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PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

DECRET
177/1999, de 29 de juny, pel qual s’autoritza la
implantació dels estudis conduents a l’obtenció
del títol de diplomat en turisme a la Universitat
de Vic.

La Llei 5/1997, de 30 de maig, de reconeixe-
ment de la Universitat de Vic, estableix en l’ar-
ticle 2 els centres de què consta inicialment
aquesta Universitat i també indica els estudis
que s’imparteixen en aquests centres.

Per tal d’augmentar l’oferta docent d’aquests
centres, la Junta de Rectorat de la Universitat
de Vic ha aprovat la implantació dels estudis
conduents a l’obtenció del títol de diplomat en
turisme, els quals s’impartiran en un centre
universitari ja existent, la Facultat de Ciències
Jurídiques i Econòmiques, cosa que contribu-
eix a incrementar el nombre d’estudis dins d’a-
questa Universitat aprofitant els recursos per-
sonals i materials d’aquest centre.

En conseqüència, la Junta de Rectorat ha
sol·licitat al Comissionat per a Universitats i
Recerca la implantació dels estudis esmentats.
D’acord amb aquesta petició, i conforme al que
estableixen la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de
reforma universitària; la Llei 26/1984, de 19 de
desembre, de coordinació universitària i de cre-
ació de consells socials; el Reial decret 557/1991,
de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement
d’universitats i centres universitaris; el Decret
258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regu-
len la programació universitària de Catalunya
i els procediments de creació o reconeixement
i de reordenació de centres docents universitaris
i d’implantació d’ensenyaments, a proposta del
conseller de la Presidència, amb l’acord previ del
Govern,

DECRETO:

Article únic
Autoritzar la implantació dels estudis condu-

ents a l’obtenció del títol de diplomat en turis-
me a la Facultat de Ciències Jurídiques i Eco-
nòmiques de la Universitat de Vic.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Una vegada homologat el títol i complerts els
compromisos adquirits per la Universitat de Vic,
aquesta sol·licitarà al Comissionat per a Univer-
sitats i Recerca l’autorització de l’inici de les ac-
tivitats acadèmiques, d’acord amb l’article 12 del
Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es
regulen la programació universitària de Cata-
lunya i els procediments de creació o reconei-
xement i de reordenació de centres docents
universitaris i d’implantació d’ensenyaments.

DISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculten el conseller de la Presidència
i el comissionat per a Universitats i Recerca
perquè, en l’àmbit de les seves competències
respectives, exerceixin les actuacions necessà-
ries per al desplegament i l’execució d’aquest
Decret.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la publicació en el DOGC.

Barcelona, 29 de juny de 1999

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA

Conseller de la Presidència

(99.169.065)

DECRET
178/1999, de 29 de juny, pel qual es fixen els preus
de la prestació de serveis acadèmics a les univer-
sitats públiques per al curs 1999-2000.

L’article 54 de la Llei 11/1983, de 25 d’agost,
de reforma universitària, estableix que les taxes
acadèmiques dels estudis que condueixen a l’ob-
tenció d’un títol universitari oficial les fixarà la
comunitat autònoma dins els límits que estableix
el Consell d’Universitats.

La Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes
i preus públics de la Generalitat de Catalunya,
atorga la consideració de preus públics als re-
ferits a l’ensenyament universitari, els quals han
de ser aprovats mitjançant decret del Govern de
la Generalitat.

Per tant, cal fixar el preu del crèdit de tots els
estudis universitaris oficials que s’imparteixen
en les universitats públiques de Catalunya, així
com dels altres serveis acadèmics, atenent el que
estableix l’Acord del Consell d’Universitats de
19 de maig de 1999 sobre el límit de preus per
a estudis conduents a títols universitaris ofici-
als per al curs 1999-2000. Així mateix, pel que
fa als centres docents adscrits, el present Decret
determina el percentatge sobre els preus públics
dels ensenyaments, que s’ha d’abonar en con-
cepte de tutela acadèmica, sens perjudici de les
compensacions que per altres conceptes s’hagin
acordat, en el marc del conveni d’adscripció,
entre el centre docent i la universitat a la qual
estan adscrits, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 3.2 del Decret 390/1996, de 2 de desembre,
de regulació del règim d’adscripció a universi-
tats públiques de centres docents d’ensenyament
superior.

El present Decret fixa també els preus de la
prestació de serveis acadèmics universitaris dels
estudis que ofereix la Universitat Oberta de
Catalunya, la qual ha d’aplicar els preus fixats
pel Govern segons preveu la Llei 3/1995, de 6
d’abril, sens perjudici que en el seu àmbit, ate-
ses la seva formulació jurídica i les seves parti-
cularitats metodològiques, aquesta fixi la con-
traprestació pels materials didàctics i serveis
específics d’acord, a més, amb la seva normativa
acadèmica. Per a la determinació dels preus de
la prestació de serveis acadèmics universitaris,
atès l’aspecte diferencial d’aquella Universitat
en relació amb el conjunt d’universitats presen-
cials catalanes, es tenen en compte els seus mo-
dels pedagògics innovadors en l’aplicació de la
tecnologia multimèdia i interactiva que ofereix
aquesta Universitat.

La mesura que preveu l’article 6 d’aquest
Decret, que ja s’està aplicant des del curs 1996-
97, pretén garantir que els recursos públics, sem-
pre limitats, vagin destinats tal i com succeeix
amb les beques, a donar les màximes oportuni-
tats d’estudi, i per tant, a subvencionar en ma-

jor mesura el preu als estudiants que cursen per
primera vegada una carrera en una universitat
pública, i a sensu contrario, fer contribuir en
major mesura al finançament del cost de l’en-
senyament als estudiants que ja gaudeixen d’un
títol universitari oficial finançat bàsicament amb
fons públics, sens perjudici de les exempcions
que el mateix precepte recull. No obstant, cal
remarcar que tot i amb el recàrrec, el preu de
l’estudi segueix sent majoritàriament finançat
amb càrrec als pressupostos públics.

Atès que encara alguns estudis oficials no han
estat reformats i, en conseqüència, segueixen es-
tructurats en cursos anuals i assignatures, aquest
Decret també fixa el preu d’aquests estudis per
curs complet i per assignatures soltes.

Es per això que, a proposta conjunta dels
consellers de la Presidència i d’Economia i Fi-
nances, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

CAPÍTOL 1
Estudis adaptats a la reforma conduents a l’ob-
tenció de títols universitaris oficials

Article 1
1.1 Els preus a satisfer en el curs 1999-2000

per la prestació dels ensenyaments organitzats
en crèdits conduents a l’obtenció de títols ofi-
cials de les universitats públiques de Catalunya
són els que es detallen als apartats 1, 2, 3 i 12 de
l’annex d’aquest Decret, atenent el seu grau
d’experimentalitat.

1.2 Els preus que cal satisfer en el curs 1999-
2000 per la prestació dels ensenyaments no con-
duents a l’obtenció d’un títol oficial seran fixats
pel consell social de cada universitat i en el cas
de la Universitat Oberta de Catalunya, per l’òr-
gan que tingui atribuïda aquesta funció.

1.3 Els centres universitaris dependents del
Departament de la Presidència de la Generalitat
de Catalunya adscrits a alguna universitat pú-
blica i l’Institut Nacional d’Educació Física de
Catalunya (INEFC) aplicaran els imports que
estableix aquest Decret en concepte de preu per
la prestació de serveis acadèmics universitaris.

Article 2
2.1 Les universitats podran establir el nom-

bre mínim i màxim de crèdits en què l’estudiant
es podrà matricular per cada trimestre, semestre
o per curs acadèmic.

2.2 Les universitats facilitaran el pagament
fraccionat de l’import de la matrícula.

2.3 El fet de no portar a terme el pagament
de la matrícula o d’algun dels seus fracciona-
ments en els terminis que estableixi la univer-
sitat podrà donar lloc a l’anul·lació de la matrí-
cula, sense dret a cap reintegrament.

Sens perjudici de l’establert en el paràgraf
anterior, les universitats exigiran el pagament de
les quantitats pendents per matrícules de cursos
acadèmics anteriors, com a condició prèvia de
matricula.

Article 3
L’import mínim a abonar en concepte de

crèdits matriculats en una universitat públi-
ca de Catalunya no podrà ser inferior a 11.374
ptes. per cada període semestral de matrícu-
la. En el cas d’universitats amb un sol perío-
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de de matrícula anual, l’import mínim a abonar
serà de 22.748 ptes.

No obstant això, si l’estudiant es matricula per
al reconeixement de crèdits o per finalitzar els
seus estudis, el preu total dels crèdits matricu-
lats pot no superar aquests mínims en els supò-
sits següents:

Matrícula només de complements de for-
mació.

Matrícula de només assignatures/crèdits con-
validats o només de crèdits reconeguts, o només
d’assignatures sense escolaritat per raó d’extin-
ció de plans d’estudis.

Matrícula de només el projecte de fi de car-
rera, en el cas de plans a extingir.

Matrícula d’assignatures/crèdits de programes
de doctorat d’altres universitats.

Matrícula especial dels estudiants que ja han
assolit el nombre de crèdits necessaris per ob-
tenir el títol.

Article 4
4.1 Els estudiants que obtinguin la conva-

lidació, l’adaptació o el reconeixement de crèdits
per raó d’estudis o activitats realitzades en qual-
sevol centre universitari abonaran a la universitat
el 25% dels preus que estableixen els apartats 1,
2, 3 i 7 de l’annex. Aquest import no s’aplicarà en
el supòsit que es tracti del mateix pla d’estudis.

4.2 La matrícula dels crèdits necessaris que
fixi la universitat per adaptar els seus plans d’es-
tudis anteriorment vigents als nous plans d’es-
tudis serà gratuïta.

