònic són els següents:
a) Format de remissió d’anuncis i edictes per a la seva publicació: qualsevol format ofimàtic basat en
estàndards oberts o d’ús generalitat que es reculli a l’Ordenança de formats de l’Ajuntament de Matadepera.
b) Format de publicació: qualsevol format de publicació basat en estàndards oberts o d’ús generalitat que es
reculli a l’Ordenança de formats de l’Ajuntament de Matadepera.
c) Requisits d’accés al tauler d’anuncis: qualsevol aplicació de navegació d’internet basada en estàndards
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oberts o d’ús generalitat que es reculli a l’Ordenança de formats de l’Ajuntament de Matadepera. No serà
necessari tenir dispositius de seguiment, com ara galetes, activats, ni codi actiu de cap tipus.

Article 9. Procediment de publicació
9.1. Les administracions públiques o regidories municipals que remetin edictes/anuncis per a la seva inserció
en el tauler d’edictes electrònic, s'ajustaran a les següents normes:
a) La remissió es durà a terme pels següents mitjans:
- Edictes procedents de regidories, departaments o àrees del propi Ajuntament o d’organismes autònoms i
entitats de dret públic o privat vinculats o dependents: exclusivament per comunicació electrònica al/s
compte/s de correu electrònic designat/s a aquest efecte pels òrgans legitimats.
- Edictes procedents d’altres administracions: mitjançant la presentació de sol·licitud en el Registre General de
l’Ajuntament de Matadepera, ja sigui mitjançant sol·licitud telemàtica per mitjà de la seu electrònica o bé en
paper, juntament amb l’edicte a publicar.
b) El text de l'edicte es remetrà adjunt a la fitxa normalitzada de sol·licitud de publicació, que contindrà
almenys la informació que consta en l’annex 1 d’aquest reglament. No obstant, s’acceptaran les peticions de
publicació provinents d’altres administracions sense adjuntar la fitxa normalitzada de sol·licitud, quan la petició
de publicació contingui els elements indispensables per dur a terme la publicació.
c) Revisada la petició de publicació per la secretaria general, si aquesta no és correcta, es retornarà al remitent
per a la seva esmena. Si és correcta, es procedirà a la publicació dels textos íntegres tal com hagin estat
enviats pel remitent.
d) La correcció dels errors existents en els edictes publicats es realitzarà a petició de qui hagués sol·licitat la
publicació i pel mateix procediment previst per a la publicació en aquest reglament.
e) Els edictes han de ser remesos amb una antelació mínima de dos dies hàbils a la data prevista per a la seva
publicació. S'entendrà que aquest termini es refereix a la recepció d'edictes que no requereixin esmena per
part del remitent.
f) En el supòsit que l'exposició de l'edicte estigui condicionada a una publicació prèvia en un butlletí oficial, el
remitent ho farà constar en la petició, indicant a quina publicació i, si es coneix, la data de publicació i el
número de butlletí o referència.
9.2. Finalitzat el termini d'exposició, la Secretaria General enviarà al remitent una diligència acreditativa de
l'exposició, en la qual figuraran les dades de l'edicte i les dates d'exposició.
Aquesta diligència es remetrà de manera electrònica quan es reuneixin els requisit i condicions previstos en el
Reglament de la notificació electrònica de l’Ajuntament de Matadepera.
9.3. L'edicte estarà visible en el tauler d'edictes electrònic, des del dia d'inici de vigència fins al dia de
finalització de la mateixa. En qualsevol cas, el termini de l'exposició, o període de vigència, el determinarà el
remitent de l'edicte.

Article 10. Protecció de dades personals
10.1. El funcionament del tauler d’edictes electrònic i l’intercanvi d’informació s’ha de dur a terme d’acord amb
l’establert en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD),
i les disposicions de desenvolupament.
10.2. Les dades de caràcter personal obtingudes en la consulta al tauler d’edictes electrònic no poden ser
objecte de tractament ni formar part d’un fitxer.

Disposició addicional única. Adequació per canvis tecnològics i d’operativitat
Correspon a l’Alcaldia l'aprovació de les adequacions i actualitzacions del funcionament que siguin necessàries
per a garantir la seva disponibilitat i que tinguin caràcter puntual derivades de canvis tecnològics i
d'operativitat, així com les interpretacions d'aquest reglament.
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No requereixen aquesta aprovació els canvis que siguin necessaris per a la seva actualització d'acord amb
l'avanç de la tècnica, les millores en la seguretat o el disseny.
Si les modificacions són substancials i afecten les característiques generals de definició, funcionament i
procediment, la competència per a l'aprovació correspon al Ple en aplicació del vigent procediment legal previst
per a l'aprovació d'ordenances i reglaments dels ens locals.

Disposició transitòria primera. Posada en marxa
Els diferents elements que integren el tauler d’edictes electrònic entraran en funcionament de manera gradual
en tant que es posin en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents que han de donar-li suport.

Disposició transitòria segona. Coexistència amb el tauler d’edictes tradicional
Durant la coexistència del taulell d’edictes electrònic amb el tradicional, l’acord que determini la publicació en el
tauler d’edictes electrònic indicarà si substitueix la seva divulgació en el tauler d’edictes tradicional.

Disposició transitòria tercera. Fases de la posada en funcionament
La posada en funcionament del tauler d'edictes electrònic es podrà realitzar en les següents fases:
a) Fase primera: publicació dels edictes de l'Ajuntament de Matadepera i els seus organismes públics.
b) Fase segona: publicació dels edictes d'altres administracions i organismes.

Disposició final única. Entrada en vigor
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, sempre i quan hagi transcorregut el termini de 15 dies que s’estableix als articles 65.2 i 70.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Annex 1. Contingut mínim de la fitxa normalitzada de sol·licitud de publicació

Assumpte:
Nombre de Fitxers:
Nom dels fitxers:
Procedència (regidoria, àrea o departament):
Data d'inici de vigència en format dia.mes.any (ex: 1.5.1856):
Període de vigència en dies hàbils o naturals, mesos o anys:
Data de fi de vigència en format dia.mes.any:
Norma o acord en virtut de la qual se sol·licita la publicació:
Observacions, si escau:
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Classificacions (seleccionar un o diversos criteris de classificació per a l'edicte):

[ ] Bans
[ ] Borsa de treball
[ ] Convocatòria
[ ] Expedients disciplinaris
[ ] Expedients sancionadors
[ ] Fires
[ ] Imposats i taxes municipals
[ ] Informació pública
[ ] Llicències urbanístiques
[ ] Multes de circulació
[ ] Notificacions
[ ] Oposicions i concursos
[ ] Ordenances municipals
[ ] Padró
[ ] Personal
[ ] Processos electorals
[ ] Sessions de les comissions del Ple
[ ] Sessions del Consell local de l’esport de Matadepera
[ ] Sessions del Consell municipal de cultura de Matadepera
[ ] Sessions de la Junta Local de Seguretat
[ ] Sessions de la Junta de Govern Local
[ ] Sessions de la Taula de solidaritat i cooperació de Matadepera[ ] Sessions del Ple
[ ] Subhastes
[ ] Subvencions
[ ] Urbanisme
[ ] Altres no relacionats. Descripció:

Matadepera, 16 de desembre de 2013

Mireia Solsona i Garriga
Alcaldessa

(13.357.015)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE MATADEPERA
EDICTE sobre aprovació i publicació del text íntegre de l'Ordenança de formats electrònics.
L’alcaldessa, mitjançant Decret número 396 de data 16.12.2013, ha resolt elevar a definitiu, amb efectes a
partir del dia 9.11.2013, l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29.7.2013, pel qual es va
aprovar inicialment l’Ordenança de formats electrònics de l’Ajuntament de Matadepera.
Es fa públic el text íntegre de l’Ordenança, amb l’advertiment que entrarà en vigor el dia següent a la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sempre i quan hagi transcorregut el termini de 15
dies que s’estableix a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es podrà 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 del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent o, si escau, de la seva
publicació.
No obstant, podeu interposar qualsevol recurs previst a la legislació vigent que considereu procedent, d’acord
amb el que disposa l’article 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

ANNEX
ORDENANÇA DE FORMATS ELECTRÒNICS DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA

ÍNDEX

Preàmbul

Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d’aplicació
Article 3. Criteris de selecció d’estàndards
Article 4. Utilització de formats
Article 5. Aplicació del catàleg d’estàndards

Disposició final única.- Entrada en vigor

Annex I. Catàleg de formats

Preàmbul
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La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, reconeix el dret dels
ciutadans a relacionar-se electrònicament amb l’administració. El seu article 3, apartat c), reconeix el principi
d’accessibilitat a la informació per mitjans electrònics, garantint especialment l’accessibilitat universal. Aquest
principi també es recull en l’article 31 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
L’article 4, apartat 7, de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al servei públic de
Catalunya, defineix el principi de neutralitat tecnològica com l’obligació de les entitats del sector públic de
permetre l’ús dels mitjans electrònics independentment de les opcions tecnològiques escollides pels destinataris
i de promoure de l’ús d’estàndards oberts.
L’apartat 1 de l’article 42 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, defineix l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat
(ENI), quina finalitat és permetre la interoperabilitat entre administracions públiques, a nivell tècnic, semàntic i
organitzatiu, de manera que quedin garantits l’exercici dels drets i el compliment dels deures de l’interessat
mitjançant canals electrònics.
La disposició addicional primera del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, que regula l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’administració electrònica, estableix un seguit de Normes Tècniques
d’Interoperabilitat (NTI) d’obligat compliment per a les administracions públiques.
Les NTI desenvolupen aspectes tècnics concrets de l’expedient electrònic, el document electrònic, la
digitalització, el copiat autèntic, la política de signatura, la intermediació de dades, el model de dades per
l’intercanvi d’assentaments registrals, la connexió a la xarxa de comunicacions de les administracions públiques
espanyoles i el catàleg d’estàndards. Es tracta d’una normativa en constant actualització en virtut de l’article
42.3. de la Llei 11/2007, que estableix la necessitat de mantenir actualitzats de manera permanents tant l’ENI
com l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).
Les NTI es desenvolupen en virtut dels principis de proporcionalitat, neutralitat tecnològica i adaptabilitat,
establerts a l’article 11 de la Llei 11/2007, de 22 de juny.
La Resolució de 3 d’octubre del 2012, de la Secretaria d’Estat i Administracions Públiques, desenvolupa la
Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Catàleg d’Estàndards, en resposta a les condicions establertes pel Reial
Decret 4/2010, de 8 de gener, sobre estàndards aplicables. Aquesta norma pretén facilitar que els serveis
d’administració electrònica puguin prestar-se en condicions que afavoreixin la independència en l’elecció
d’alternatives tecnològiques per part dels ciutadans i les administracions públiques, i adaptar-se al progrés de
les tècniques i sistemes de comunicacions. Així mateix, identifica un conjunt mínim de formats que donen
suport a l’ENI i les seves normes tècniques, i estableix les condicions necessàries per a la seva revisió i
actualització anual.
Per últim, el Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, a l’article 3, especifica que l’àmbit d’aplicació de l’ENI
“prevaldrà sobre qualsevol altre criteri en matèria de política d’interoperabilitat en la utilització de medis
electrònics per a l’accés dels ciutadans als serveis públics”.
És en aquest context normatiu que es fa convenient i necessari disposar d’una normativa que estableixi els
formats de documents electrònics que seran d’aplicació per part de l’Ajuntament de Matadepera.

Article 1. Objecte
1.1. Aquesta Ordenança té per objecte establir els formats de documents electrònics que seran d’aplicació per
part de l’Ajuntament de Matadepera per al compliment dels seus deures i obligacions davant l’Esquema
Nacional d’Interoperabilitat. També fa referència als formats dels que el ciutadà en podrà fer ús en el seu accés
als serveis públics per mitjans electrònics. L’ordenança s’aplicarà sens perjudici d’allò que disposin les normes
legals i reglamentàries vigents que siguin aplicables i les que puguin aprovar-se amb posterioritat a la seva
entrada en vigor.
1.2. La Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Catàleg d’Estàndards no només fa referència a formats de fitxers
electrònics, tractant altres categories d’estàndards com ara les firmes electròniques admeses, la codificació, o
els protocols de comunicació, que no es consideren objecte d’aquesta ordenança.
1.3. Per format entenem una manera de codificar, en binari (ceros i uns), informació per tal de ser
emmagatzemada en bytes, permetent que sigui descodificada posteriorment amb les aplicacions corresponents.
Aquesta ordenança preveu les següents categories de formats: text, imatge, so, vídeo, cartografia vectorial i
sistemes d’informació geogràfica, i compressió de fitxers.
1.4. Aquesta Ordenança no limita la llibertat del ciutadà a seleccionar les aplicacions o sistemes per relacionar-
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se amb les administracions públiques, o adreçar-s’hi, tenint com a objecte únic els formats.