4.3 En el cas de la matrícula de crèdits sense
escolaritat per raó de l’extinció del pla d’estu-
dis, s’abonarà a la universitat el 25% del preu
que estableixen els apartats 1, 2, 3 i 12 de l’an-
nex. Si la universitat ofereix a l’estudiant un sis-
tema de tutories o docència alternativa, l’estu-
diant abonarà l’import íntegre.

Article 5
5.1 Quan un estudiant es matricula per se-

gon cop en un mateix crèdit, l’import d’aquest
s’incrementarà en un 10%. Si se’n matricula per
tercera vegada, l’import s’incrementarà en un
30%, si se’n matricula per quarta vegada o més,
l’increment serà del 50%.

5.2 Als estudiants que canviïn d’universitat
amb crèdits matriculats i no superats, i es ma-
triculin del mateix estudi en una altra universitat,
aquesta els podrà aplicar els increments que
preveu aquest article pel que fa referència al
nombre de crèdits matriculats i no superats dels
cursos acadèmics anteriors en la universitat de
procedència.

Article 6
6.1 S’aplicarà un recàrrec del 50% dels preus

per crèdit que s’estableixen en aquest Decret als
estudiants que posseeixin un o més títols univer-
sitaris oficials de primer cicle, de primer o segon
cicle o només de segon cicle, i que s’hagin matri-
culat a partir del curs 1996-97, per iniciar un altre
estudi conduent a l’obtenció d’un títol universitari
oficial a les universitats i centres docents adscrits
que apliquen els preus fixats en aquest Decret.

6.2 Seran eximits del recàrrec del 50% els
estudiants als quals es fa referència a l’apartat
precedent que es trobin inclosos en algun dels
supòsits següents:

a) Estudiants que havent superat els estudis
d’un únic primer cicle, vulguin prosseguir els
seus estudis en un segon cicle.

b) Estudiants que només posseeixen títols
universitaris oficials obtinguts en universitats
privades o en centres docents adscrits, que apli-
quin preus privats.

c) Estudiants que reuneixen els mateixos
requisits acadèmics i econòmics fixats a la con-
vocatòria estatal de beques i ajuts a l’estudi de
caràcter general per al curs 1999-2000, que els
permetrien, si hi poguessin accedir, ser benefi-
ciaris d’una beca. La universitat determinarà el
procediment per atorgar aquestes exempcions
i, en cas de ser-li denegada, l’estudiant restarà
obligat a abonar el recàrrec en el termini indi-
cat per la universitat.

Article 7
7.1 D’acord amb el que disposa l’article 3.1

del Reial decret 2298/1983, de 28 de juliol, els
estudiants beneficiaris d’una beca a l’estudi amb
càrrec als pressupostos generals de l’Estat seran
eximits de pagar el preu del servei acadèmic.

7.2 Els estudiants que en el moment de for-
malitzar la matrícula s’acullin a l’exempció de
preus perquè han sol·licitat una beca a l’estudi,
i posteriorment no obtinguin la condició de
becaris amb dret a exempció de satisfer el preu
de la matrícula, estaran obligats a abonar el preu
corresponent de la matrícula formalitzada, en
els terminis indicats per la universitat en aquest
supòsit.

Article 8
Els estudiants membres de famílies nombro-

ses es beneficiaran de les exempcions i bonifi-
cacions que preveu la normativa vigent. Les
bonificacions i exempcions s’aplicaran un cop
calculat l’import total de la matrícula.

Article 9
9.1 Els estudiants que obtinguin crèdits amb

matrícules d’honor el curs anterior gaudiran de
l’exempció en l’import de la matrícula d’un
nombre de crèdits equivalent al que hagin ob-
tingut amb aquesta qualificació acadèmica.

9.2 Els estudiants amb matrícula d’honor a
l’avaluació global del curs d’orientació univer-
sitària o amb premi extraordinari en el batxille-
rat, es beneficiaran de l’exempció total dels
preus públics de tots els crèdits matriculats per
primera vegada durant el primer curs dels seus
estudis universitaris.

Article 10
10.1  Els estudiants dels centres adscrits la

titularitat dels quals correspon a la Generalitat
de Catalunya i als seus ens autònoms o als con-
sorcis en els quals hi participa abonaran a les uni-
versitats, en concepte de tutela acadèmica, el
10% dels preus establerts als apartats 1, 2, 3 i 8
de l’annex, segons correspongui.

10.2 Els estudiants dels centres adscrits la
titularitat dels quals no correspon als ens esmen-
tats a l’apartat anterior abonaran a la universitat,
en concepte de tutela acadèmica, el 22% dels
preus establerts als apartats 1, 2, 3 i 8 de l’annex,
segons correspongui.

10.3 Els altres conceptes que preveu aquest
Decret s’abonaran a la institució que presta el
servei.

 Article 11
11.1 Els preus a satisfer en el curs 1999-2000

per la prestació de serveis acadèmics universi-
taris dels ensenyaments conduents a l’obtenció

de títols universitaris oficials en la Universitat
Oberta de Catalunya són els que es detallen en
l’apartat 7 de l’annex, sens perjudici que en el
seu àmbit, atesa la seva formulació jurídica i les
seves particularitats metodològiques, la Univer-
sitat Oberta de Catalunya fixi la contrapresta-
ció pels materials didàctics específics i serveis
específics d’acord, a més, amb la seva normativa
acadèmica.

11.2 L’import mínim a abonar en concepte
de crèdits matriculats no podrà ser inferior al
valor econòmic corresponent a 11.5 crèdits per
cada període semestral de matrícula.

Article 12
Als efectes de mantenir la vinculació amb la

universitat, els estudiants de doctorat que hagin
completat els crèdits del programa, tinguin ac-
ceptat el projecte de tesi i encara no l’hagin de-
fensada, hauran de formalitzar una matrícula
cada any acadèmic en concepte de tutela aca-
dèmica (tutorial de tesi) per l’import que s’es-
tableix a l’apartat 4 de l’annex.

CAPÍTOL 2
Estudis no adaptats a la reforma conduents a
l’obtenció de títols universitaris oficials

Article 13
13.1 Els preus a satisfer en el curs 1999-2000

per a la prestació dels ensenyaments conduents
a l’obtenció de títols universitaris oficials que
encara no hagin estat reformats d’acord amb el
que disposa el Reial decret 1497/1987, de 27 de
novembre, i les seves successives modificacions,
són els que es detallen a l’apartat 8 de l’annex.

13.2 En el cas de la matrícula d’assignatu-
res sense escolaritat per raó de l’extinció del pla
d’estudis, s’abonarà a la universitat el 25% del
preu que s’estableix a l’apartat 8 de l’annex. Si
la universitat ofereix a l’estudiant un sistema de
tutories o docència alternativa, l’estudiant abo-
narà l’import íntegre.

Article 14
Serà d’aplicació per a la matrícula dels ense-

nyaments a què fa referència l’article precedent
el que preveu aquest Decret i el seu annex per
a les matrícules d’estudis reformats, amb les
adaptacions necessàries.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En cap cas no es podran aplicar als estudiants
exempcions o bonificacions al pagament dels
preus que es fixen en aquest Decret, tret de les
que s’hi troben expressament recollides.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 29 de juny de 1999

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA

Conseller de la Presidència

ARTUR MAS I GAVARRÓ

Conseller d’Economia i Finances
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ANNEX

—1 Preus que cal satisfer el curs 1999-2000 per
la prestació dels ensenyaments conduents a l’ob-
tenció de títols universitaris oficials de primer
cicle, primer i segon cicle i només de segon ci-
cle, reformats d’acord amb el que disposa el
Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, i les
seves successives modificacions.

1.1 Estudis amb grau d’experimentalitat 1:
Llicenciatures: ciències polítiques i de l’admi-

nistració, dret, filologies (alemanya, anglesa, àrab,
catalana, clàssica, eslava, francesa, gallega, he-
brea, hispànica, italiana, portuguesa i romànica),
filosofia, història, història de l’art, història i cièn-
cies de la música, humanitats, sociologia, antro-
pologia social i cultural, lingüística, teoria de la
literatura i literatura comparada.

Diplomatures: gestió i administració pública,
relacions laborals i treball social.

Preu per crèdit: 1.185 ptes.
1.2 Estudis amb grau d’experimentalitat 2:
Llicenciatures: administració i direcció d’empre-

ses, comunicació audiovisual, economia, geografia,
pedagogia, periodisme, psicologia, publicitat i
relacions públiques, traducció i interpretació (ale-
many, anglès i francès), ciències actuarials i finan-
ceres, investigació i tècniques de mercat, psicope-
dagogia i documentació.

Diplomatures: biblioteconomia i documen-
tació, ciències empresarials, educació social i
turisme.

Mestre: especialitat en educació especial, edu-
cació física, educació infantil, educació musical,
educació primària i en llengua estrangera.

Preu per crèdit: 1.218 ptes.
1.3 Estudis amb grau d’experimentalitat 3:
Llicenciatures: belles arts, ciències ambien-

tals, ciències de l’activitat física i de l’esport,
física, matemàtiques i ciències i tècniques esta-
dístiques.

Diplomatures: estadística, màquines navals
i navegació marítima.

Enginyeries: enginyeria en informàtica i en-
ginyeria en organització industrial.

Arquitectura.
Enginyeries tècniques: enginyeria tècnica

agrícola, especialitat en: explotacions agro-
pecuàries, hortofructicultura i jardineria, indús-
tries agràries i alimentàries, mecanització i cons-
truccions rurals. Enginyeria tècnica de forest,
especialitat en: explotacions de forest i indústries
de forest. Enginyeria tècnica industrial, especi-
alitat en: electricitat, electrònica industrial,
mecànica, química industrial i tèxtil. Enginye-
ria tècnica en informàtica de gestió, enginyeria
tècnica en informàtica de sistemes, enginyeria
tècnica de mines, especialitat en explotacions de
mines. Enginyeria tècnica d’obres públiques,
especialitat en: construccions civils, hidrologia,
transports i serveis urbans. Enginyeria tècnica
en disseny industrial. Enginyeria tècnica en tei-
xits de punt, enginyeria tècnica en topografia.
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especi-
alitat en: sistemes electrònics, sistemes de tele-
comunicació, telemàtica. Enginyeria tècnica
naval, especialitat en: propulsió i serveis del
vaixell.

Arquitectura tècnica.
Preu per crèdit: 1.677 ptes.
1.4 Estudis amb grau d’experimentalitat 4:
Llicenciatures: biologia, bioquímica, ciència

i tecnologia dels aliments, enologia, farmàcia,
geologia, màquines navals, medicina, nàutica i

transport marítim, odontologia, química, i ve-
terinària.

Enginyeries: enginyeria agronòmica, enginye-
ria en automàtica i electrònica industrial, engi-
nyeria de camins, canals i ports, enginyeria en
electrònica, enginyeria de forests, enginyeria
industrial, enginyeria química, enginyeria de
telecomunicació, enginyeria de materials.

Diplomatures: fisioteràpia, infermeria, logo-
pèdia, òptica i optometria, podologia i teràpia
ocupacional.

Preu per crèdit: 1.722 ptes.

—2 Preus a satisfer en el curs 1999-2000 pels
estudiants matriculats en els programes de doc-
torat amb anterioritat a l’1 d’octubre de 1999 per
a la prestació d’ensenyaments conduents a l’ob-
tenció del títol universitari de doctor no adap-
tats al Reial decret 778/1998, de 30 d’abril.

2.1 Estudis amb grau d’experimentalitat
1, la denominació dels quals es correspongui
amb la dels títols de l’apartat 1.1 de l’annex:
5.031 ptes.

2.2 Estudis amb grau d’experimentalitat
2, la denominació dels quals es correspongui
amb la dels títols de l’apartat 1.2 de l’annex:
5.173 ptes.

2.3 Estudis amb grau d’experimentalitat
3, la denominació dels quals es correspongui
amb la dels títols de l’apartat 1.3 de l’annex::
7.049 ptes.

2.4 Estudis amb grau d’experimentalitat
4, la denominació dels quals es correspongui
amb la dels títols de l’apartat 1.4 de l’annex:
7.234 ptes.

—3 Preus a satisfer en el curs 1999-2000 pels
estudiants que es matriculin a un programa de
doctorat d’acord o adaptat al Reial decret 778/
1998, de 30 d’abril.

Crèdits docents: de 5.500 ptes. a 7.500 ptes.,
segons determini la universitat en funció del
tipus de programa de doctorat.

Crèdits investigació: de 7.500 ptes. a 9.500
ptes., segons determini la universitat en funció
del programa de doctorat.

—4 Preus de tutela acadèmica pels estudiants
de doctorat que han superat el total de crèdits
del programa de doctorat i encara no han defen-
sat la seva tesi doctoral: 11.374 ptes.

—5 Preus per l’examen de suficiència inves-
tigadora: 14.885 ptes.

—6 Preus de l’examen de tesi doctoral: 14.942
ptes.

—7 Preus que cal satisfer en el curs 1999-2000
per la prestació de serveis acadèmics universi-
taris dels ensenyaments conduents a l’obtenció
de títols universitaris oficials de la Universitat
Oberta de Catalunya.

7.1 Llicenciatures en dret, humanitats, psi-
copedagogia, filologia catalana, administració
i direcció d’empreses i diplomatura en ciències
empresarials: 1.519 ptes. per crèdit.

7.2 Enginyeria tècnica en informàtica de
gestió i en informàtica de sistemes: 1.670 ptes.
per crèdit.

—8 Preus que cal satisfer en el curs 1999-2000
per la prestació dels ensenyaments conduents
a l’obtenció de títols universitaris oficials que
encara no han estat reformats d’acord amb el
que disposa el Reial decret 1497/1987, de 27 de
novembre, i les seves successives modificacions.

8.1 Estudis conduents a l’obtenció de títols
de llicenciat en medicina, farmàcia, odontolo-
gia, biologia, física, geologia, química, belles arts,
educació física (INEFC), informàtica i marina
civil; d’enginyer industrial, de camins, canals i
ports, d’enginyer de telecomunicacions i d’ar-
quitecte; de diplomat en infermeria, podologia,
estadística i marina civil; d’enginyer tècnic en
topografia, en teixits de punt, d’obres públiques,
industrial, agrícola, de forest, de mines, de te-
lecomunicacions i d’arquitecte tècnic.

8.1.1 Per curs complet: 101.624 ptes.
8.1.2 Per assignatures soltes: 26.433 ptes.
8.2 Altres estudis no reformats conduents

a l’obtenció de títols oficials de primer i segon
cicle, diferents dels especificats en l’apartat
8.1 d’aquest annex.

8.2.1 Per curs complet: 71.738 ptes.
8.2.2 Per assignatures soltes: 18.298 ptes.
8.3 Projecte de final de carrera: 14.942 ptes.

—9 Expedició de títols acadèmics.
9.1 Certificat-diploma d’estudis avançats del

programa de doctorat (suficiència investigado-
ra): 8.000 ptes.

9.2 Títol de doctor i duplicat: 22.631 ptes.
9.3 Títol de llicenciat, arquitecte o enginyer

i duplicat: 15.652 ptes.
9.4 Títol de diplomat, arquitecte tècnic,

enginyer tècnic o mestre i duplicat: 7.870 ptes.

—10 Certificat d’aptitud pedagògica, des de
31.020 ptes. a 52.000 ptes. en funció del tipus de
curs i de les hores lectives d’aquest.

—11 Prova de conjunt per a l’homologació de
títols estrangers: 14.942 ptes.

—12 Estudis d’especialitats d’infermeria en
unitats docents acreditades segons el Reial de-
cret 992/1987, de 3 de juliol: 1.722 ptes. per crèdit.

—13 Obtenció de títols de diplomat per con-
validació.

13.1 Per avaluació acadèmica i professional
conduent a la convalidació: 14.942 ptes.

13.2 Pels treballs exigits per a la conva-
lidació: 24.893 ptes.

—14 Secretaria.
14.1 Despeses de matriculació i d’expedient

acadèmic: 5.000 ptes.
14.2 Expedició de certificacions acadèmi-

ques, estudis sol·licitats de convalidacions i tras-
llat d’expedients acadèmics: 2.960 ptes.

(99.172.112)

RESOLUCIÓ
de 2 de juliol de 1999, per la qual es modifica la
Resolució de 27 de maig de 1999, de convocatòria
per a la concessió d’ajuts del fons d’acció soci-
al per al personal funcionari i interí d’adminis-
tració i tècnic al servei de l’Administració de la
Generalitat per a l’any 1998.

Vist el recurs potestatiu de reposició interpo-
sat pel senyor Francesc Suades i Facerias contra
la base 7.4 de la convocatòria per a la concessió
d’ajuts del fons d’acció social per al personal fun-
cionari i interí d’administració i tècnic al servei de
l’Administració de la Generalitat per a l’any 1998,
per la qual s’exclou de l’àmbit d’aplicació de la
modalitat d’ajut per a fills disminuïts als funcionaris
o interins que tinguin la condició de mutualistes,
sotmesos al règim de MUFACE;
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Vist l’acord pres el 28 de juliol de 1998 per la
Comissió Sectorial d’Acció Social del Personal
d’Administració i Tècnic del fons d’acció social
per a 1998, el qual, a la vista del recurs presen-
tat pel senyor Suades i Facerias, proposa modi-
ficar la base 7.4 en el sentit de permetre que els
funcionaris o interins que tinguin la condició de
mutualistes, sotmesos al règim de MUFACE,
puguin gaudir de l’ajut per a fills disminuïts sense
cap mena d’incompatibilitats;

En ús de les competències que m’atribueix
l’article 6.2 de 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 públi-
ca, en la seva nova redacció introduïda per la Llei
25/1998, de 31 de desembre, de mesures admi-
nistratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, i d’acord
amb el que disposa l’article 116 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,

RESOLC:

—1 Modificar la base 7.4 de la convocatòria
per a la concessió d’ajuts del fons d’acció soci-
al per al personal funcionari i interí d’adminis-
tració i tècnic al servei de l’Administració de la
Generalitat per a l’any 1998, en el sentit d’ad-
metre que els funcionaris o interins, tant els que
tinguin la condició de mutualistes, sotmesos al
règim de MUFACE, com els subjectes al règim
general de la Seguretat Social, puguin sol·licitar
l’ajut per a fills disminuïts amb independència
que rebin el mateix tipus d’ajut de MUFACE,
de la Seguretat Social o de qualsevol altre ad-
ministració pública.

—2 S’obre un nou termini, per a la presenta-
ció de sol·licituds d’ajut per a fills disminuïts,
d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC.

Les sol·licituds es poden presentar a qualsevol
registre de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb el Decret 360/1994, de
15 de desembre, de registre d’entrada i sortida
de documents de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya.

També es poden presentar les sol·licituds als
llocs de presentació que estableix l’article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.

—3 Els participants en aquesta convocatòria
d’ajuts del fons d’acció social que hagin presen-
tat la seva sol·licitud per a la modalitat d’ajut per
a fills disminuïts dins el termini que estableix la
Resolució de 27 de maig de 1999 no hauran de
presentar-ne una de nova.

—4 Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, els interessats poden inter-
posar recurs contenciós administratiu davant el
corresponent jutjat contenciós administratiu, en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, de conformitat amb el
que estableix l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs conten-
ciós administratiu, davant el secretari general
d’Administració i Funció Pública en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva pu-
blicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb el que disposen els ar-
ticles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o
qualsevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de juliol de 1999

ÀNGEL MIRET I SERRA

Secretari general d’Administració
i Funció Pública

(99.183.034)

*

DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ

DECRET
174/1999, de 29 de juny, pel qual es modifica el
Reglament de règim disciplinari del cos de la
policia de la Generalitat-mossos d’esquadra,
aprovat pel Decret 183/1995, de 13 de juny.