Article 2. Àmbit d’aplicació
2.1. Aquesta ordenança s’aplica:
a) A l’Ajuntament de Matadepera
b) Als organismes autònoms i entitats de dret públic o privat vinculats o dependents de l'Ajuntament de
Matadepera.
c) A les persones físiques o jurídiques de dret públic o privat que utilitzin mitjans electrònics en les seves
relacions amb l’Ajuntament o entitats indicades en l’apartat b).
2.2. L’article 8 del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, especifica que ciutadans i administracions s’ajustaran a
les condicions publicades per l’organització responsable del servei prestat.

Article 3. Criteris de selecció d’estàndards
3.1. La Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Catàleg d’Estàndards atén als criteris següents a l’hora de
seleccionar els estàndards:
a) Les definicions de norma i especificació tècnica que estableix la Directiva 98/34/CE del Parlament Europeu i
del Consell de 22 de juny de 1998 per la qual s’estableix un procediment d’informació en matèria de les
normes i reglamentacions tècniques.
b) La definició d’estàndard obert que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, annex, lletra k).
c) Caràcter d’especificació formalitzada.
d) Que el cost no suposi una dificultat d’accés.
e) Consideracions addicionals referides a l’adequació de l’estàndard a les necessitats i funcionalitat requerides;
a les condicions relatives al seu desenvolupament, ús o implementació, documentació disponible i completa,
publicació, i governança de l’estàndard; a les condicions relatives a la maduresa, suport i adopció d’aquest per
part del mercat, al seu potencial de reutilització, a l’aplicabilitat multiplataforma i multicanal i a la seva
implementació sota diversos models de desenvolupaments d’aplicacions.

Article 4. Utilització de formats
4.1. L’Ajuntament de Matadepera farà ús d’estàndards oberts així com, de forma complementària, estàndards
que siguin d’ús generalitzat per als ciutadans, amb l’objecte de garantir la independència en la elecció
d’alternatives tecnològiques i l’adaptabilitat al progrés de la tecnologia.
4.2. En las relacions amb els ciutadans i altres administracions públiques es tindran en consideració els
següents aspectes:
a) L’accessibilitat a la informació només es pot garantir fent ús de formats considerats estàndards i ha de
tendir, en tot cas, a l’ús d’estàndards oberts que siguin públics i d’ús gratuït o amb un cost que no suposi una
dificultat d’accés, ni la condició de pagament d’un dret de propietat intel·lectual o industrial.
b) S’acceptarà l’ús de formats propietaris sempre que la seva utilització es consideri generalitzada, no hi hagi
una alternativa basada en un estàndard obert que satisfaci la seva funcionalitat i/o en els casos concrets que
indiqui expressament la Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Catàleg d’Estàndards.
c) Els formats obsolets que ja no assegurin l’accés als seus continguts, seran abandonats progressivament i
descartats del catàleg d’estàndards.
d) Es podran utilitzar altres formats que no constin al catàleg de la NTI quan hi hagi particularitats que ho
justifiquin o sigui necessari per assegurar el valor probatori de la informació electrònica de les activitats i
procediments en cas d’una conversió de format.
e) En qualsevol cas, els formats acceptats, aquells en abandonament i els que es considerin no acceptats,
seran publicats a la seu electrònica de l’Ajuntament de Matadepera
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Article 5. Aplicació del catàleg d’estàndards
5.1. La NTI de Catàleg d’Estàndards estableix que cada administració seleccionarà, dels formats especificats a
la pròpia norma, aquells que millor s’ajustin a les seves necessitats, en base a la seva especificitat per a la
tasca o funcionalitat a cobrir, per als documents i serveis que es posin a disposició dels ciutadans o d’altres
administracions públiques.
L’Ajuntament de Matadepera publica amb aquesta Ordenança, a l’Annex I. Catàleg d’estàndards, els estàndards
seleccionats per als serveis i tràmits que posi a disposició del ciutadà.
5.2. Per a la interoperabilitat amb altres administracions, l’Ajuntament de Matadepera s’atendrà als estàndards
que cada administració hagi seleccionat com a emissora dels documents i que haurà publicat segons allò
establert per l’article 8 del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener.

Disposició final única. Entrada en vigor
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, sempre i quan hagi transcorregut el termini de 15 dies que s’estableix als articles 65.2 i 70.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Annex I. Catàleg d’estàndards

Categoria

Nom

Tipus

Versió
mínima

Extensió Estat

Text

Comma Separated
Values

Estàndard
obert

RFC 4180

.csv

Text

HTML

Estàndard
obert

4.01

Text

XHTML

Estàndard
obert

1.0

Strict Open XML

Estàndard
obert

.html
.htm
.htmtl
.htm

Admès

Admès

Admès

.docx
Text

2012

.xlsx

Admès

.pptx
Text

PDF

Estàndard
obert

1.4

.pdf

Admès

Text

TXT

Estàndard
obert

-

.txt

Admès

Text

ISO/IEC 26300:2006
OASIS 1.2

Estàndard
obert

1.0

Text

RTF

Ús
1.6
generalitzat

.rtf

En abandó

Ús

.doc

Admès (no admès
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Text

Microsoft Office

Imatge

JPEG

Estàndard
obert

Imatge

ISO/IEC 26300:2006
OASIS 1.2

Estàndard
obert

generalitzat

1997

2004-2008

.xls
.jpg
.jpeg

per la NTI*)

Admès

.odg
1.0

.odp

Admès

.odi
Imatge

PNG

Estàndard
obert

2004

.png

Admès

Imatge

TIFF

Estàndard
obert

2004

.tiff

Admès

So

So

Vídeo

MP3

Ús
1993-1998 .mp3
MPEG-1 Audio Layer 3 generalitzat
OGG-Vorbis
MPEG-4
MP4 vídeo

Estàndard
obert

2010

Ús
2003
generalitzat

.ogg
.oga
.mpeg
.mp4

Admès

Admès

Admès

Vídeo

AVI

Ús
generalitzat

.avi

En abandó

Vídeo

WebM

Estàndard
obert

2010

.webm

Admès

Cartografia vectorial i sistemes
d’informació geogràfica

GML

Estàndard
obert

2007

.gml

Admès

Cartografia vectorial i sistemes
d’informació geogràfica

Autocad

Ús
generalitzat

.dwg

Admès (no admès
per la NTI*)

Cartografia vectorial i sistemes
d’informació geogràfica

Autodesk

Ús
generalitzat

.dxf

Admès (no admès
per la NTI*)

Cartografia vectorial i sistemes
d’informació geogràfica

Microstation

Ús
generalitzat

.dgn

Admès (no admès
per la NTI*)

Compressió de fitxers

GZIP

Estàndard
obert

RFC 1952

.gz

Admès

Compressió de fitxers

ZIP

Estàndard
obert

-

.zip

Admès

* Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Catàleg d’Estàndards

Matadepera, 16 de desembre de 2013

Mireia Solsona i Garriga
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ
ANUNCI sobre aprovació inicial d'un projecte.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló, en sessió celebrada el dia 16 de desembre
de 2013, ha aprovat inicialment el “Projecte executiu de l’arranjament dels parcs municipals a la Palma de
Cervelló”.
La tramitació d’aquest expedient és ordinària per la qual cosa l’expedient estarà exposat al públic a les oficines
municipals, durant el termini de 30 dies, comptats a partir del següent de l’última publicació de l’edicte al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, per a examen i, si s’escau, presentació d’al·legacions.
En cas de no produir-se cap al·legació o reclamació durant aquest termini, el projecte es donarà per aprovat
definitivament.

La Palma de Cervelló, 17 de desembre de 2013

Xavier González i Alemany
Alcalde

(13.357.052)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE RIBERA D'ONDARA
EDICTE sobre adopció de diversos acords.
Es fa saber que el Ple d’aquest Ajuntament en sessió extraordinària de data 13 de desembre de 2013, va
prendre, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, l’adopció del següent ACORD,

“PRIMER.- Aprovar inicialment per segona vegada, i sotmetre novament a informació pública, el POUM de
Ribera d’Ondara. La documentació del Pla incorpora l’informe de sostenibilitat ambiental i tota la resta de
documentació que forma part del pla esmentat.
SEGON.- Obrir un període d'informació pública per un termini de quaranta-cinc dies mitjançant anunci que
s’inserirà en el BOP, al DOGC i en dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació al municipi, als efectes
de presentació de possibles al·legacions al POUM i a l’informe de sostenibilitat ambiental que en forma part
d’aquest. També se’n farà la publicitat per mitjans telemàtics a la web municipal.
Així mateix, s’acorda donar audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confronti amb el de Ribera
d’Ondara, per tal que puguin examinar l’expedient i presentar-hi, si s’escau, les al.legacions que considerin
convenients.
TERCER.- Suspendre de forma simultània la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de
gestió urbanística i d’urbanització, com també suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en els diferents
àmbits que s’assenyalen en el document que s’adjunta específic per a la suspensió. En tots els casos, els
efectes de la suspensió s’extingeixen amb l’entrada en vigor de l’instrument de planejament. La suspensió es
publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial en el BOP i a la web municipal.
QUART.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als veïns compareixents al tràmit d’informació pública presentant
al.legacions, propostes i alternatives al primer projecte de POUM aprovat inicialment pel Ple en sessió de data
18 de juliol de 2013.
SISÈ.- Fer constar que contra l’acord 3r, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit qualificat, es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. 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 des del
dia següent de la seva notificació. Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no
qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.”

Els acords i documentació podran consultar-se a la web de l’ajuntament www.ajriberaondara.net.

Ribera d'Ondara, 17 de desembre de 2013

Francesc Sabanés Serra
Alcalde president

(13.357.046)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE ROSES
ANUNCI sobre aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions
tècniques per a la contractació del Servei integral de tractament i lluita contra les plagues urbanes al
municipi de Roses per als anys 2014 i 2015.
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 20 de desembre de 2013 s’han aprovat
inicialment el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques per a la
contractació del “Servei integral de tractament i lluita contra les plagues urbanes al municipi de Roses per als
anys 2014 i 2015”. S’exposen a informació pública pel termini de vint dies hàbils a comptar del dia següent a
la data de l’última publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial
de la Província de Girona a fi que es puguin presentar reclamacions d’acord amb l’establert a l’article 277.1 del
text refós de la Llei de règim municipal i de règim local de Catalunya, quedant aprovats definitivament en cas
de no presentar-se'n. Els plecs es poden consultar al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Roses, al qual
s’accedeix a través de la pàgina: www.seu.cat/seue/roses .

Roses, 20 de desembre de 2013

Montse Mindan i Cortada
Alcaldessa presidenta

(13.357.062)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE ROSES
ANUNCI sobre aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions
tècniques per a la contractació del Servei municipal d'atenció psicològica del servei municipal de prevenció
i tractament de les addiccions.
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 20 de desembre de 2013 s’han aprovat
inicialment el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques per a la
contractació del “Servei municipal d’atenció psicològica del servei municipal de prevenció i tractament de les
addiccions”. S’exposen a informació pública pel termini de vint dies hàbils a comptar del dia següent a la data
de l’última publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la
Província de Girona a fi que es puguin presentar reclamacions d’acord amb l’establert a l’article 277.1 del text
refós de la Llei de règim municipal i de règim local de Catalunya, quedant aprovats definitivament en cas de no
presentar-se'n. Els plecs es poden consultar al perfil del contractant de l’Ajuntament de Roses, al qual
s’accedeix a través de la pàgina http://www.seu.cat/seue/roses.