La Llei 21/1998, de 29 de desembre, va modi-
ficar els articles 68 i 69 de la Llei 10/1994, d’11 de
juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’es-
quadra, en què es tipifiquen, respectivament, les
infraccions molt greus i greus al règim disciplinari
d’aplicació en el cos de mossos d’esquadra.

Mitjançant el Decret 183/1995, de 13 de juny,
va ser aprovat el Reglament de règim discipli-
nari del cos de la policia de la Generalitat-mos-
sos d’esquadra, en què s’establia una tipificació
de les infraccions que reproduïa la que conté la
Llei 10/1994, d’11 de juliol; per tant, atesa la mo-
dificació produïda, cal donar també una nova
redacció a l’esmentat Reglament de règim dis-
ciplinari i, en concret, als articles 5 i 6.

En conseqüència, de conformitat amb el que
prescriu la disposició final de la Llei 21/1998, de
29 de desembre, de modificació dels articles 68
i 69 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la po-
licia de la Generalitat-mossos d’esquadra, en
relació amb el règim sancionador i el que esta-
bleixen els articles 61 i següents de la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització, proce-
diment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el dic-
tamen de la Comissió Jurídica Assessora, a pro-
posta del conseller de Governació i d’acord amb
el Govern,

DECRETO:

Article 1
1.1 Es modifica la lletra e) de l’article 5 del

Reglament de règim disciplinari del cos de la
policia de la Generalitat-mossos d’esquadra,
aprovat pel Decret 183/1995, de 13 de juny, que
queda redactada de la manera següent:

“e) Haver estat condemnat per qualsevol
conducta o actuació constitutives de delicte
dolós amb pena privativa de llibertat o per qual-
sevol infracció penal de furt o estafa.”

1.2 S’afegeix un apartat 2 a l’article 5 del
Reglament de règim disciplinari del cos de la
policia de la Generalitat-mossos d’esquadra,
aprovat pel Decret 183/1995, de 13 de juny, amb
el text següent:

“2. Així mateix, són faltes molt greus, als
efectes que estableix la Llei orgànica 4/1997, de
4 d’agost, per la qual es regula la utilització de
videocàmeres per les forces i els cossos de segu-
retat en llocs públics:

”a) L’alteració o la manipulació d’imatges i
de sons enregistrats, sempre que no constitueixin
delicte.

”b) La cessió, la transmissió o la revelació a
terceres persones no autoritzades, per qualse-
vol mitjà i amb qualsevol ànim i finalitat, dels
suports originals dels enregistraments o les se-
ves còpies, de manera íntegra o parcial.

”c) La reproducció d’imatges i de sons enre-
gistrats amb finalitats diferents de les que esta-
bleix la Llei orgànica 4/1997.

”d) La utilització d’imatges i de sons enregis-
trats o dels mitjans tècnics d’enregistrament
afectes al servei per a finalitats diferents de les
que estableix la Llei orgànica 4/1997.”
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Article 2
S’afegeixen a l’article 6 del Reglament de

règim disciplinari del cos de la policia de la
Generalitat-mossos d’esquadra, aprovat pel
Decret 183/1995, de 13 de juny, les lletres q), r)
i s), amb el text següent:

“q) Haver estat condemnat per la comissió de
qualsevol conducta o actuació constitutives de
delicte dolós no tipificada disciplinàriament com
a falta molt greu, o per la comissió de qualsevol
infracció penal en l’exercici de les funcions pro-
fessionals o quan afecti els principis bàsics d’ac-
tuació de l’article 11 de la Llei 10/1994, d’11 de
juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’es-
quadra.

”r) Haver estat sancionat administrativament
per qualsevol de les conductes tipificades per
l’article 25.1 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de
febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana.

”s) Les conductes que contravinguin la Llei
orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es re-
gula la utilització de videocàmeres per les for-
ces i els cossos de seguretat en llocs públics, i que
no estiguin ja tipificades com a infraccions molt
greus.”

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la publicació en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya.

Barcelona, 29 de juny de 1999

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

XAVIER POMÉS I ABELLA

Conseller de Governació

(99.173.069)

*

DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES

ORDRE
de 28 de juny de 1999, sobre desplegament del
Decret 94/1995, de 21 de febrer, en matèria de
tutela financera dels ens locals.

L’article 3 del Decret 94/1995, de 21 de febrer,
assigna al Departament d’Economia i Finances
diverses funcions en matèria de tutela finance-
ra dels ens locals. L’Ordre de 21 de març de 1995
va desplegar aquest Decret. Aquesta Ordre va
estandarditzar la informació que han de trame-
tre els ens locals i els ens dependents en les sol·-
licituds d’autorització i en les comunicacions
relatives a la concertació d’operacions de crèdit.

Posteriorment, els articles 139 de la Llei 13/
1996 i 66 de la Llei 66/1997, ambdues de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i
de l’ordre social, van modificar diversos articles
del capítol VII del títol I de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes lo-
cals, relatiu a operacions de crèdit. Finalment,
l’article 59.1 de la Llei 50/1998, de 30 de desem-
bre, de mesures fiscals, administratives i de l’or-
dre social, ha redactat de nou aquest capítol de
la Llei reguladora de les hisendes locals. Aquest
fet implica que sigui necessari derogar l’Ordre
de 21 de març de 1995 i dictar una nova dispo-
sició que s’adeqüi al marc normatiu establert per
l’esmentada Llei.

La tramitació d’aquesta Ordre, d’acord amb
l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desem-
bre, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya, ha estat sotmesa a la Comissió de Govern
Local de Catalunya, la qual ha emès l’informe
preceptiu que preveu l’article 176.1 a de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local
de Catalunya.

Per tant, vist l’informe de la Comissió de
Govern Local de Catalunya i d’acord amb les
facultats que em confereix la disposició final 2a
del Decret 94/1995,

ORDENO:

Article 1
1.1 El Departament d’Economia i Finances

ha d’autoritzar la formalització o l’aval d’ope-
racions de crèdit de termini superior a un any,
en totes les modalitats, incloent-hi les modifica-
cions de les condicions contractuals i la conversió
o substitució total o parcial d’operacions pree-
xistents, per part dels ens locals de Catalunya,
els seus organismes autònoms i les societats
mercantils de capital íntegrament local, quan les
ràtios legals, establertes en el capítol VII del títol
I de la Llei reguladora de les hisendes locals i
calculades d’acord amb el procediment especi-
ficat a l’annex 2 d’aquesta Ordre, es trobin en
un dels supòsits següents:

a) Que la ràtio legal d’estalvi net tingui sig-
ne negatiu. El procediment de càlcul de les anu-
alitats teòriques que s’utilitzen en el càlcul d’a-
questa ràtio legal es detalla a l’annex 2. Les
anualitats teòriques de les operacions de crèdit
amb garantia hipotecària sobre béns immobles
no computen en aquesta ràtio legal, en propor-
ció a la part de l’operació que compti amb aques-
ta garantia. En el cas dels organismes autònoms
i de les societats mercantils de capital íntegra-
ment local l’activitat dels quals consisteixi a

construir habitatges, aquest càlcul s’ha de fer a
partir de la mitjana de les dades comptables dels
dos darrers exercicis, d’acord amb les especifi-
cacions de la instrucció 2.5 de l’annex 1 d’aquesta
Ordre.

b) Que la ràtio legal relativa a la proporció
del deute viu sobre ingressos corrents sigui su-
perior a un 110%. Aquesta ràtio legal s’ha de
calcular a partir de les dades en termes conso-
lidats del grup integrat per l’ens local, els seus
organismes autònoms i les societats mercantils
de capital íntegrament local. A aquest efecte, els
ingressos corrents en termes consolidats s’han
de calcular a partir de la liquidació de cadascun
dels pressupostos i dels estats comptables de
l’ens local, els seus organismes autònoms i les
societats mercantils de capital íntegrament lo-
cal, que integren el pressupost general de l’ens
local. Aquesta liquidació ha de ser la de l’exercici
anterior o, si durant el primer semestre no es
disposa d’aquesta informació, la de l’exercici
immediat precedent.

1.2 En les sol·licituds d’autorització d’ope-
racions de crèdit cal trametre a la Direcció Ge-
neral de Política Financera la documentació que
s’assenyala a continuació, d’acord amb el format
i les especificacions que es detallen als annexos
1 a 8 d’aquesta Ordre:

a) Model CL-1, Pla de finançament de les
inversions.

b) Model CL-1S, Pla de substitució d’opera-
cions preexistents.

c) Model CL-2, Condicions financeres de
l’operació de crèdit a llarg termini.

d) Model CL-3, Anualitats teòriques.
e) Model CL-4, Situació econòmica i ràtios

legals, en la versió que correspongui segons els
supòsits definits a l’annex 1.

f) En el cas que alguna de les ràtios financeres
previstes al model CL-4 superi els nivells que es
detallen a la instrucció 5 de l’annex 2, cal trame-
tre addicionalment el model PR “Previsions
d’ingressos i despeses o d’estats financers”, en
la versió que correspongui, acompanyat d’una
memòria del president de l’ens relativa a les
hipòtesis utilitzades en l’elaboració de les pre-
visions.

Aquests documents han de ser autoritzats per
signatura de la persona titular de la intervenció
de l’ens, amb el vistiplau del seu president.

Addicionalment, la Direcció General de Po-
lítica Financera pot requerir documentació com-
plementària de caràcter històric, d’execució o
de previsions quan la situació econòmica i finan-
cera de l’entitat, reflectida en els models abans
esmentats, ho justifiqui.

1.3 Els ens locals de més de 200.000 habitants
poden presentar, alternativament a les sol·licituds
d’autorització previstes en el punt 1 d’aquest
article, un escenari de consolidació pressupostària
per als tres exercicis següents per mitjà de la tra-
mesa del model PR “Previsions d’ingressos i
despeses o d’estats financers”, en les versions
relatives a l’ens local i al grup integrat per aquest
ens, els seus organismes autònoms i les societats
mercantils de capital íntegrament local, junt amb
la memòria del president de l’ens local relativa
a les hipòtesis utilitzades en l’elaboració de les
previsions.