Roses, 20 de desembre de 2013

Montse Mindan i Cortada
Alcaldessa presidenta
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE ROSES
ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació del plec de clàusules administratives particulars per a la
contractació de la gestió indirecta, en règim de concessió, dels serveis municipals d'abastament domiciliari
d'aigua potable i de clavegueram.
Pel ple de l’Ajuntament de Roses, en sessió ordinària, de data 23 de desembre de 2013, s’ha aprovat
inicialment la modificació del Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de la “Gestió
indirecta, en règim de concessió, dels serveis municipals d’abastament domiciliari d’aigua potable i de
clavegueram “. S’exposa a informació pública pel termini de vint dies hàbils a comptar del dia següent de la
data de l’última publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de
la Província de Girona, a fi que es puguin presentar les al.legacions i reclamacions que considerin oportunes en
contra de la modificació aprovada de l’esmentat plec d’acord amb l’establert a l’article 277.1 del text refós de
la Llei de règim municipal i de règim local de Catalunya, quedant aprovat definitivament en cas de no presentase'n. L’expedient es podrà consultar a la Unitat de Contractació (Plaça de Catalunya, 12) i al perfil del
contractant de l’Ajuntament www.seu.cat/seue/roses.

Roses, 23 de desembre de 2013

Montse Mindan i Cortada
Alcaldessa

(13.361.032)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA
ANUNCI sobre aprovació inicial de la creació de l'establiment del servei de llar d'infants (SIV-0322013).
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 17 de desembre de 2013, va adoptar, per unanimitat, el
següent acord:
Crear l'establiment del servei de llar d'infants municipal i serveis complementaris.
Aprovar inicialment la Memòria, el Projecte de l'establiment del servei de llar d'infants municipal i, serveis
complementaris, i el Reglament intern del servei de la llar d'infants i dels serveis complementaris.
Obrir un període d ’informació pública de 30 dies 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, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
Durant el període d’exposició pública d'aquests acords, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats.

Sant Iscle de Vallalta, 18 de desembre de 2013

Núria Sans i Palau
Alcaldessa

(13.357.021)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA
ANUNCI sobre aprovació inicial de l'Ordenança ambiental de seguretat i salut pública (SIV-0312013).
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 17 de desembre de 2013, va adoptar, per unanimitat, el
següent acord:
Aprovar inicialment l'Ordenança d’Intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública del municipi de
Sant Iscle de Vallalta.
Sotmetre l’esmentada Ordenança a informació pública per a la formulació de reclamacions i al·legacions, per
un termini de trenta dies hàbils, a través de la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el
tauler d’anuncis de la Corporació.
Determinar que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en cas de no haver-hi cap
reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança esdevindrà definitiu.
Indicar que, d’acord amb el que s’estableix a la seva Disposició Derogatòria Única, l’entrada en vigor de la
nova Ordenança d’Intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública del municipi de Sant Iscle de
Vallalta, queden derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang que s’oposin, contradiguin o
resultin incompatibles amb aquesta Ordenança.

Sant Iscle de Vallalta, 18 de desembre de 2013

Núria Sans i Palau
Alcaldessa

(13.357.022)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA
ANUNCI sobre aprovació inicial de l'Ordenança d'espectacles públics i activitats recreatives (SIV-0302013).
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 17 de desembre de 2013, va adoptar, per unanimitat, el
següent acord:
Aprovar inicialment l'Ordenança d’Intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives del
municipi de Sant Iscle de Vallalta.
Sotmetre l’esmentada Ordenança a informació pública per a la formulació de reclamacions i al·legacions, per
un termini de trenta dies hàbils, a través de la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el
tauler d’anuncis de la Corporació.
Determinar que un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en cas de no haver-hi cap
reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança esdevindrà definitiu.
Indicar que, d’acord amb el que s’estableix a la seva Disposició Derogatòria Única, l’entrada en vigor de la
nova Ordenança d’Intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives del municipi de Sant
Iscle de Vallalta, queden derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang que s’oposin,
contradiguin o resultin incompatibles amb aquesta Ordenança.

Sant Iscle de Vallalta, 18 de desembre de 2013

Núria Sans i Palau
Alcaldessa

(13.357.023)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA
ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte constructiu de l'itinerari de vianants a l'avinguda Barcelona
(SIV-0292013).
El Ple de la corporació en sessió ordinària de data 17 de desembre de 2013 va acordar, per unanimitat:
Aprovar inicialment el Projecte constructiu d'un itinerari de vianants entre el nucli urbà i la urbanització de “La
Carissa”, carretera BV-5111, marge esquerra, del terme municipal de Sant Iscle de Vallalta, Pki 21 +290 – Pkf
21+455 amb un pressupost d'execució per contracta (PEC) que ascendeix a 110.441,54 € (IVA exclòs)
corresponent a l'IVA al tipus del 21% un import de 23.192,72 €; queda aprovada, alhora, en unitat d’acte i de
forma inicial, la relació detallada de béns i drets que s’expropien i s’ocupen per a l’execució del projecte
esmentat, relació que figura com a annex als presents acords i que conté les dades a què fa referència l’article
31 del ROAS, una de les quals consisteix en la valoració individualitzada dels béns i drets objecte d’expropiació
i ocupació.
Declarar la utilitat pública de l’execució del projecte d’obra municipal ordinària abans indicat, així com la
necessitat d’ocupació dels béns i drets que apareixen identificats en la relació detallada a què fa referència
l’apartat anterior a efectes d’expropiació i ocupació.
Sotmetre el projecte esmentat -inclosa la relació detallada de béns i drets que s'expropien i ocupen que en
forma part- a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, a comptar des de la publicació del darrer
anunci al Butlletí Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el tauler d'anuncis
de l'ajuntament, als efectes d’al·legacions i reclamacions sobre el projecte; i a efectes, alhora, de corregir
possibles errors en la relació de béns i drets que s’expropien i, per últim, amb la finalitat afegida de poder
al·legar, si s’escau, el que es consideri pertinent sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns o
drets esmentats o del seu estat material o legal.

Annex
Relació detallada dels béns i drets que s’expropien:
Finca núm. 1
Propietari: A. P. D.
Superfície objecte d’expropiació: 349,00 m2 Naturalesa (qualificació urbanística): Rústica (agrari)Localització:
Polígon 10 Parcel·la 77
Valoració dels béns i drets: 314,10 €
Destinació o afectació dels béns i drets: Vial
Finca núm. 2
Propietari: G. B. R.
Superfície objecte d’expropiació: 482,00 m2 Naturalesa (qualificació urbanística): Rústica (agrari)Localització:
Polígon 10 Parcel·la 76
Valoració dels béns i drets: 433,80 €
Destinació o afectació dels béns i drets: Vial
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Sant Iscle de Vallalta, 18 de desembre de 2013

Núria Sans i Palau
Alcaldessa
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SARROCA
ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a la
zona urbana del barri la Bleda.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, en sessió ordinària celebrada en data 19 de desembre de 2013 va
aprovar per majoria absoluta del nombre legal de membres els següents acords:

“ PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbana de Sant Martí Sarroca a
la zona urbana del Barri de La Bleda d’acord amb el document tècnic elaborat per Narcís Tusell SLP que
incorpora les determinacions descrites en la part expositiva de la present resolució, en concret:
1.- Modificació del sistema de gestió.
Alteració de la modalitat dintre del sistema d’actuació de reparcel·lació, establint el sistema d’actuació de
reparcel·lació en la seva modalitat de cooperació.
La modificació puntual de Normes Subsidiàries al barri de la Bleda aprovada definitivament per la CUB el 22 de
juliol de 2003 i executiva el 15 de desembre de 2003, establia el sistema de cooperació pel desenvolupament
dels 4 polígons d’actuació urbanística de la Bleda.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, Text Refós aprovat definitivament per la C.T.U.B. en data 27 de juliol
de 2008, publicat D.O.G.C.5302 de data 22 de gener de 2009 a efectes d’executivitat, va traslladar
íntegrament la normativa de la modificació puntual de les NNSS aplicable al barri de La Bleda al POUM, excepte
pel que fa a la modalitat de gestió. Als articles 219-222 del POUM es diu que els quatre polígons d’actuació del
barri de La Bleda es gestionen per la modalitat de compensació bàsica, del sistema de reparcel·lació, tot i que
no en justifica ni en motiva el canvi.
Es tracta d’una errada del POUM ja que la intenció sempre va ser la de traslladar íntegrament la normativa de
les NNSS de 2003 al POUM, doncs si la voluntat hagués estat modificar el sistema de gestió, aquesta s’hauria
motivat degudament en la redacció del nou planejament.
La pràctica urbanística indica que la modalitat de compensació no és operativa quan el sòl es troba altament
fraccionat, com és el cas, perquè hi ha dificultat en la formació del quòrum necessari per portar endavant la
iniciativa. A més tractant-se d’un sòl urbà no consolidat en el que existeixen finques edificades i altres de no
edificades, els interessos dels propietaris són en bona mesura divergents. En aquests casos la modalitat de
gestió adequada és la de cooperació.
És per això que es canvia la modalitat del sistema d’actuació de reparcel·lació a cooperació.
2. Unificació dels quatre polígons actuals en un de sòl a fi i efecte de facilitar la gestió urbanística i la
tramitació de l’expedient.
Aquest canvi s’introdueix com estimació de la petició realitzada per l’Associació d’Afectats Zona Urbana de La
Bleda en el seu escrit d’al·legacions de data 2 d’octubre de 2.012, ja que afavoreix l’execució urbanística i la
gestió de l’àmbit.
La unificació dels quatre polígons suposarà la redacció d’un únic projecte de reparcel·lació i d’urbanització que
contindrà una solució homogènia per tot el barri facilitant així l’equilibri entre beneficis i càrregues
urbanístiques.
3. Aclariment de la normativa urbanística respecte el Sistema Hidràulic
S’aclareix la normativa urbanística del POUM relativa al Sistema Hidràulic esmenant l’art. 156 de la normativa
d’acord amb l’últim paràgraf de l’art. 6.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme i afegint un nou apartat a l’art.
207 de la normativa.
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L’art. 6.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme preveu la possibilitat de que els plans d’ordenació urbanística
municipal puguin incorporar terrenys inclosos en la zona de sistema hídric a sectors de sòl urbà no consolidat i
de sòl urbanitzable si aquests terrenys es destinen als usos compatibles amb aquesta zona.
D’acord amb aquest precepte es creu convenient suprimir l’apartat 4 de l’art. 156 de la normativa del POUM.
Així mateix es modifica l’art. 207 de la normativa per afegir referència expressa a la clau PS, que per error es
va ometre en el seu dia i solament constava a la documentació gràfica. Això suposa l’adició d’un nou apartat.
4. Situacions transitòries en activitats, usos i parcel·les existents
Es modifica l’art. 210 per tal de clarificar les situacions transitòries i legalitzar les edificacions, activitats, usos i
parcel·les existents amb anterioritat al 15 de desembre de 2003, moment en que va entrar en vigor la
Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries al barri de La Bleda.
Aquesta modificació no dóna lloc a més edificabilitat ni densitat, ja que simplement recull les preexistències
existents.
5. Ajustos i correccions de superfícies de sistemes i zones
Vist que en el document de Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries algunes zones no estaven ben
superficiades i que es produïen diferències entre allò que constava a la documentació gràfica i a la
documentació escrita, s’aprofita aquesta modificació per ajustar alguna d’aquestes diferències a la realitat
existent. Es corregeix la superfície de l’àmbit, la de la protecció de sistemes, la del sistema de vial i la del sòl
privat d’us industrial, ajustant-les a la realitat existent i a l’amidament efectuat.

SEGON.- SOTMETRE l’expedient a informació pública a través d’edictes al tauler d’anuncis de la Corporació, en
el BOP, DOGC, en el diari El Periodico i en la web municipal d’aquest ajuntament, durant el termini d’un (1)
mes comptador des de l’última d’aquestes publicacions, als efectes de presentar al.legacions al respecte.
Tots els documents que inclouen la modificació del POUM, a l’efecte de poder consultar-los, restaran íntegres,
durant tot el termini d’informació pública a les oficines l’Ajuntament de dilluns a divendres de 8 h. a 14 h. i la
tarda de dijous de 16 h a 20 h. També es podrà consultar a la pàgina web la normativa, la memòria i principals
plànols.
Les al·legacions i reclamacions es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament o per qualsevol dels
mitjans previstos a l’art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú.

TERCER.- COMUNICAR l’esmentat acord a les corporacions locals limítrofes als efectes d’audiència. “

Sant Martí Sarroca, 23 de desembre de 2013

Ramon Carbó i Vert
Alcalde

(13.357.055)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6533 - 3.1.2014
CVE-DOGC-A-13364032-2014

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE SITGES
ANUNCI sobre licitació per a l'execució de les obres del Projecte bàsic i executiu de reparació i supressió
de barreres arquitectòniques de la biblioteca Santiago Rusiñol.
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per l’obtenció d’informació:
a) Organisme: Ajuntament de Sitges.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència. Servei de projectes d’obres, infraestructures i equipaments.
2) Domicili. C/ Pruelles, 1 Pol. Ind Pruelles
3) Localitat i codi postal. Sitges 08870
4) Telèfon. 93 811 76 00
5) Telefax. 93 810 91 46
6) Correu electrònic: fustesr@sitges.cat
7) Direcció d’Internet del perfil del contractant.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
ambit=5&keyword=sitges&reqCode=viewDetail&idCap=2106376&
8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: Veure clàusula 32 del DCPCAP.
d) Número d’expedient. 30/2012

2. Objecte del Contracte:
a) Tipus: Execució d’ Obres
b) Descripció: Execució de les obres corresponent al Projecte bàsic i executiu de Reparació i Supressió de
Barreres Arquitectòniques de la Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges (programa PUOSC Biblioteca).
c) Divisió por lots i número de lots/Número d’unitats. --d) Lloc d’execució/entrega:
1) Domicili. Plaça de l’Ajuntament, 13
2) Localitat i codi postal. Sitges. 08870
e) Termini d’execució/entrega: 10 mesos
f) Admissió de pròrroga. --g) Establiment d’un acord marc (en el seu cas). --h) Sistema dinàmic d’adquisició (en el seu cas). --i) CPV (Referència de Nomenclatura) --CPA: F 43.99.60 Treballs de ram de paleta
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3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació. Ordinària
b) Procediment. Obert
c) Subhasta electrònica. --d) Criteris d’adjudicació: pluralitat de criteris (apartat VII PCAP).

4. Valor estimat del contracte: 618.360,19 € euros.

5. Pressupost base de licitació:
a) Import net 618.360,19 euros. Import total 748.215,83 euros (IVA 21%)

6. Garanties exigides. Provisional: ---Definitiva : 5 % de l’import de l’adjudicació

7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: Grup:K Subgrup:07 Categoria:C
Grup:I Subgrup:06 Categoria:C
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional, en el seu cas. ---c) Altres requisits específics: Veure condicions addicionals de solvència (apartat V del PCAP).
d) Contractes reservats. --

8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació. 26è dia natural a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci
al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.
b) Modalitat de presentació. En paper.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Ajuntament de Sitges
Dependència: Oficina d’Atenció al Ciutadà OAC (Horari d’hivern de l’1 d’octubre al 30 de maig: dilluns a
divendres de 8:30h a 14:30h, els dijous de 16h a 18:30h i els dissabtes de 10h a 13h. i Horari d’estiu de l’1 de
juny al 30 de setembre: dilluns a divendres de 8:30h a 14:30h).
Adreça: c/ Nou, 12
Localitat i codi postal: Sitges (08870)
Telèfon: 93 811 48 04
Direcció electrònica: aj270.oac@sitges.cat
d) Admissió de variants, si procedeix : Sí (veure apartat II del PCAP)
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos

9. Obertura d’Ofertes:
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a) Direcció. Ajuntament de Sitges, Pol. Ind. Les Pruelles, c/ Pruelles, 1
b) Localitat i codi postal. Sitges, 08870
c) Data i hora: Es farà públic al perfil del contractant de l’Ajuntament de Sitges (Plataforma de Contractació
Pública).

10. Despeses de Publicitat. Import màxim de 1.000 €

11. Data d’enviament de l’anunci al «Diari Oficial de la Unió Europea» : no procedeix

12. Altres Informacions. Per l’obtenció del projecte que es licita i per visitar l’edifici, contactar amb Sr. Ramon
Fusté i Sitges (correu electrònic: fustesr@sitges.cat )

Sitges, 30 de desembre de 2013

Miquel Forns i Fusté
Alcalde

Antoni Peralta i Garcerà
Vicesecretari

(13.364.032)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE TÀRREGA
EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador del sistema de sanejament del
polígon industrial la Canaleta.
Aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament de data 19 de desembre de 2013 la modificació del Reglament
Regulador del Sistema de Sanejament del Polígon Industrial La Canaleta al terme municipal de Tàrrega. De
conformitat amb l’article 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 l’article 63 articles del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s'obre un termini d'informació pública de
trenta dies, durant els quals interessats podran examinar l'expedient i presentar, en el seu cas, les al·legacions
o observacions que considerin oportunes. Transcorregut aquest termini sense que se'n hagin presentat cap,
l'acord es considerarà definitivament aprovat.

Tàrrega, 20 de desembre de 2013

Rosa M. Perelló i Escoda
Alcaldessa

(13.357.026)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE TÀRREGA
EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança general de circulació.
Aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament de data 19 de desembre de 2013 la modificació de l’Ordenança
General de Circulació en el sentit de canviar diverses numeracions de l’ordenança, concretament:
a) L’article 44: Modificació de la delimitació de les zones de control horari, passarà a ser l’article 43.8.
b) Resultat del canvi anterior, tota la numeració a partir de l’article 45 passarà a tenir d’un número menys,
així: l’article 45 passarà a ser el 44, l’article 46, passarà a ser el 45 i així successivament.
De conformitat amb l’article 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 l’article 63 articles del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s'obre un termini d'informació pública de
trenta dies, durant els quals interessats podran examinar l'expedient i presentar, en el seu cas, les al·legacions
o observacions que considerin oportunes. Transcorregut aquest termini sense que se'n hagin presentat cap,
l'acord es considerarà definitivament aprovat.

Tàrrega, 20 de desembre de 2013

Rosa M. Perelló i Escoda
Alcaldessa

(13.357.027)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE VALLIRANA
EDICTE sobre aprovació del plec de clàusules per a la contractació del servei de control de vegetació,
neteja d'espais i millora paisatgística.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 18 desembre de 2013, va adoptar entre
d’altres el següent acord:
ACORD D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL DE
VEGETACIÓ, NETEJA D’ESPAIS I MILLORA PAISATGÍSTICA
Vista la necessitat de convocar la licitació per adjudicar el contracte del servei de control de vegetació, neteja
d’espais i millora paisatgística mitjançant procediment obert, per un import màxim de noranta-quatre mil
quatre-cents vuitanta-nou euros amb cinquanta cèntims (94.489,50 €) IVA no inclòs.
Vist el plec de clàusules administratives i tècniques particulars elaborats per a la esmentada contractació.
Vist que la forma de contractació serà per procediment obert.
Vist l’informe tècnic de data 17 de desembre, justificant la necessitat de contractació d’aquest servei.
Atès que existeix consignació suficient en càrrec a la partida 446/15502/21000 “Control de la vegetació als
barris i vies públiques” del pressupost municipal de l’any 2014.
Vist l’article 109 en relació amb l’article 22 del Text Refós de la LCSP en relació a l’inici de l’expedient de
contractació.

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres assistents acorda:

PRIMER.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que han de regir
per a la contractació del servei de control de vegetació, neteja d’espais i millora paisatgística de Vallirana
mitjançant procediment obert, el qual es publicarà, per a la seva exposició pública, al Butlletí Oficial de la
Província, el Diari Oficial de la Generalitat i al perfil del contractant de l’Ajuntament per un termini de 20 dies
naturals.

Vallirana, 19 de desembre de 2013

Eva-Maria Martinez Morales
Alcaldessa

(13.353.052)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DEL VENDRELL
EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació de l'article 37.1 del Reglament orgànic municipal.
La Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 17 de desembre de 2013, va adoptar l'acord
d'aprovar inicialment la modificació de l’article 37.1 del ROM.
En compliment del tràmit d'informació pública, l’acord esmentat es pot consultar a les oficines municipals tots
els dies feiners entre les 9:30 hores i les 14:00 hores durant el termini de trenta dies hàbils des de la
publicació del present Anunci al BOP i al DOGC. Aquest mateix Anunci es publicarà al Diari de Tarragona, a la
web i al tauler d'edictes de l'ajuntament.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'ajuntament dintre del mateix termini d'informació
pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, el Reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap
tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.

El Vendrell, 23 de desembre de 2013

Martí Carnicer Vidal
Alcalde president

(13.357.033)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
CONSELLS COMARCALS
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
ANUNCI sobre aprovació definitiva de la plantilla de personal i la modificació de la relació de llocs de
treball.
Es fa públic que el plenari d’aquest Consell, en la sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2013, aprovà
definitivament la Plantilla de personal i la modificació de la relació de llocs de treball, la qual cosa es publica
íntegrament d’acord amb allò que assenyalen els articles 283 del DL 2/2003 i 28 i següents del Decret
214/1990.

PLANTILLA DE PERSONAL PER A L'EXERCICI DE 2014

NOMBRE PLACES NOMBRE VACANTS GRUP
PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE CARRERA
I. AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL
I.1. SECRETARIA

1

1

A1

I.2. INTERVENCIÓ – TRESORERIA

1

1

A1

II.1 SUBESCALA TÈCNICA

3

0

A1

II.2 SUBESCALA ADMINISTRATIVA

2

1

C1

II.3 SUBESCALA AUXILIAR

1

1

C2

II.4 SUBESCALA SUBALTERNA

0

0

-

III.1 ARQUITECTE

2

1

A1

III.2 TÈCNIC/A MEDI AMBIENT

1

0

A1

III.3 ENGINYER INDUSTRIAL

1

1

A1

12

6

II. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

III. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI
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PLANTILLA PERSONAL LABORAL
I. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
I.1 ADMINISTRATIU/VA

6

0

C1

I.2 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

3

1

C2

I.3 ORDENANÇA

0

0

-

3

0

A2

1

0

-

1

0

C2

14

1

3.1.1 GERÈNCIA

1

0

TOTAL PLANTILLA PERSONAL EVENTUA

1

0

27

7

II. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
II.1 SUBESCALA TÈCNICA
II.1.1 TÈCNIC MIG
II.2.1 PLACES DE COMESES ESPECIALS:
II.2.1.1 ORDENANÇA
II.2.2 PERSONAL D’OFICIS:
II.2.2.1 PERSONAL MANTENIMENT – XOFER

TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL

PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL

3.1. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

TOTAL GENERAL

A1

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL * EXERCICI 2014

Lloc de treball

C

G

1E

A1

Escala
CD
/Subescala

C E Observacions

Personal eventual
Gerència
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Gerència i Direcció CSRCR: 7.798,58
Personal funcionari
Secretaria

2F

A 1 C2a * (FHE)

30 14.470,96 Vacant

Intervenció

3F

A 1 C2a * (FHE)

30

TAG

4F

A1

AG

28 27.326,18

TAG

7F

A1

AG

25

4.506,88 IP: 4.187,76

Arquitecte

9F

A1

AE

25

2.329,11 IP: 1.441,40 * ½ jornada

Tècnic/a Medi Ambient

10F A 1

TAE

25

4.506,88 Sense dotar 2014

Administratiu Adm. Gral.

13F C1

AG

22 32.370,80 IP: 15.421,68

Cap àrea “medi ambient i
cooperació municipal”

58F A 1

TAE

27 11.522,84 Lliure designació

TAG

59F A 1

AG

25 23.382,24 IP: 4.749,96

Enginyer Industrial

72F A 1

AE

25

2.403,70 Vacant * 20 h./setmana * IT

Arquitecte

75F A 1

AE

25

2.169,93 Vacant * ½ jornada

Auxiliar-Administratiu/va

76F C2

AG

12

3.826,06 Vacant *IT

Administratiu/va Ad.Gral.