Quan la Direcció General de Política Finan-
cera n’hagi aprovat l’escenari, les operacions de
crèdit que hi hagi previstes s’han de comunicar
per mitjà de la tramesa dels models CL-2, CL-3
i CL-4 en el termini dels primers deu dies del mes
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següent al de la formalització. Si es produeix
una desviació en sentit negatiu entre les da-
des corresponents al darrer tancament comp-
table i les previsions de l’escenari per a aquest
exercici o si augmenten les previsions de dè-
ficit no financer i el nivell d’endeutament, cal
que l’ens local presenti un nou escenari o que
sol·liciti l’autorització prevista en el punt 1
d’aquest article.

1.4 Per atorgar les autoritzacions previstes
en els punts anteriors d’aquest article cal tenir
en compte: la situació econòmica i financera de
l’ens local, de l’organisme autònom local o de
la societat mercantil de capital íntegrament local
i del grup que integren aquests ens; les condi-
cions de les operacions financeres que s’han de
concertar o modificar; i la futura rendibilitat
econòmica de la inversió a realitzar. En el cas
que l’entitat peticionària hagi obtingut una qua-
lificació creditícia atorgada per una agència
especialitzada, s’ha de valorar especialment la
qualificació obtinguda.

1.5 No han de ser objecte de nova autorit-
zació les modificacions que no afectin les con-
dicions contractuals de l’operació financera o
que no superin les condicions autoritzades prè-
viament, d’acord amb les especificacions de la
instrucció 4 de l’annex 1 d’aquesta Ordre. No
obstant això, cal comunicar aquestes modifica-
cions a la Direcció General de Política Finan-
cera per mitjà de la tramesa del model que cor-
respongui.

Article 2
2.1 Els ens locals de Catalunya, els seus or-

ganismes autònoms i les societats mercantils de
capital íntegrament local han de comunicar a la
Direcció General de Política Financera les ope-
racions de crèdit a què fa referència l’article 1
que no estiguin subjectes a autorització del
Departament d’Economia i Finances, per mit-
jà de la tramesa de la documentació prevista a
les cinc primeres lletres de l’article 1.2, en el
termini dels primers deu dies del mes següent
al de la formalització, en l’ordre en què han estat
formalitzades.

2.2 En el cas que alguna de les ràtios finan-
ceres previstes al model CL-4 superi els nivells
que es detallen a la instrucció 5 de l’annex 2
d’aquesta Ordre, cal trametre, addicionalment i
en la versió que correspongui, el model PR “Pre-
visions d’ingressos i despeses o d’estats financers”
relatiu a les previsions de generació de major
estalvi en què es fonamenta la capacitat de retorn
de l’operació o, eventualment, d’absorció del
romanent de tresoreria negatiu. Aquest model
s’ha d’acompanyar de la memòria del president
de l’ens relativa a les hipòtesis utilitzades en l’ela-
boració de les previsions.

2.3 Tota modificació d’aquestes operacions
que no afecti les seves condicions contractuals
o que no superi les condicions comunicades
prèviament d’acord amb les especificacions de
la instrucció 4 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, cal
comunicar-la per mitjà de la tramesa del model
que correspongui. Si afecta les condicions con-
tractuals o supera les inicialment comunicades
i no se li pot aplicar el règim d’autorització, cal
trametre els models previstos en el punt 1 d’a-
quest article.

2.4 Si la Direcció General de Política Finan-
cera aprecia una diferència entre les dades de
caràcter financer declarades per l’ens local o pels
seus ens dependents i les que figuren en el re-

gistre de les càrregues financeres dels ens locals
pot requerir la tramesa del model CL-2 o la cò-
pia del contracte de les operacions financeres
tramitades anteriorment on s’ha detectat la dis-
crepància.

Article 3
3.1 Els ens locals de Catalunya, els seus or-

ganismes autònoms i les societats mercantils de
capital íntegrament local han de comunicar a la
Direcció General de Política Financera, en el
termini dels primers deu dies de cada mes, les
operacions de crèdit de termini igual o inferior
a un any, formalitzades o avalades durant el mes
anterior. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar
mitjançant la tramesa del model CT “Operació
de tresoreria”, d’acord amb el format i les espe-
cificacions que es detallen als annexos 1 i 9
d’aquesta Ordre.

3.2 La ràtio legal de tresoreria, establerta a
l’article 52 de la Llei reguladora de les hisendes
locals i calculada d’acord amb el procediment
especificat a l’annex 9 d’aquesta Ordre, no pot
superar un 30%.

Article 4
4.1 La cobertura i gestió del risc de tipus

d’interès i de tipus de canvi que concertin els ens
locals de Catalunya, els seus organismes autò-
noms i les societats mercantils de capital ínte-
grament local mitjançant operacions financeres
de productes derivats, resta subjecta al compli-
ment dels requisits següents:

a) L’import nominal i el període de vigència
dels productes derivats no poden ser superiors
en cap moment a les previsions d’evolució del
deute viu de l’operació o operacions d’endeu-
tament vinculades. El sentit del risc dels produc-
tes derivats ha de ser contrari al d’aquestes
operacions.

b) Els fluxos que resultin a favor de l’ens han
de tenir un caràcter compensatori dels fluxos de
signe contrari que constitueixen la càrrega finan-
cera.

c) La distribució en el temps dels fluxos nets
resultants del cost de l’endeutament i dels pro-
ductes derivats ha de permetre la imputació
adequada a cada exercici del cost corresponent
a la utilització del capital.

4.2 Els ens locals de Catalunya, els seus or-
ganismes autònoms i les societats mercantils de
capital íntegrament local que acordin concertar
operacions financeres de productes derivats han
de trametre a la Direcció General de Política
Financera, abans de la formalització, la certifi-
cació de l’acord del ple o de l’òrgan competent
relativa a l’autorització per a la concertació
d’aquest tipus d’operacions, que pot ser incor-
porat a les bases d’execució del pressupost, i, si
escau, el contracte marc que en reguli les con-
dicions generals. Els termes de l’acord esmen-
tat han de garantir, com a mínim, el compliment
dels requisits a què fa referència el punt ante-
rior d’aquest article. Les operacions financeres
de productes derivats que es formalitzin a l’em-
para d’aquestes condicions generals s’han de
comunicar per mitjà de la tramesa d’una còpia
de l’escrit de confirmació que contingui les se-
ves condicions particulars, en el termini dels
primers deu dies del mes següent al de la forma-
lització.

4.3 En el cas que les operacions finance-
res de productes derivats estiguin vinculades
a una operació o a un conjunt d’operacions de

crèdit determinades, cal trametre el model
CL-1S amb el detall de les operacions de crè-
dit vinculades.

4.4 En el cas que l’operació financera de
producte derivat estigui incorporada al contracte
de l’operació de crèdit, s’ha de tramitar conjun-
tament amb l’operació de crèdit mitjançant la
tramesa de la documentació prevista a l’article
1.2 d’aquesta Ordre i del contracte o projecte de
contracte.

Article 5
5.1 Si la ràtio legal d’estalvi net relativa a

l’ens local, a l’organisme autònom local o a la
societat mercantil de capital íntegrament local
és negativa, cal que el ple de l’ens local aprovi
un pla de sanejament financer amb l’objecte
d’assolir una situació d’estalvi net positiu en un
termini no superior a 3 anys. El termini màxim
es computa a partir del 31 de desembre de l’exer-
cici en curs.

No cal presentar un pla de sanejament finan-
cer en el cas de substitucions o modificacions
d’operacions preexistents que impliquin una
disminució de la càrrega financera o del risc de
les operacions esmentades.

5.2 Quan el ple de l’ens local hagi aprovat
les mesures que s’han d’adoptar en el pla de sa-
nejament financer, cal acreditar-les mitjançant
la tramesa de la documentació que s’assenyala
a continuació, d’acord amb el format i les espe-
cificacions que es detallen a l’annex 8 d’aquesta
Ordre:

a) Model PR “Previsions d’ingressos i des-
peses o d’estats financers”, en la versió que
correspongui segons els supòsits definits a
l’annex 8.

b) Informe de la persona titular de la inter-
venció de l’ens sobre les causes que han origi-
nat la situació de desequilibri financer.

c) Memòria del president de l’ens relativa a
les mesures de sanejament que s’han d’adoptar
i a les hipòtesis utilitzades en l’elaboració de les
previsions d’ingressos i despeses o d’estats finan-
cers durant el període de vigència del pla de
sanejament financer. Aquest document ha d’es-
pecificar, com a mínim, les hipòtesis principals
que expliquen l’evolució de cadascun dels capí-
tols o dels comptes.

La Direcció General de Política Financera pot
requerir més documentació de caràcter finan-
cer i comptable si la considera necessària per
avaluar les mesures adoptades. Aquesta Direc-
ció General ha de valorar l’adequació del pla al
fi que es persegueix i el nivell d’endeutament
que es preveu assolir.

5.3 Per al tràmit de les operacions de crè-
dit subjectes a autorització, en el supòsit que
l’ens local o l’organisme autònom local hagi li-
quidat el pressupost de l’exercici anterior amb
romanent de tresoreria per a despeses generals
negatiu, cal que el ple de l’ens local o l’òrgan
competent de l’organisme autònom aprovi les
mesures de sanejament previstes legalment i les
acrediti d’acord amb el procediment establert
en el punt 2 d’aquest article.

A més de la documentació prevista al punt 2
esmentat, cal trametre els següents estats i comp-
tes anuals del darrer exercici liquidat:

a) Estat de romanent de tresoreria.
b) Liquidació de pressupostos tancats. Re-

sum general per exercicis.
No és necessària la presentació de la docu-

mentació prevista en aquest punt en els supò-



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 2925 – 7.7.19999196

sits establerts al segon paràgraf del punt 1 d’a-
quest article.