77F C1

AG

14

4.270,56 Vacant *IT

TGM

16L A 2

T

TGM

17L A 2

TOP

20

4.025,00

Administratiu

24L C1

AG

14

7.593,88 Dotada només 25 % jornada

Administratiu

25L C1

AG

14

6.961,50

Administratiu

26L C1

AG

16

3.024,84 IP: 3.095,00

Administratiu

28L C1

AG

14

7.417,06

Auxiliar administratiu

29L C2

AG

12

7.461,44

Auxiliar administratiu

30L C2

AG

12

8.923,32 IP: 1.800,00

Administratiu

31L C1

AG

14

7.417,06 IP: 1.105,20

Auxiliar administratiu

33L C2

AG

12

2.008,44 Sense dotar 2014

8.046,22 Vacant

Personal laboral
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Ordenança

38L

Cap àrea “Serveis a les
persones”

-

AE

9

1.267,42 ½ jornada

41L C2

T

26

Manteniment i xofer

42L C2

AE

12

7.461,44

Administratiu/va

66L C1

AG

14

7.417,06

Auxiliar-Administratiu/va

78L C2

AG

12

2.008,44 Vacant

Lliure designació

Explicació de sigles:
Plaça/Lloc de treball: denominació de la plaça o lloc de treball laboral
Escala/subescala: Escala o subescala que correspon a la plaça o lloc de treball, si és el cas
AE: Administració Especial
AG: Administració General
C: Codi organitzatiu intern de la plaça o lloc de treball (número ordinal. F: funcionari. L: laboral)
CD: Nivell de complement de destinació de la plaça o lloc de treball
CE: Import del complement específic atribuït a la plaça
CS: comissió de serveis del titular de la plaça o lloc de treball
CSE: El titular de la plaça o lloc de treball està en situació de comissió de serveis especials
FHE: Plaça reservada a funcionari d'habilitació estatal
G: Grup de titulació de la plaça o Lloc de treball.
IP: Incentiu de productivitat
IT: Ocupada interinament
RP: Reserva de plaça. El titular té la plaça reservada per mentrestant duri la seva situació especial: comissió de
serveis, excedència, etc.
SS: Serveis socials
SAT: Servei d’Assistència Tècnica a municipis
T: Tècnic
TAE: Plaça de Tècnic d’Administració especial
TAG: Plaça de funcionari Tècnic d'Administració General.
TOP: Tècnic d’obra pública

Ripoll, 23 de desembre de 2013

Miquel Rovira i Comas
President

(13.357.054)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
DIPUTACIONS
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
ANUNCI sobre licitació d'un servei (exp. 800433-2013-058-4040-000342).
Aprovats inicialment per la Junta de Govern del dia 13 de desembre de 2013 els Plecs de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació, mitjançant
procediment obert no harmonitzat, del servei de vigilància de la salut dels treballadors de la Diputació de
Tarragona, s’exposen al públic pel termini de 20 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la última publicació
d’aquest anunci al BOP i al DOGC, per al general coneixement i per tal que es puguin presentar les al·legacions
que s’estimin oportunes.
Simultàniament s’anuncia el procediment obert, d’acord amb les següents condicions i en el benentès que en
cas que es presentin al·legacions als plecs de clàusules, es suspendrà la licitació fins que, un cop resoltes,
s’anunciï de nou la convocatòria.
Transcorregut el termini d'informació pública sense que es formulin al·legacions, els plecs quedaran
definitivament aprovats i es podran recórrer mitjançant recurs contenciós administratiu en el termini de 2
mesos, d'acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Alternativament i de forma potestativa, també es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan
que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, de conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

1. Entitat adjudicadora
a) Diputació de Tarragona.
b) Dependència que tramita l’expedient: Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.
c) Obtenció de documentació:
- Dependència: Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.
- Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 3ª. planta.
- Localitat i codi postal: Tarragona, 43001.
- Telèfons: 977296640 – 977296645 – 977296624.
- Fax: 977296668.
- Direcció d’internet del perfil de contractant: https://pdc.diputaciodetarragona.cat
- Adreça electrònica: contractacio@dipta.cat
- Data límit d’obtenció de documentació i informació: dia 29 de gener de 2014.
d) Número de l’expedient: 800433-2013-058-4040-000342.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: Servei.
b) Descripció de l’objecte: servei de vigilància de la salut dels treballadors de la Diputació de Tarragona.
c) Divisió per lots i núm.: No.
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d) Lloc d'execució: Província Tarragona.
e) Termini d'execució: 2 anys.
f) Admissió de pròrroga: Si, 1 any.
g) CPV: 71.317210.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària, subjecte a regulació no harmonitzada
b) Procediment: obert amb pluralitat de criteris
c) Criteris d’adjudicació: Els que s’estableixen en l’apartat m) de l’annex 1 del Plec de Clàusules
Administratives

4. Valor estimat del contracte
85.500,00 euros.

5. Pressupost base de licitació
a) Import net: 57.000,00 euros. (exempt d'IVA).

6. Garanties exigides
a) Provisional: No s'exigeix.
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (sense IVA).

7. Requisits específics del contractista
a) Acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica: el que s’estableix en l’apartat c) de
l’annex 1 del Plec de Clàusules Administratives.
b) Altres requisits específics: No.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data i hora límit de presentació: dia 29 de gener de 2014, a les 14.00 hores
b) Documentació: s’indica en la clàusula 12ª del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació:
- Entitat: Diputació de Tarragona, Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, i/o Diputació de
Tarragona, Terres de l’Ebre (Palau Climent).
- Domicili Tarragona: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 3a planta, 43003, Tarragona.
- Domicili Terres de l’Ebre: Palau Climent, Carrer Montcada, 32, 43500, Tortosa.
d) Admissió de variants: No.

9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Diputació de Tarragona
b) Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6533 - 3.1.2014
CVE-DOGC-A-13354017-2014

c) Localitat: 43003, Tarragona.
d) Data i hora: 7 de febrer de 2014, a les 11.30 hores. Aquesta sessió serà oberta al públic.

10. Despeses de l’anunci
L’import de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació, que haurà d’abonar l’adjudicatari, serà
aproximadament de 550,00 EUR.

Tarragona, 19 de desembre de 2013

Pilar Sánchez Peña
Secretària general

(13.354.017)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
DIPUTACIONS
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
ANUNCI sobre licitació d'un servei (exp. 800433-2013-053-4040-000339).
Aprovats inicialment per la Junta de Govern del dia 13 de desembre de 2013 els Plecs de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació, mitjançant
procediment obert no harmonitzat, del servei per a l'elaboració de la cartografia dels possibles punts de cria del
mosquit tigre (Aedes albopictus), s’exposen al públic pel termini de 20 dies hàbils, comptats des de l’endemà
de la última publicació d’aquest anunci al BOP i al DOGC, per al general coneixement i per tal que es puguin
presentar les al·legacions que s’estimin oportunes.
Simultàniament s’anuncia el procediment obert, d’acord amb les següents condicions i en el benentès que en
cas que es presentin al·legacions als plecs de clàusules, es suspendrà la licitació fins que, un cop resoltes,
s’anunciï de nou la convocatòria.
Transcorregut el termini d'informació pública sense que es formulin al·legacions, els plecs quedaran
definitivament aprovats i es podran recórrer mitjançant recurs contenciós administratiu en el termini de 2
mesos, d'acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Alternativament i de forma potestativa, també es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan
que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, de conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

1. Entitat adjudicadora
a) Diputació de Tarragona.
b) Dependència que tramita l’expedient: Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.
c) Obtenció de documentació:
- Dependència: Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.
- Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 3ª. planta.
- Localitat i codi postal: Tarragona, 43001.
- Telèfons: 977296640 – 977296645 – 977296624.
- Fax: 977296668.
- Direcció d’internet del perfil de contractant: https://pdc.diputaciodetarragona.cat
- Adreça electrònica: contractacio@dipta.cat
- Data límit d’obtenció de documentació i informació: dia 29 de gener de 2014.
d) Número de l’expedient: 800433-2013-053-4040-000339.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: Servei.
b) Descripció de l’objecte: servei per a l'elaboració de la cartografia dels possibles punts de cria del mosquit
tigre (Aedes albopictus).

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6533 - 3.1.2014
CVE-DOGC-A-13354018-2014

c) Divisió per lots i núm.: No.
d) Lloc d'execució: Província Tarragona.
e) Termini d'execució: Sis (6) mesos.
f) Admissió de pròrroga: No.
g) CPV: 30.220000-7.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària, subjecte a regulació no harmonitzada
b) Procediment: obert amb pluralitat de criteris
c) Criteris d’adjudicació: Els que s’estableixen en l’apartat n) de l’annex 1 del Plec de Clàusules Administratives

4. Valor estimat del contracte
34.000,00 euros.

5. Pressupost base de licitació
a) Import net: 34.000,00 euros. Import total: 41.140,00 euros.

6. Garanties exigides
a) Provisional: No s'exigeix.
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (sense IVA).

7. Requisits específics del contractista
a) Acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica: el que s’estableix en l’apartat c) de
l’annex 1 del Plec de Clàusules Administratives.
b) Altres requisits específics: No.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data i hora límit de presentació: dia 29 de gener de 2014, a les 14.00 hores
b) Documentació: s’indica en la clàusula 12ª del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació:
- Entitat: Diputació de Tarragona, Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, i/o Diputació de
Tarragona, Terres de l’Ebre (Palau Climent).
- Domicili Tarragona: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 3a planta, 43003, Tarragona.
- Domicili Terres de l’Ebre: Palau Climent, Carrer Montcada, 32, 43500, Tortosa.
d) Admissió de variants: No.

9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Diputació de Tarragona
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b) Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.
c) Localitat: 43003, Tarragona.
d) Data i hora: 7 de febrer de 2014, a les 11.00 hores. Aquesta sessió serà oberta al públic.

10. Despeses de l’anunci
L’import de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació, que haurà d’abonar l’adjudicatari, serà
aproximadament de 550,00 EUR.

Tarragona, 19 de desembre de 2013

Pilar Sánchez Peña
Secretària general

(13.354.018)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
ALTRES ORGANISMES
ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
ANUNCI sobre aprovació del plec de clàusules administratives que hauran de regir la contractació dels
serveis necessaris per al desenvolupament del Pt09 Programa de suport a la gestió de la salubritat de les
sorreres infantils municipals del catàleg de serveis (exp. 2013/2143).
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) ha aprovat per Decret de la
Vicepresidència primera de data 20 de desembre de 2013, el Plec de clàusules administratives particulars i el
Plec de prescripcions tècniques per a la contractació dels serveis necessaris per al desenvolupament del Pt09
Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils municipals. Per mitjà d’aquest anunci
s’efectua la convocatòria, per procediment obert i atenent a una pluralitat de criteris de valoració de les
ofertes, d’acord amb les condicions que seguidament s’enumeren:

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut).
Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Protecció de la Salut
Número d’expedient: 2013/2143

2. Objecte del contracte:
L’objecte del contracte és la contractació dels serveis per al desenvolupament del Pt09 Programa de suport a la
gestió de la salubritat de les sorreres infantils municipals del Catàleg de Serveis de Dipsalut.