5.4 Durant el període de vigència del pla de
sanejament financer o de les mesures de sane-
jament, el Departament d’Economia i Finances
només pot autoritzar l’endeutament addicional
que s’hi hagi previst expressament, llevat que es
produeixi una desviació en sentit positiu que el
permeti. En les sol·licituds d’autorització de les
operacions de crèdit a formalitzar durant aquest
període, les dades comptables que contenen els
models assenyalats a l’article 1.2 han de ser les
de l’exercici immediat anterior a partir del dia
31 de març de l’exercici en curs.

En el cas que existeixi una desviació en sen-
tit negatiu entre les dades corresponents al dar-
rer tancament comptable i les previsions del pla
corresponents a aquest exercici o augmentin les
previsions d’endeutament, cal aprovar un nou
pla de sanejament financer, que resta subjecte
al procediment previst en els punts anteriors
d’aquest article.

Article 6
El director general de Política Financera ha

de resoldre les sol·licituds d’autorització previs-
tes a l’article 1 en el termini de dos mesos des
de la presentació de la sol·licitud. Transcorre-
gut aquest termini sense que hi hagi hagut una
resolució expressa, s’entén atorgada l’autorit-
zació corresponent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les autoritzacions previstes a l’article 1 d’a-
questa Ordre s’han d’entendre sense perjudici
de les que corresponguin a altres òrgans admi-
nistratius, d’acord amb l’article 54 de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

—1 Durant els anys 1999 i 2000, la ràtio legal
d’estalvi net, descrita a l’article 1.1 a d’aquesta
Ordre, determinarà la necessitat d’autorització
de l’operació de crèdit i d’aprovació d’un pla de
sanejament financer si té signe negatiu i supe-
ra els percentatges sobre ingressos corrents li-
quidats o sobre ingressos d’explotació següents:

1999: —1,50%.
2000: —0,75%.

—2 En el cas que el grup integrat per l’ens lo-
cal, els seus organismes autònoms i les societats
mercantils de capital íntegrament local es tro-
bi en la situació prevista a la lletra b de l’article
1.1 d’aquesta Ordre, l’ens local es pot acollir a
la previsió del punt 2 de la disposició transitò-
ria setena de la Llei 50/1998, de 30 de desembre.
D’acord amb aquesta disposició transitòria, l’ens
local ha de presentar a la Direcció General de
Política Financera un compromís de reducció del
deute fins al 31 de desembre del 2003 per mit-
jà de la tramesa del model PR “Previsions d’in-
gressos i despeses o d’estats financers”, en les
versions relatives a l’ens local i al grup, que s’ha
d’acompanyar d’una memòria del president de
l’ens local relativa a les hipòtesis utilitzades en
l’elaboració de les previsions. Abans de forma-
litzar la primera operació prevista, l’ens local ha
de sol·licitar un informe a la Direcció General
esmentada, la qual disposa d’un termini de dos
mesos per emetre’l; si no l’emet en aquest ter-

mini, es poden prosseguir les actuacions. Les
operacions de crèdit que figurin en les previsi-
ons s’han de comunicar per mitjà de la trame-
sa dels models previstos a l’article 1.2 d’aques-
ta Ordre en el termini dels primers deu dies del
mes següent al de la formalització. Si es produeix
una desviació en sentit negatiu entre les dades
corresponents al darrer tancament comptable
i les previsions contingudes al model PR per
aquest exercici, o si augmenten les previsions
d’endeutament, cal que l’ens local presenti un
nou compromís de reducció del deute o que sol·-
liciti l’autorització prevista a l’article 1 d’aquesta
Ordre.

El règim previst al paràgraf anterior no és
aplicable a cap de les entitats que integren el
grup en el cas que, considerades individualment,
es trobin en la situació prevista en la lletra a de
l’article 1.1 d’aquesta Ordre.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

a) Queda derogada l’Ordre de 21 de març de
1995 del Departament d’Economia i Finances.

b) Igualment queden derogades totes les dis-
posicions de rang igual o inferior que s’oposin
o siguin incompatibles amb els preceptes d’a-
questa Ordre.

DISPOSICIÓ FINAL

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

Barcelona, 28 de juny de 1999

ARTUR MAS I GAVARRÓ

Conseller d’Economia i Finances

ANNEX 1

Instruccions generals per a tots els models

—1 Model normalitzat per a la sol·licitud d’au-
torització, informe previ o comunicació d’ope-
racions financeres dels ens locals, els seus orga-
nismes autònoms i les societats mercantils de ca-
pital íntegrament local

1.1 La documentació necessària per a les
sol·licituds i notificacions s’ha de trametre mit-
jançant el model normalitzat en aquesta Or-
dre per a la sol·licitud d’autorització, informe
previ o comunicació d’operacions financeres
dels ens locals, els seus organismes autònoms
i les societats mercantils de capital íntegra-
ment local. En aquest model s’han de fer cons-
tar les dades de l’entitat peticionària, el tipus
de tràmit, la documentació aportada, la data
i l’òrgan que va aprovar l’operació financera,
la signatura de la persona titular de la inter-
venció i el vistiplau del president de l’entitat
peticionària i la localitat i la data de la sol·-
licitud o comunicació.

A l’encapçalament de tots els models hi ha
una casella per al número de l’expedient. La
Direcció General de Política Financera és qui
assigna el número d’expedient corresponent i,
per tant, l’entitat peticionària no ha d’emplenar
aquesta casella.

1.2 Dades de l’entitat peticionària.
L’entitat peticionària és la que concerta l’ope-

ració objecte de l’expedient a tramitar, tant si es
tracta d’un ens local, d’un organisme autònom

local o d’una societat mercantil de capital ínte-
grament local.

El codi de l’entitat peticionària és el que pre-
veu l’Ordre del Departament d’Economia i
Finances de 25 de febrer de 1993 (DOGC núm.
1734, de 19.4.1993). Els codis d’identificació dels
consells comarcals, de les diputacions i dels ajun-
taments figuren, respectivament, als annexos 5,
6 i 7 de l’Ordre esmentada. Les regles per a la
codificació d’altres entitats locals es detallen a
l’article 7 i les dels ens dependents, a l’article 8.

La informació relativa al codi i al nom de l’en-
titat peticionària cal indicar-la, a més, a l’encap-
çalament de tots els models.

1.3 Tipus de tràmit.
En aquest apartat cal indicar el tipus de trà-

mit, d’acord amb el detall següent:
a) Sol·licitud d’autorització d’una operació

de crèdit, quan l’entitat peticionària es trobi en
un dels supòsits previstos a l’article 1 d’aques-
ta Ordre.

b) Comunicació d’una operació de crèdit a
llarg termini, quan l’entitat peticionària es trobi
en el supòsit previst a l’article 2 d’aquesta Ordre.

c) Comunicació d’una operació de crèdit a
curt termini, quan l’entitat peticionària es tro-
bi en el supòsit previst a l’article 3 d’aquesta
Ordre.

d) Comunicació d’una operació financera de
producte derivat, quan l’entitat peticionària es
trobi en els supòsits previstos en els punts 2 i 3
de l’article 4 d’aquesta Ordre.

e) Sol·licitud d’un informe previ a la forma-
lització, quan l’entitat peticionària es trobi en el
supòsit previst a la disposició transitòria sego-
na d’aquesta Ordre.

1.4 Documentació aportada.
En aquest apartat cal assenyalar amb una creu

la documentació aportada. La documentació
que cal aportar, en funció del tipus de sol·licitud
o comunicació, és la que s’esmenta als articles
d’aquesta Ordre i a les instruccions 2, 3 i 4 pos-
teriors.

1.5 Aprovació de l’operació financera.
En aquest apartat s’ha d’indicar la data i l’òr-

gan de l’entitat peticionària o de l’ens local de
què depèn que va aprovar l’operació financera,
d’acord amb les previsions de la normativa.

1.6 Signatura de la persona titular de la in-
tervenció i vistiplau del president.

En aquest apartat ha de signar la persona ti-
tular de la intervenció; també hi ha de constar
el vistiplau del president de l’entitat peticionària.

1.7 Localitat i data.
En aquest apartat s’ha d’indicar la localitat i

la data de la sol·licitud o comunicació.

—2 Operacions de crèdit a llarg termini
2.1 Crèdit per a inversions.
Per a la sol·licitud d’autorització i per a la

comunicació d’operacions de crèdit a llarg ter-
mini destinades al finançament d’inversions,
d’acord amb els articles 1 i 2 d’aquesta Ordre,
cal trametre els models CL-1, CL-2, CL-3 i la
versió que correspongui del model CL-4, d’acord
amb el detall següent:

a) Si l’entitat peticionària és l’ens local i no
s’han constituït organismes autònoms ni socie-
tats mercantils de capital íntegrament local, cal
trametre el model CL-4.0.

b) Si l’entitat peticionària és l’ens local i s’han
constituït organismes autònoms o societats mer-
cantils de capital íntegrament local, cal trame-
tre el model CL-4.1.
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c) Si l’entitat peticionària és un organisme
autònom administratiu, cal trametre el model
CL-4.2.

d) Si l’entitat peticionària és un organisme
autònom comercial, industrial, financer o anà-
leg, cal trametre el model CL-4.3.

e) Si l’entitat peticionària és una societat
mercantil de capital íntegrament local, cal tra-
metre el model CL-4.4.

2.2 Substitució d’operacions.
Per a la sol·licitud d’autorització i per a la

comunicació d’operacions de substitució total
o parcial d’operacions preexistents, d’acord amb
els articles 1 i 2 d’aquesta Ordre, cal trametre
el model CL-1S, en lloc del model CL-1, i la resta
de models previstos a la instrucció 2.1 anterior.
Al model CL-1S es detallen les operacions de
crèdit preexistents objecte de substitució.