3. Pressupost de licitació:
3.1. Amb caràcter orientatiu s’estableix un pressupost màxim del contracte de vuitanta mil euros (80.000,00
€), sense inclusió de l’IVA.
Aquest pressupost no suposa una obligació de despesa pel fet que es determinarà en funció del volum
d’actuacions que es sol·licitin durant el període de vigència del contracte.
3.2. Els preu unitari màxims de licitació s’estableixen pels imports següents:

Pla d’avaluació de les condicions de seguretat d’ús, disseny, construcció i manteniment
Pla d’avaluació de les condicions de seguretat d’ús, disseny, construcció i manteniment en base a la NTJ
09S: 1998 Sorreres en Àrees de jocs infantils. Elaboració i lliurament de l’informe de l’avaluació. . (Inclou
les accions descrites a la clàusula 4.1 del plec de prescripcions tècniques)

PREU (€)

45,00€

PLA DE CONTROL ANALÍTIC DE LA SORRERA

PREU
(€/visita)

Analítica de sorra. . (Inclou les accions descrites a la clàusula 4.2 del plec de prescripcions tècniques)

90,00
€/analítica

Analítica de verificació. Anàlisi d’un paràmetre parasitològic (Acció descrita a la clàusula 4.2 del plec de
prescripcions tècniques)

65
€/analítica
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Analítica de verificació. Anàlisi d’un paràmetre microbiològic ( Acció descrita a la clàusula 4.2 del plec de
prescripcions tècniques)

14
€/analítica

Dossier tècnic

PREU (€)

Elaboració i lliurament del dossier tècnic . (Inclou les accions descrites a la clàusula 4.3 del plec de
prescripcions tècniques)

28,00
€/sorrera

3.3. Es considerarà oferta anormal o desproporcionada quan el preu ofert pel licitador sigui desproporcionat
d’acord amb el criteri previst a l’article 85 del RGLCAP.
3.4. Aquests preus unitaris per actuacions inclouen totes les despeses que es generin al llarg de l’execució del
contracte.
3.5. L’adjudicatari només podrà facturar les accions efectivament realitzades i justificades i validades per
Dipsalut.
3.6. La despesa plurianual de 80.000,00 €, sense IVA, derivada d’aquesta contractació es concreta segons
següent detall:

Exercici

Import

2014

40.000,00 €

2015

40.000,00 €

La despesa no executada a 31 de desembre de 2014 s’incorporarà com a romanents de crèdit al pressupost de
l’exercici 2015.
3.7. De conformitat amb el que determina l’article 88 del TRLCSP, el valor estimat del contracte, a efectes de
determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de contractació, es fixa en
cent noranta-dos mil euros (192.000,00 €), sense inclusió de l’IVA.

4. Durada del contracte:
4.1. El termini del contracte serà de 2 anys a comptar de l’endemà de la seva formalització, i es podrà
prorrogar de comú acord de les parts per un període de dos anys més, de conformitat amb l’article 303.1 del
TRLCSP.
Dipsalut notificarà a la empresa adjudicatària l’oferta de pròrroga o denúncia del
contracte abans de la data de venciment del termini contractual o de la seva pròrroga.
4.2. El contracte s’entendrà complert pel contractista quan hagi realitzat la totalitat del seu objecte d’acord
amb els termes que es derivin d’aquest Plec de Clàusules, del Plec de Prescripcions Tècniques i de la normativa
d’aplicació, i a satisfacció de l’administració que contracta.
4.3. En cas de resolució o finalització del termini contractual i fins que no s'hagi dut a terme una nova licitació
per adjudicar el servei, Dipsalut podrà obligar a l’adjudicatari a continuar prestant el servei obligatòriament.
Les retribucions seran les establertes en el contracte i en tot cas aquest termini no superarà els 6 mesos.
els 6 mesos.

5. Tramitació i procediment:
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
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6. Criteris per a l’adjudicació i selecció de formador adjudicatari:
6.1. De conformitat amb l’article 150 del TRLCSP, el criteri a aplicar per la valoració de les ofertes presentades
amb la puntuació atribuïda i que determinarà la selecció de la proposició més avantatjosa, és el següent:
A) Criteris de valoració avaluables xifres o percentatges fins a 100 punts
A.1- Preu de l’oferta (màxim 100 punts)
La valoració de les ofertes presentades serà la resultant de la suma de les valoracions parcials obtingudes per a
cada un dels preus a concurs.
Es valorarà cada un del preus individualment aplicant els següents criteris:

Pla d’avaluació de les condicions de seguretat d’ús, disseny, construcció i manteniment

Pla d’avaluació de les condicions de seguretat d’ús, disseny, construcció i manteniment en base a la NTJ
09S: 1998 Sorreres en Àrees de jocs infantils. Elaboració i lliurament de l’informe de l’avaluació. . (Inclou
les accions descrites a la clàusula 4.1 del plec de prescripcions tècniques)

Puntuació
maxima

26 punts

PLA DE CONTROL ANALÍTIC DE LA SORRERA
Analítica de sorra. . (Inclou les accions descrites a la clàusula 4.2 del plec de prescripcions tècniques)

56 punts

Analítica de verificació. Anàlisi d’un paràmetre parasitològics ( Acció descrita a la clàusula 4.2 del plec de
prescripcions tècniques

1 punt

Analítica de verificació. Anàlisi d’un paràmetre microbiològic ( Acció descrita a la clàusula 4.2 del plec de
prescripcions tècniques)

1 punt

Dossier tècnic
Elaboració i lliurament del dossier tècnic . (Inclou les accions descrites a la clàusula 4.3 del plec de
prescripcions tècniques)

Descripció de l'acció

Puntuació
màxima

Pla d’avaluació de les condicions de seguretat d’ús, disseny, construcció i manteniment en base a la NTJ
09S: 1998 Sorreres en Àrees de jocs infantils. Elaboració i lliurament de l’informe de l’avaluació. (Inclou
les accions descrites a la clàusula 4.1 del plec de prescripcions tècniques)

Oferta € Puntuació Oferta € Puntuació
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16 punts

Oferta € Puntuació

45

0

38

14

32,5

22,4

44,5

1

37,5

15

32

22,6

44

2

37,25

16

31,5

22,8

43,5

3

37

17

31

23
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43

4

36,75

18

30,5

23,1

42,5

5

36,5

19

30

23,2

42

6

36,25

20

29,5

23,3

41,5

7

36

21

29

23,4

41

8

35,5

21,2

28,5

23,5

40,5

9

35

21,4

28

23,6

40

10

34,5

21,6

27,5

23,7

39,5

11

34

21,8

27

23,8

39

12

33,5

22

26,5

23,9

38,5

13

33

22,2 26 o inferior

24

Puntuació addicional a l'oferta amb el preu més baix 2

Puntuació
màxima

Descripció de l'acció
Analítica de sorra. . (Inclou les accions descrites a la clàusula 4.2 del plec de prescripcions
tècniques)

Oferta € Puntuació Oferta € Puntuació

ISSN 1988-298X

56

Oferta € Puntuació

90

0

79,5

21

73

42

89,5

1

79

22

72,75

43

89

2

78,5

23

72,5

44

88,5

3

78

24

72,25

45

88

4

77,5

25

72

46

87,5

5

77

26

71,5

46,5

87

6

76,75

27

71

47

86,5

7

76,5

28

70,5

47,5

86

8

76,25

29

70

48

85,5

9

76

30

69,5

48,5
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85

10

75,75

31

69

49

84,5

11

75,5

32

68,5

49,5

84

12

75,25

33

68

50

83,5

13

75

34

67,5

50,5

83

14

74,75

35

67

51

82,5

15

74,5

36

66,5

51,5

82

16

74,25

37

66

52

81,5

17

74

38

65,5

52,5

81

18

73,75

39

65

53

80,5

19

73,5

40

64,5

53,5

80

20

73,25

41 64 o inferior

54

Puntuació addicional a l'oferta amb el preu més baix 2

Puntuació
màxima

Descripció de l'acció
Analítica de verificació. Anàlisi d’un paràmetre parasitològics ( Acció descrita a la clàusula 4.2 del plec
de prescripcions tècniques

Oferta € Puntuació
0

56

0,45

64

0,05

55

0,5

63

0,1

54

0,55

62

0,15

53

0,6

61

0,2

52

0,65

60

0,25

51

0,7

59

0,3

50

0,75

0,35 49 o inferior

0,8

57
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1

0,4
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Puntuació addicional a l'oferta amb el preu més baix 0,2

Puntuació
màxima

Descripció de l'acció
Analítica de verificació. Anàlisi d’un paràmetre microbiològic ( Acció descrita a la clàusula 4.2 del plec
de prescripcions tècniques)

Oferta € Puntuació

1

Oferta € Puntuació

28

0

23

0,5

27

0,1

22

0,6

26

0,2

21

0,7

25

0,3 20 o inferior

0,8

24

0,4

Puntuació addicional a l'oferta amb el preu més baix 0,2

Puntuació
màxima

Descripció de l'acció
Elaboració i lliurament del dossier tècnic . (Inclou les accions descrites a la clàusula 4.3 del plec de
prescripcions tècniques)

Oferta € Puntuació

ISSN 1988-298X

16

Oferta € Puntuació

28

0

23,5

9

27,5

1

23

10

27

2

22,5

11

26,5

3

22,25

12

26

4

22

12,5

25,5

5

21,5

13
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25
24,5
24

6

21

13,5

7 20 o inferior

14

8

Puntuació addicional a l'oferta amb el preu més baix 2

B) Criteris que depenen d’un judici de valor: fins a 50 punts
B.1- Proposta de documentació
L’empresa licitadora haurà d’elaborar una proposta de la següent documentació
a) Model d’informe d’avaluació de les condicions de seguretat d’ús, disseny , construcció i manteniment en el
supòsit d’haver avaluat una sorrera infantil en la qual es detecten deficiències a tots els conceptes descrits en
el protocol d’avaluació proposat per Dipsalut.
Aquest protocol d’avaluació de les condicions d’ús, seguretat i manteniment de les sorreres infantils proposat
per Dipsalut, es pot consultar com a Annex D al perfil del contractant de Dipsalut, juntament amb la resta de
documentació d’aquesta licitació.
Puntuació màxima: 15 punts
b) Model d’informe de l’analítica de la sorra d’una sorrera en la que es troben alteracions microbiològiques i
parasitològiques per a tots els paràmetres analitzats. Resultats, valoració i verificació, seguint el model descrit
a la clàusula 4.2 del Plec de prescripcions tècniques.
Puntuació màxima: 15 punts
c) Model de Dossier. El contingut d’aquest document s’ajustarà al descrit al punt 4.3 del Plec de prescripcions
tècniques.
Es podran incloure per a la seva valoració les millores que el licitador cregui oportú aportar.
Puntuació màxima: 20 punts

7. Garanties:
7.1.L’empresa que hagi estat adjudicatària del contracte haurà de constituir una garantia del 5% del preu
d’adjudicació del contracte. La garantia s’haurà de prestar en qualsevol de les formes determinades a l'article
96 del TRLCSP i s’haurà de constituir davant la Tresoreria de Dipsalut (Diputació de Girona, Carrer Pujada de
Sant Martí núm. 5, 17004 Girona).
7.2. La garantia respon dels conceptes enumerats a l’article 100 TRLCSP, com són les penalitats imposades al
contractista, les despeses originades l’Administració per demora i incompliments del contractista, els danys i
perjudicis ocasionats a conseqüència de l’execució del contracte i de la inexistència de vicis o defectes.
7.3. La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que no tingui lloc el venciment del termini de garantia i
s’hagi complert satisfactòriament el contracte. Aquesta garantia respon als conceptes inclosos en l’article 100
del TRLCSP.

8. Despeses dels anuncis:
A càrrec de l’adjudicatari per un import màxim de 1.500,00 €

Girona, 20 de desembre de 2013

P. d.
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Josep M Corominas i Barnadas
Vicepresident primer
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
AUDIÈNCIES PROVINCIALS
SECCIÓ QUINZENA CIVIL DE L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
EDICTE sobre recurs d'apel·lació (rotlle 657/2012-2a).
JUAN IGNACIO GOMEZ DEL BLANCO, SECRETARIO JUDICIAL DE LA SECCIÓN DECIMOQUINTA DE LA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

HAGO SABER: Que por esta Sección y en el Rollo nº 657/2012-2ª correspondiente al recurso de apelación de
los autos de Procedimiento ordinario nº 524/2011 del Juzgado Mercantil 2 Barcelona promovidos por BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. contra JORGE FABREGAS FONT y ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ SALAS se
ha dictado en fecha 28 de octubre de 2013 la sentencia que contiene la siguiente parte dispositiva:

"FALLAMOS: Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
contra la sentencia del Juzgado Mercantil número Dos de Barcelona dictada en las actuaciones de las que
procede este rollo, que se confirma en sus propios términos, con imposición a la parte apelante de las costas
del recurso. Contra la presente resolución las partes legtimadas podrán interponer recurso de casación y/o
extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su
notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación".

Y para que sirva de notificación en forma a JORGE FABREGAS FONT , expido el presente Edicto.

Barcelona, 17 de diciembre de 2013

El secretario judicial, firma ilegible

(13.354.083)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
EDICTE sobre procediment de judici verbal (exp. 113/2011).
En Cornella de Llobregat, a veinte de noviembre de dos mil trece

SE HACE SABER:
Suiguiendo la instrucción 6/12 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la
publicación de edictos en diarios y Boletines Oficiales y la Protección de Datos, y en virtud de lo acordado en el
procedimiento arriba referenciado se acuerda NOTIFICAR la siguiente resolución a D. JOSE GUILLEN SANCHEZ
- SENTENCIA de fecha 27/03/2012
- MODO DE IMPUGNACIÓN: RECURSO DE APELACIÓN EN EL PLAZO DE 20 DIAS

Cornellà de Llobregat, 20 de noviembre de 2013

La secretaria en sustitución, firma ilegible

(13.351.077)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE MOLLET DEL VALLÈS
EDICTE sobre procediment de judici verbal (exp. 263/2011- 3a).
Secretario en sustitución Ivan Pablo Inocencio
En Mollet del Vallès, a once de diciembre de dos mil trece

SENTENCIA Nº 156 /2012
En Mollet del Vallès, a diecisiete de junio de dos mil doce
Jueza que la dicta: Lucía Avilés Palacios
Parte demandante: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE SAN VALENTÍN, Nº 6 DE MOLLET DEL VALLÈS
(Presid. Elías Endrino Hibernón)
Procurador: José Matías Galán Cobo
Letrado: Manuel Ruiz Vela
Parte demandada: ANTONIO AYALA GUERRERO
Letrado: Antonio Jorques Piquer
Parte demandada: ERICA ARÉVALO DÍAZ (no comparece) y PRISCILLA SAYÁN ARÉVALO (no comparece)
Parte demandada: OTTO JHONSON SALAZAR CUNUHAY (no comparece)y MERI MARLENE ACURIO LÓPEZ (no
comparece)
Parte demandada: BRADEDINE OUELA HEMDAM y FARIDA TOUIL (no comparece)
Parte demandada: TOUFIK RATBI
Parte demandada: KAMAL CHILLAH:
Procurador: Carlos Vargas Navarro
Letrada: Melania Marín Rodríguez
y MUSTAPHA CHILLAH (no comparece)
Parte demandada: TERESA DE JESÚS JARAMILLO YASCARIBAY (no comparece)
Objeto del juicio: Reclamación de cuotas ordinarias y extraordinarias comunitarias
Cuantía del procedimiento: 1.719,45 euros

FALLO
ESTIMO la demanda interpuesta por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE SAN VALENTÍN, Nº 6 DE
MOLLET DEL VALLÈS, representada por el Procurador D. José Matías Galán Cobo y defendida por el Letrado D.
Manuel Ruiz Vela frente a D.ANTONIO AYALA GUERRERO defendido por el Letrado D. Antonio Jorques Piquer,
frente a Dña. ERICA ARÉVALO DÍAZ y Dña. PRISCILLA SAYÁN ARÉVALO ambas en situación de rebeldía, frente
a D. OTTO JHONSON SALAZAR CUNUHAY y Dña. MERI MARLENE ACURIO LÓPEZ ambos en situación de
rebeldía, frente a D. BRADEDINE OUELA HEMDAM y Dña. FARIDA TOUIL, en rebeldía, frente a D. TOUFIK
RATBI, frente a D. KAMAL CHILLAH, representado por el Procurador D.Carlos Vargas Navarro y defendido por
la Letrada Dña.Melania Marín Rodríguez, frente a D. MUSTAPHA CHILLAH, en situación de rebeldía, y frente a
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Dña. TERESA DE JESÚS JARAMILLO YASCARIBAY también en rebeldía y, en su consecuencia,
a) CONDENO a D. ANTONIO AYALA GUERRERO, propietario del departamento núm. 1, Local comercial, de la C/
San VAlentín nº 6 de Mollet del Vallès, a que abone a la parte actora la cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS DE EUROS (978,22 euros), más intereses legales.
b) CONDENO SOLIDARIAMENTE a Dña. ERICA ARÉVALO DÍAZ y a Dña. PRISCILLA SAYÁN ARÉVALO ,
propietarias del piso Bajos Segunda de la C/ San Valentín nº 6 de Mollet del Vallès, entidad núm. 3 ,a que
abonen a la parte actora la cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS DE EURO (1.425,50 euros), más intereses legales.
c) CONDENO SOLIDARIAMENTE A D. OTTO JHONSON SALAZAR CUNUHAY y a Dña. MERI MARLENE ACURIO
LÓPEZ propietarios del piso 2º-1ª, de la C/ San Valentín nº 6 de Mollet del Vallès, entidad núm. 11, a que
abone a la parte actora la cantidad de MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS DE EURO (1.719,45 euros), más intereses legales.
d) CONDENO SOLIDARIAMENTE A D. BRADEDINE OUELA HEMDAM y a Dña. FARIDA TOUIL , propietarios del
piso 2º-3ª de la C/ San Valentín nº 6 de Mollet del Vallès, entidad núm. trece, a que abone a la parte actora la
cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EUROS (1.562,39
euros), más intereses legales.
e) CONDENO A D. TOUFIK RATBI, propietario del piso 2º-4ª de la C/ San Valentín nº 6 de Mollet del Vallès,
entidad núm. catorce, a que abone a la actora MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS DE EURO
(1.116,06 euros), más intereses legales.
f) CONDENO SOLIDARIAMENTE A D. KAMAL CHILLAH y a D. MUSTAPHA CHILLAH propietarios del piso 3º-2ª
de la C/ San Valentín nº 6 de Mollet del Vallès, entidad núm. diecisiete, a que abonen a la actora la cantidad
de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO (1.494,19 euros),
más intereses legales.
g) CONDENO A Dña. TERESA DE JESÚS JARAMILLO YASCARIBAY, propietaria del piso 3º-5ª, de la C/ San
Valentín nº 6 de Mollet del Vallès, entidad núm. veinte, a que abone a la parte actora la cantidad de MIL
NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (1.095,92 euros), más intereses legales.
Se imponen a los demandados el pago de las costas procesales.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma es firme y no cabe recurso
contra la misma.
Dedúzcase testimonio y únase a la presente causa, registrándose el original en el Libro de Sentencias de este
Juzgado.
Así por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, la pronuncio, mando y firmo, Lucía Avilés Palacios, jueza
titular de este Juzgado.

Y para que sirva de notificacion de sentencia a los demandados ANTONIO AYALA GUERRERO , ERICA AREVALO
DIAZ PRISCILA , OTTO JONSHON SALAZAR CUNUHAY , MERI MARLENE ,ACURIO LOPEZ , BADREDINE OUELAD
HEMDAN , FARIDA TOUIL , TOUFIK RATBI, KAMAL CHILLAH MUSTAPHA CHILLAH , TERESA DE JESUS
JARAMILLO , YASCARIBAY , se expide el presente edicto , que se introducira en el DOG y en el tablon de
anuncios de este Juzgado

Mollet del Vallès, 11 de diciembre de 2013

El secretario, firma ilegible

(13.352.048)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 4 DE TORTOSA
EDICTE sobre actuacions de judici verbal (exp. 291/2013).
Judit Fandos Llopis, Secretaria Judicial del Juzgado Primera Instancia 4 Tortosa,

HACE SABER:
Que en los autos de Juicio verbal 291/2013 seguidos en este Juzgado a instantcia de TOYOTA KREDITBANK
GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA contra ANUTA BARA , ha recaído la siguiente resolución:
"D. JUAN ANTONIO SÁNCHEZ ROMO, Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 4 de Tortosa, en
el Juicio Verbal 291/2.013 ha dictado, en nombre del Rey la siguiente:

SENTENCIA nº 87/13
En Tortosa a 14 de noviembre de 2.013
Por la presente sentencia resuelvo la causa, seguida como juicio verbal antes reseñado, en el que han
intervenido como demandante TOYOTA KREDITBANK DMBH SUCURSAL EN ESPAÑA representado por el
procurador ante los tribunales Sr. Domingo Llaó y bajo defensa letrada y como demandado ANUTA BARA en
situación de rebeldía procesal.- ANTECEDENTES DE HECHO.-(...).- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- (...).FALLO.- Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por el procurador ante los Tribunales Sr.
Domingo Llaó en nombre y representación de TOYOTA KREDITBANK DMBH SUCURSAL EN ESPAÑA frente a
ANUTA BARA: condeno a ANUTA BARA a abonar a TOYOTA KREDITBANK DMBH SUCURSAL EN ESPAÑA la
cantidad de 5.955,70 euros más los intereses legales desde la interpelación judicial.
Se imponen las costas generadas en esta instancia al demandado.
Notifíquese esta resolución a las partes, cuyo original quedará registrado en el Libro de sentencias quedando
testimonio de la misma en estos autos.
Así lo acuerdo, mando y firmo."

Y para que el presente edicto sirva de notificación en forma de la sentencia a la parte demandada ANUTA BARA
cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, lo expido y firmo.

Tortosa, 14 de noviembre de 2013

La secretaria judicial, firma ilegible

(13.351.058)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 DE MATARÓ (ANT. CI-1)
EDICTE sobre actuacions de judici verbal (exp. 742/2012).
Juzgado Primera Instancia 1 Mataró (ant.CI-1)
Juicio: Juicio verbal / 742/2012
Sobre: Juicio Verbal: por cuantía
Parte demandante/ejecutante: EUROPEA DE TITULIZACION SA SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE
TITULIZACION
Procurador: FRANCESC D'A. MESTRES COLL
Abogado:
Parte demandada/ejecutada: Ahmed Belhadj
Procurador:
Abogado:
En el referido juicio se ha dictado en fecha 26/11/12 la sentencia condenatoria, cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:
Juzgado de Primera Instancia núm. 1
Plaza Tomas y Valiente s/n
08302 MATARO (BARCELONA)
Tlf 93 741 73 00 Fax 93 758 81 94

AUTOS: JUICIO VERBAL DE DESAHUCIO POR PRECARIO Nº 742/2.012 F
Demandante: BBVA RMBS 2 FONDO DE TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS
Procurador demandante: FRANCESC MESTRES I COLL
Demandado: AHMED BELHADY e IGNORADOS OCUPANTES
Procurador demandado: REBELDIA PROCESAL

SENTENCIA Nº 225/12
En la ciudad de Mataró, a 26 Noviembre de 2.012
Vistos por y su partido judicial, los presentes autos de Juicio verbal de desahucio por precario seguidos en este
Juzgado entre:
Demandante.- Sr/a BBVA RMBS 2 FONDO DE TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS CIF V 85/044.451 representado
por EUROPEA DE TITULARIZACIÓN SA SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULARIZACIÓN CIF A
80/514.466 a su vez representada por el/FRANCESC MESTRES I COLL y asistido/a por el/JORDI FUENTE
ESPURT Nº 25.734 ICA Barcelona.
Demandado.- Sr/a AHMED BELHADY NIE desconocido e IGNORADOS OCUPANTES DE LA FINCA SITA EN
PREMIA DE MAR, CALLE UNIÓN NÚM. 65 1º 2ª en situación de rebeldía procesal en los presentes autos que se
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han seguido en base a los siguientes:

FALLO
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta en fecha 8 de mayo de 2.012 por el/la Procurador/a de los
Tribunales FRANCESC MESTRES I COLL en nombre y representación de BBVA RMBS 2 FONDO DE
TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS CIF representado por EUROPEA DE TITULARIZACIÓN SA SOCIEDAD GESTORA
DE FONDOS DE TITULARIZACIÓN CIF contra AHMED BELHADY e IGNORADOS OCUPANTES Y
Debo declarar y declaro que los demandados ocupan la finca sita en la calle Unión núm. 65 1º 2ª de Premia de
Mar que se corresponde con la finca registral 4.501, inscrita al Tomo 3.689, Libro 577 Premia de Mar, folio 89
del Registro de la Propiedad núm. 2 de Mataró, referencia catastral 6840610/DF49648S/0003/FR sin derecho
de ocupación de ningún tipo y
Debo condenar y condeno a la parte demandada a desalojar la indicada finca objeto de los presentes autos y a
dejarla libre, vacua y expedita a disposición de la parte actora bajo apercibimiento de que caso de no efectuarlo
se procederá a su lanzamiento y desalojo, previa solicitud de ejecución de la presente resolución, todo ello con
expresa imposición de las costas procesales a la parte demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas con instrucción de que, en el caso de estimarse
perjudicadas por el contenido de la resolución, pueden interponer recurso de apelación contra la misma en el
plazo de veinte días hábiles por escrito a presentar ante este mismo Juzgado, con expresión de los
pronunciamientos que se impugnan y observancia de los demás requisitos previstos en el art. 458 LEC.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a las actuaciones y juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior resolución por el Juez que la suscribe estando celebrando
audiencia en el día de
La parte demandada Ahmed Belhadj Deconocidos ocupantes de la finca sita en C/ Unión 65 1º 2º Premià de
Mar no ha comparecido al acto de juicio ni a notificarse la sentencia en el plazo señalado, por lo que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 último párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he
acordado notificarle la citada resolución por medio de este edicto.