2.3 Aval.
Per a la sol·licitud d’autorització i per a la

comunicació d’operacions d’atorgament d’un
aval, d’acord amb els articles 1 i 2 d’aquesta
Ordre, cal trametre els models establerts a les
instruccions 2.1 o 2.2 anteriors, segons que cor-
respongui. Les dades contingudes han de fer
referència a l’operació de crèdit a llarg termini
avalada. Si l’ens local avala una operació de
crèdit que ha de formalitzar un dels seus orga-
nismes autònoms o una de les seves societats
mercantils de capital íntegrament local, l’orga-
nisme autònom o la societat que concerta l’ope-
ració ha de trametre un únic expedient on ha
de fer constar l’aval de l’ens local en l’apartat
de garanties del model CL-2. Quan l’aval de
l’ens local no s’atorgui a favor d’un dels seus
organismes autònoms o de les seves societats
mercantils de capital íntegrament local, cal
acreditar, mitjançant la tramesa d’un informe
del secretari de l’ens local, el compliment de les
previsions de l’article 50.6 de la Llei reguladora
de les hisendes locals, si es tracta d’un aval a
favor de persones o entitats amb qui es contrac-
tin obres o serveis o explotin concessions, o del
que preveu l’article 50.7 de la Llei esmentada,
si es tracta d’una societat mercantil amb una
participació de l’ens local no inferior al 30% del
capital.

2.4 Tràmit conjunt de més d’una operació.
En el cas que es tramiti més d’una operació

de crèdit en una mateixa sol·licitud, cal emplenar
un bloc de models per a cada operació. La in-
formació relativa a anualitats teòriques i a amor-
titzacions efectives s’ha d’emplenar de forma
acumulativa en funció de l’ordre de tramitació
de les operacions, que s’estableix d’acord amb
el criteri de l’entitat peticionària.

De manera excepcional es tramita conjunta-
ment, i en un únic bloc de models, en els supò-
sits següents:

a) Quan es tramitin diverses operacions
de crèdit que financin un únic projecte de
despesa.

b) Quan es tramitin diverses operacions de
crèdit que financin un conjunt de projectes de
despesa i no es pugui assignar individualment
cada operació a un projecte de despesa.

No obstant això, cal emplenar un model CL-
2 per a cada operació de crèdit. Les dades finan-
ceres i les anualitats teòriques d’aquestes ope-
racions han de figurar en files separades al model
CL-3. La Direcció General de Política Financera
ha d’assignar un número d’expedient a cada
operació de crèdit, tot i que la resolució pot ser
conjunta.

2.5 Organismes autònoms i societats mer-
cantils de capital íntegrament local l’activitat dels
quals consisteix a construir habitatges.

En el cas dels organismes autònoms i les so-
cietats mercantils de capital íntegrament local
l’activitat dels quals consisteixi a construir ha-
bitatges, cal trametre, addicionalment als mo-
dels establerts a la instrucció 2.1 anterior, el
model CL-4, en la versió que correspongui, re-
ferit a l’exercici anterior al darrer tancat; en
aquest document només cal emplenar l’apartat
relatiu a les dades comptables de l’entitat peti-
cionària. La ràtio legal d’estalvi net es calcula
a partir de la mitjana de les dades comptables
dels dos darrers exercicis i de les anualitats te-
òriques de l’entitat peticionària que figuren a la
casella 3 del model CL-3.

—3 Operacions de crèdit a curt termini
3.1 Per a la comunicació de les operacions

de crèdit a curt termini operacions de tresore-
ria, d’acord amb l’article 3 d’aquesta Ordre, els
ens locals, els seus organismes autònoms i les so-
cietats mercantils de capital íntegrament local,
han de trametre un model CT per cada opera-
ció formalitzada.

3.2 Les societats mercantils de capital ínte-
grament local no han d’emplenar l’apartat del
model CT relatiu a dades comptables i a la rà-
tio legal de tresoreria. Aquest apartat no l’han
d’emplenar, tampoc, els organismes autònoms
comercials, industrials, financers o anàlegs, quan
formalitzin operacions no vinculades a la ges-
tió pressupostària.

3.3 Si hi ha un aval de l’ens local a l’operació
de crèdit a curt termini formalitzada per un or-
ganisme autònom local o per una societat mer-
cantil de capital íntegrament local, cal trametre
dos models CT, un per a l’aval i l’altre per a l’ope-
ració de crèdit. Si s’avala una societat mercan-
til amb una participació de l’ens local no infe-
rior a un 30% del capital, cal trametre també un
informe del secretari de l’ens local sobre el com-
pliment de les previsions de l’article 50.7 de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

—4 Modificació de condicions
4.1 La modificació d’una operació de crè-

dit a llarg termini, tramitada anteriorment, que
no afecti les seves condicions contractuals o que
no superi les inicialment autoritzades o comu-
nicades, cal comunicar-la mitjançant la trame-
sa del model CL-2, a excepció del canvi de fina-
litat que cal fer constar per mitjà del model CL-1.
En tots dos casos només cal emplenar l’apartat
objecte de modificació. Aquestes modificacions
són les que es detallen a continuació:

a) La modificació de l’entitat de crèdit pres-
tamista.

b) La reducció de l’import de l’operació.
c) La reducció del tipus d’interès nominal, si

no se’n modifica el règim de determinació.
d) La reducció de qualsevol de les comissi-

ons pactades, si no se’n modifica el règim de de-
terminació.

e) La modificació de qualsevol de les garan-
ties pactades.

f) El canvi de la finalitat de l’operació.
4.2 En la resta de modificacions cal aportar

els models previstos a la instrucció 2 anterior.
4.3 L’amortització anticipada, total o parcial,

d’una operació de crèdit, i la seva substitució per
una nova operació no es considera una modifi-
cació de condicions sinó una operació de les
previstes a la instrucció 2.2 anterior.

4.4 L’amortització anticipada, total o parcial,
d’una operació que no sigui substituïda per una
nova operació, cal comunicar-la per mitjà de la
tramesa d’un certificat de la persona titular de
la intervenció de l’ens, en el qual s’ha de fer
constar:

a) El número d’expedient que la Direcció
General de Política Financera assigna a l’ope-
ració de crèdit cancel·lada o amortitzada parci-
alment. En el cas de les operacions anteriors a
l’1 de gener de 1996, si no es disposa d’aquesta
informació, cal fer-hi constar la data de forma-
lització.

b) L’import amortitzat i, eventualment, l’im-
port del deute viu restant després de l’amortit-
zació anticipada, les despeses en concepte de
comissions i la data en què s’ha efectuat aquesta
amortització.

4.5 En les operacions de crèdit a curt termi-
ni, la modificació de les condicions pactades en
operacions ja comunicades cal notificar-la mit-
jançant la tramesa d’un nou model CT, en el
termini previst a l’article 3 d’aquesta Ordre;
només cal emplenar l’apartat objecte de modi-
ficació.

—5 Unitats
En tots els models, les unitats s’han d’expres-

sar de la manera següent:
a) Imports en pessetes. En el moment en què

sigui preceptiu elaborar els estats comptables en
euros els imports s’han d’expressar en aquesta
unitat sense decimals.

b) Percentatges amb dos decimals arrodonits,
llevat dels models CL-2 i CT en què cal utilit-
zar tres decimals arrodonits.

ANNEX 2

Instruccions relatives al procediment de càlcul de
les anualitats teòriques, ràtios legals i ràtios finan-
ceres

—1 Anualitats teòriques
1.1 Per al càlcul de la ràtio legal d’estalvi net

correspon calcular una anualitat teòrica de ca-
dascuna de les operacions de crèdit a llarg ter-
mini formalitzades o avalades, tant de les pen-
dents de reembossament com de l’operació
projectada, calculades en termes constants, in-
dependentment de la modalitat i condicions de
cada operació. Són operacions de crèdit a llarg
termini les operacions pactades amb un termi-
ni superior a un any. Les anualitats teòriques cal
enumerar-les al model CL-3.

Per fer el càlcul en termes constants, cal uti-
litzar el procediment de càlcul de les anualitats
corresponent al sistema d’amortització de quota
constant, que comprèn interessos i amortitza-
ció. El mètode de càlcul de l’anualitat teòrica és
el següent:

a) En les operacions pactades amb amortit-
zacions parcials:

A= [C x i] / [1 - (1 + i)-n]
Essent:
A= Anualitat teòrica.
C= Capital pendent d’amortització a la data

en què s’efectua el càlcul o capital inicial si es
tracta d’operacions en tràmit o pendents de
disposició.

i= Tipus d’interès nominal anual vigent, en
tant per 1.

Si l’operació es pacta sense interès, l’anualitat
teòrica s’ha de calcular dividint el capital pen-
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dent pel termini que manca fins al venciment.
En el cas d’operacions de crèdit en tràmit, cal

efectuar una previsió del tipus d’interès que
s’aplicarà a partir de la formalització, d’acord
amb les especificacions de la instrucció 4 se-
güent.

n= Termini que manca fins al venciment, en
anys arrodonits a l’enter superior.

b) En les operacions pactades amb amortit-
zació al venciment:

A*= [C* x i*] / [1 - (1 + i*)-n*]
Essent:
A*= Anualitat del conjunt d’operacions de

crèdit amb amortització al venciment.
C*= Suma dels capitals pendents d’amortit-

zació de les operacions de crèdit amb amortit-
zació al venciment a la data en què s’efectua el
càlcul o capital inicial si es tracta d’operacions
en tràmit o pendents de disposició.

i*= Tipus d’interès nominal anual vigent,
calculat com a mitjana ponderada per l’import
del capital pendent, en tant per 1.

n*= Termini que manca fins al venciment,
calculat com a mitjana ponderada per l’import
del capital pendent, en anys arrodonits a l’en-
ter superior.

b.1) L’anualitat teòrica de cadascuna de les
operacions amb amortització al venciment és
el resultat de multiplicar A* pel quocient en-
tre el capital pendent de l’operació i la suma
dels capitals pendents d’aquest tipus d’opera-
cions. En l’apartat d’observacions del model
CL-3 cal indicar les operacions amb amortit-
zació al venciment i identificar-les pel seu nú-
mero d’expedient.