Contra dicha sentencia, la parte demandada puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
de Barcelona.
El recurso se prepara por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de CINCO días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación de este edicto y limitado a citar la resolución apelada,
manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2
LEC); si bien para que sea admitido, debe acreditar por escrito tener satisfechas las rentas vencidas y las que
con arreglo al contrato deba pagar por adelantadas (artículo 449.1 LEC)

Mataró, 5 de diciembre de 2013

La secretaria judicial, firma ilegible

(13.344.084)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 4 DE MATARÓ (ANT. CI-5)
EDICTE sobre judici de divorci contenciós (exp. 272/2013).
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 4 MATARÓ (ANT.CI-5)
JUICIO 272/2013 Divorcio contencioso (art.770-773 Lec
PARTE DEMANDANTE Andrea Serra Creus
PARTE DEMANDADA Naeem Shahzad
SOBRE Proceso especial contencioso divorcio
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por diligencia del sr.
Secretario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 497.2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha
acordado la publicación del presente edicto para llevar a efecto la diligencia de notificación de Sentencia.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo fallo es el siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Doña Mª JOSE SARRIONANDIA
CHACON, en nombre y representación de Doña ANDREA SERRA CREUS, contra Don NAEEM SHAHZAD, en
situación procesal de rebeldía, debo acordar y acuerdo la disolución del matrimonio de los cónyuges litigantes
por Divorcio.
Todo ello sin hacer imposición en costas.
Notifíquese esta resolución a las partes y, firme que sea, expídase el oportuno despacho para la anotación
marginal de la misma en la inscripción de matrimonio.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de Barcelona (artículo
455 LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE
DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación.
Se comunica a las partes que de conformidad con la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, la admisión del
recurso DE APELACIÓN precisa que al interponerse el mismo se haya consignado previamente en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado la cantidad de 50 euros, así como que en el campo “concepto de
pago” del Resguardo de ingreso debe especificarse que se trata de un “Recurso” seguido del código “02” y tipo
concreto del recurso “Civil-Apelación”, acreditándolo en forma, sin cuyo depósito no se admitirá a trámite el
recurso.
Así por esta sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.

Mataró, 9 de diciembre de 2013
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El secretario en sustitución, firma ilegible

(13.351.085)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 5 DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (ANT. CI-9)
EDICTE sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 464/2012).
D/ña. María Jesús Laita Flores Secretaria Judicial del Juzgado Primera Instancia 5 Hospitalet de Llobregat
(ant.CI-9) HAGO SABER:
Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 464/2012 actuaciones de Procedimiento ordinario a instancia de
Mercedes Colomer Calatayud representado por el Procurador/a Sr/a. ALBERTO KILIAN VICTORIA DE SANCHO
contra José Villegas Fernández y Marco Antonio Gonzales Rios sobre juicio ordinario por cuantía en los que en
resolución dictada el dia de la fecha se ha acordado notificar por edictos a JOSÉ VILLEGAS FERNÁNDEZ Y
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ RIOS por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del
tenor literal siguiente:

SENTENCIA 201/2013
MAGISTRADA JUEZA QUE LA DICTA: ALEJANDRA GIL LLIMA
Lugar: L'Hospitalet de Llobregat
Fecha: 25 de julio de 2013
PARTE DEMANDANTE: Mercedes Colomer Calatayud
Abogado: Milagros Poal-Manresa
Procurador: ALBERTO KILIAN VICTORIA DE SANCHO
PARTE DEMANDADA José Villegas Fernández y Marco Antonio Gonzales Rios
Rebeldes
OBJETO DEL JUICIO: Juicio ordinario: por cuantía

FALLO
DESESTIMO LA DEMANDA interpuesta por MERCEDES COLOMER CALATAYUD, representada por el Procurador
Alberto Victoria de Sancho, contra JOSÉ VILLEGAS FERNÁNDEZ y MARCO ANTONIO GONZÁLEZ RÍOS, en
rebeldía, con condena en costas a la parte demandante.

Notifíquese la presente a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de
apelación en el plazo de 20 días, a contar a partir del siguiente al de su notificación para su posterior
conocimiento por la Audiencia Provincial de Barcelona. No se admitirá el recurso sino se constituye el
preceptivo depósito para recurrir. Así lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado JOSÉ VILLEGAS FERNÁNDEZ y MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
RIOS en ignorado paradero libro el presente.

L'Hospitalet de Llobregat, 8 de octubre de 2013
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(13.283.113)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6533 - 3.1.2014
CVE-DOGC-A-13351055-2014

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 6 DE BARCELONA
EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 883/2012).
SE HACE SABER:
Que en el procedimiento Procedimiento ordinario 883/2012 seguido en el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de
Barcelona a instancia de BANCO CETELEM, S.A. contra Maria Rosa Martorell Reventós se ha dictado la
SENTENCIA en fecha 04/12/2013 que no es firme, contra la que cabe recurso de apelacion, que habrá de
interponerse ante este Juzgado, dentro de los veinte dias siguientes al de su notificación, previa constitución
del preceptivo depósito.

Y para que sirva de NOTIFICACION a Maria Rosa Martorell Reventós en ignorado paradero se extiende el
presente.

Barcelona, 4 de diciembre de 2013

La secretaria judicial, firma ilegible

(13.351.055)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 6 DE MATARÓ
EDICTE sobre procediment de judici verbal (exp. 1376/2012-5a).
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SEIS DE MATARO
PROCEDIMIENTO DE JUICIO VERBAL NUM. 1376/2012 - 5
PARTE DEMANDANTE: MARCOS GUERRERO SANCHEZ
Procurador FRANCESC D'A. MESTRES COLL
PARTE DEMANDADA FREEWAY MARKET, S.L.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado la
publicación del presente edicto en el Tablón de Anuncios de este Juzgado, al objeto de dar publicidad y
notificar a la demandada FREEWAY MARKET, S.L. LA SENTENCIA cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

FALLO
Estimo íntegramente la demanda formulada por Marcos Guerrero Sánchez contra Freeway Market SL, y
condeno a la parte demandada a pagar la cantidad de MIL TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS (1.032,82 euros), más los intereses legales devengados por dicha cantidad desde la interposición de
la demanda (18-10-2012), así como a reparar la causa de las filtraciones aparecidas en la finca propiedad de la
parte actora. Todo ello con condena a la parte demandada al pago de las costas procesales causadas en esta
instancia.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que la misma es firme y que contra ella NO cabe
recurso alguno (art. 455 LEC).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que con el presente edicto se notifique la Sentencia en legal forma a la parte demandada FREEWAY
MARKET, S.L. libro el presente.

Mataró, 4 de diciembre de 2013

La secretaria judicial, firma ilegible

(13.347.101)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 7 DE MATARÓ
EDICTE sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 725/2013).
D. Óscar Castaño Castaño, Secretario Judicial del Juzgado Primera Instancia 7 Mataró,

HACE SABER:
Que en los autos de Divorcio contencioso (art.770-773 Lec) 725/2013 seguidos en este Juzgado a instancia de
D. Michael James Herdman contra Dª Michelle Anne Pollitt, ha recaído sentencia con el siguiente FALLO:
Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda de divorcio de fecha 28 Marzo de 2.013 interpuesta por
el/la Procurador/a de los Tribunales PILAR CRESPO I ROCA en nombre y representación de MICHAEL JAMES
HARDMAN contra MICHELLE ANNE POLLIT,
Debo declarar y declaro la disolución por divorcio del matrimonio civil celebrado en fecha 2 junio de 1.997 ante
el Alcalde de Begur, entre el Sr MICHAEL JAMES HERDMAN nacido en Corbride (Inglaterra) el 24 julio de 1.959,
hijo de Ronald Adam y de Dorothy Margaret y con NIE X 1096680 V y la Sra MICHELLE ANNE POLLITT nacida
en Plainfield (EEUU) el 27 de septiembre de 1.958 e hija de Douglas Bertron y de Rita Marie, con todas las
consecuencias legales derivadas de ello.
Debo declarar y declaro la adopción de las siguiente medidas definitivas:
Por efecto directo del art. 102 del CC acuerdo decretar para el caso de que no se hubiere acordado con
anterioridad, por ministerio de la Ley los efectos siguientes: a) Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la
presunción de convivencia conyugal, b) Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los
cónyuges hubiera otorgado al otro y, c). Salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes
privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. Cualquiera de las partes podrá instar la
oportuna anotación en el Registro Civil y, en su caso, en los de la Propiedad y Mercantil.
Una vez firme la presente resolución, líbrese testimonio de la misma al Sr. Juez encargado del Registro Civil
donde conste inscrito el matrimonio para practicar la anotación correspondiente.
Notifíquese la presente resolución al demandado rebelde de conformidad a lo establecido en el art. 497 de la
LEC.
Notifíquese esta resolución a las partes personadas con instrucción de que, en el caso de estimarse
perjudicadas por el contenido de la resolución, pueden interponer recurso de apelación contra la misma en el
plazo de veinte días hábiles por escrito a presentar ante este mismo Juzgado, con expresión de los
pronunciamientos que se impugnan y observancia de los demás requisitos previstos en el art. 458 LEC.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a las actuaciones y juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a la parte demandada Dª Michelle Anne Pollitt, expido y firmo la
presente.

Mataró, 13 de noviembre de 2013
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El secretario judicial, firma ilegible

(13.350.054)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJATS MERCANTILS
JUTJAT MERCANTIL NÚM. 1 DE GIRONA
EDICTE sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 376/2010).
D. Jose Antonio Marquinez Beitia Secretario Judicial del Juzgado Mercantil 1 Girona

HAGO SABER:
Que en este Juzgado se tramitan bajo Núm. 376/2010 actuaciones de Procedimiento ordinario a instancia de
AMADOR ALONSO SL representado por el Procuradora Sra. IMMACULADA BIOSCA BOADA contra EIX PIRINEUS
S.L. sobre reclamación de 35.337,70€ en los que en resolución dictada el dia de la fecha, 21/11/12, se ha
acordado notificar por edictos a EIX PIRINEUS, SL por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº 205/12
En Girona a 21 de noviembre de 2012
Vistos por mí, Mª Catalina Paredes Bachiller, Juez del Juzgado Mercantil nº 1 de Girona, los autos del juicio
ordinario nº 376/10 promovidos por la entidad Amador Alonso S.L, representada por la Procuradora Dª
Inmaculada Biosca Boada y asistida por el Letrado D. Xavier Fenali , contra la mercantil Eix Pirineus S.L. ,
incomparecida en autos y declarada en situación procesal de rebeldía, procedo a dictar la presente resolución ,
basándome para ello en los siguientes:

FALLO
Que estimando la demanda formulada por la Procuradora Dª Inmaculada Biosca Boada en nombre y
representación de la entidad Amador Alonso S.L contra la mercantil Eix Pirineus S.L , debo condenar y condeno
a la demandada a abonar a la actora la cantidad de 34783, 34 euros más intereses moratorios y todo ello con
imposición de costas a la parte demandada.

Notifíquese la resolución a las partes , haciéndoles saber que no es firme y frente a ella cabe interponer en el
plazo de veinte días recurso de apelación ante este Juzgado del que conocerá en su caso, la Ilma. Audiencia
Provincial de Girona, previa constitución del depósito necesario para recurrir, advirtiendo a la parte que sin
dicha consignación no se dará trámite al recurso interpuesto.
Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia que quedará en estas actuaciones, con inclusión de la original
en el Libro de Sentencias.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, la pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada por la Juez que la suscribe en audiencia pública
en el día de su fecha. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado en ignorado paradero libro el presente.

Girona, 31 de julio de 2013
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El secretario judicial, firma ilegible
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