—2 Ràtio legal d’estalvi net
2.1 La ràtio legal d’estalvi net, prevista a l’ar-

ticle 1.1 a d’aquesta Ordre, es calcula a partir
de les dades comptables i de les anualitats teò-
riques de les operacions de crèdit a llarg termini
formalitzades o avalades per l’entitat peticionà-
ria. S’hi inclouen les operacions de crèdit vigents,
les tramitades anteriorment pendents de forma-
lització i l’operació de crèdit en tràmit. Dins de
les operacions avalades s’inclouen les avalades
a favor d’ens dependents.

2.2 L’estalvi net es calcula de forma diferent
segons el tipus d’entitat peticionària:

a) Ens locals i organismes autònoms admi-
nistratius.

L’estalvi net s’obté a partir de la diferència
entre els drets reconeguts nets dels capítols 1 a
5 i les obligacions reconegudes netes dels capí-
tols 1, 2 i 4, corresponents a la liquidació del
pressupost del darrer exercici. Un cop obtinguda
aquesta diferència, cal deduir-li les anualitats
teòriques detallades a la instrucció 2.1 anterior.

b) Organismes autònoms comercials, indus-
trials, financers o anàlegs.

L’estalvi net s’obté a partir de la suma del
resultat corrent de l’exercici i de les despeses
financeres, corresponents als estats i comptes
anuals del darrer exercici. Un cop obtingut
aquest import, cal deduir-li les anualitats teò-
riques detallades a la instrucció 2.1 anterior.

c) Societats mercantils de capital íntegrament
local.

L’estalvi net s’obté a partir de la suma del
resultat de l’activitat ordinària i de les despeses
financeres, corresponents als comptes anuals del
darrer exercici. Un cop obtingut aquest import,
cal deduir-li les anualitats teòriques detallades
a la instrucció 2.1 anterior.

2.3 La ràtio legal s’obté dividint l’estalvi net
pels drets reconeguts nets dels capítols 1 a 5, en
el cas dels ens locals i dels organismes autònoms
administratius, o pels ingressos d’explotació, en
el cas dels organismes autònoms comercials,
industrials, financers o anàlegs i de les societats
mercantils de capital íntegrament local. El re-
sultat obtingut s’ha de multiplicar per 100 per
tal d’expressar-lo en percentatge. Aquesta rà-
tio legal figura al model CL-4, en la versió que
correspongui.

—3 Ràtio legal de deute viu
3.1 La ràtio legal de deute viu, prevista a l’ar-

ticle 1.1 b d’aquesta Ordre, es calcula a partir de
les dades en termes consolidats del grup integrat
per l’ens local, els seus organismes autònoms i
les societats mercantils de capital íntegrament
local. Aquesta ràtio legal s’obté del quocient
entre el deute viu i els ingressos corrents en ter-
mes consolidats, calculats d’acord amb el pro-
cediment que es detalla a continuació. El resultat
obtingut s’ha de multiplicar per 100 per tal d’ex-
pressar-lo en percentatge. Aquesta ràtio legal
figura al model CL-4, en la versió que correspon-
gui.

3.2 El numerador d’aquesta ràtio legal és
el deute viu per operacions de crèdit forma-
litzades o avalades a curt i llarg termini per
part d’aquests ens en la data de referència, que
ha de ser l’últim dia del mes anterior a la data
de tramesa de l’expedient. Si no es disposa
d’aquest tancament mensual, es pot utilitzar
un tancament mensual anterior que, com a
màxim, ha de ser el del tercer mes anterior a
la data de tramesa.

3.3 L’import del deute viu es correspon amb
els saldos dels comptes següents:

a) En el cas de les entitats subjectes a la ins-
trucció de comptabilitat per a l’Administració
local: comptes del subgrup 15 “Emprèstits”;
comptes del subgrup 16 “Préstecs rebuts d’ens
del sector públic”; comptes del subgrup 17 “Prés-
tecs a llarg termini rebuts de fora del sector
públic”; comptes del subgrup 50 “Préstecs re-
buts i altres dèbits de fora del sector públic”;
compte 511 “Acomptes i préstecs rebuts”; comp-
te 515 “Operacions de tresoreria” i compte 059
“Avals lliurats”, pels avals lliurats a operacions
de crèdit.

b) En el cas de les entitats subjectes al Pla
general de comptabilitat: comptes del subgrup
15 “Emprèstits i altres emissions anàlogues”;
comptes del subgrup 16 “Deutes a llarg termi-
ni amb empreses del grup i associades” relatius
a operacions de crèdit; comptes del subgrup 17
“Deutes a llarg termini per préstecs rebuts i
altres conceptes” relatius a operacions de crè-
dit; comptes del subgrup 50 “Emprèstits i altres
emissions anàlogues a curt termini”; comptes del
subgrup 51 “Deutes a curt termini amb empreses
del grup i associades” relatius a operacions de
crèdit i comptes del subgrup 52 “Deutes a curt
termini per préstecs rebuts i altres conceptes”
relatius a operacions de crèdit. Cal incloure-hi,
també, l’import global de les operacions de crè-
dit avalades, pel deute viu a la data de referència.

3.4 El denominador d’aquesta ràtio legal són
els drets reconeguts nets dels capítols 1 a 5 calcu-
lats en termes consolidats a partir de la liquidació
de cadascun dels pressupostos i dels estats comp-
tables de l’ens local, els seus organismes autònoms
i les societats mercantils de capital íntegrament
local, que integren el pressupost general de l’ens

local. Aquesta liquidació ha de ser la de l’exerci-
ci anterior o, si durant el primer semestre no es
disposa d’aquesta informació, la de l’exercici im-
mediat precedent. Per efectuar aquest càlcul en ter-
mes consolidats s’ha d’utilitzar el mateix procedi-
ment previst per al pressupost a la secció tercera
del capítol IV del Reial decret 500/1990, de 20
d’abril (BOE núm. 101 de 27.4.1990).

—4 Previsions d’amortització efectiva
4.1 En el càlcul de les ràtios financeres

s’han d’utilitzar les previsions d’amortització
efectiva per als propers exercicis elaborades
a partir de les condicions financeres específi-
ques de cada operació de crèdit concertada
amb un termini superior a un any. Aquestes
previsions comprenen les despeses en concep-
te d’amortitzacions derivades de les operaci-
ons de crèdit vigents, les tramitades anterior-
ment pendents de formalització i l’operació de
crèdit en tràmit. No s’hi inclouen les opera-
cions de crèdit avalades ni tampoc les amor-
titzacions anticipades previstes, que cal indicar
a l’apartat d’observacions. Aquestes previsi-
ons s’han de calcular tenint en compte l’efecte
de les operacions de substitució d’operacions
preexistents que es puguin concertar.

4.2 Les previsions d’amortitzacions i les pre-
visions d’interessos que puguin ser necessàries
per calcular les amortitzacions es calculen d’a-
cord amb el procediment previst en el contracte,
per al cas de les operacions vigents, o en el pro-
jecte de contracte, per al cas de les operacions
pendents de formalització. En aquest darrer cas,
aquestes previsions es calculen a partir de la data
de formalització que ha previst l’entitat petici-
onària. Les previsions s’efectuen per exercicis
complerts i, per tant, les relatives a l’any actu-
al inclouen tant els pagaments realitzats durant
l’exercici fins a la data en què s’efectua el càl-
cul com les previsions de pagaments a realitzar
des d’aquesta data fins a la fi de l’exercici. Cal
tenir present, a més, les especificacions següents:

a) Amortitzacions.
En el càlcul de les amortitzacions es respec-

ta el període de carència d’amortització i, si està
especificat en el contracte o als seus annexos, el
calendari de disposicions. En cas contrari, es
considera que la disposició s’efectua per la to-
talitat a la data de formalització. Si les previsi-
ons d’amortització per als propers exercicis
depenen de la variació del tipus d’interès, cal
elaborar-les d’acord amb els tipus d’interès que
resultin d’aplicar el procediment de l’apartat b
següent.

b) Interessos.
Els interessos es calculen d’acord amb el pro-

cediment previst en el contracte o en el projecte
de contracte per a la determinació del tipus d’in-
terès. Si es pacta un tipus d’interès fix per a un
primer període i després el tipus d’interès és
variable, cal utilitzar el tipus fix en el càlcul de
les previsions corresponents a aquest primer
període i aplicar a la resta de períodes el tipus
calculat d’acord amb el procediment que es
detalla a continuació.

La determinació del tipus d’interès variable
s’efectua de la forma següent:

b.1) En el cas de les operacions de crèdit vi-
gents, cal fer una projecció per als propers exer-
cicis a partir del tipus d’interès vigent a la data
en què s’efectua el càlcul.

b.2) En el cas de les operacions pendents de
formalització, cal estimar el tipus d’interès que
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serà aplicable en el moment de la formalització
a partir de les clàusules del projecte de contracte
relatives a la seva determinació i utilitzar aquest
tipus en la projecció per als propers exercicis. Cal
utilitzar el darrer valor conegut de l’índex que
determina el tipus d’interès, d’acord amb la de-
finició i la data de referència de l’índex establerta
en el projecte de contracte.

c) Operacions de crèdit en divisa.
En el cas d’operacions de crèdit pactades en

divisa, cal utilitzar el tipus de canvi del darrer
dia del mes anterior a la data de tramesa de l’ex-
pedient. El tipus de canvi aplicable és el que el
Banc Central Europeu publica per a l’euro, com
a canvi oficial, el mateix que el Banc d’Espanya
publica al BOE, concretament a l’apartat III
“Altres disposicions”, expressat en euros i en
pessetes.

—5 Ràtios financeres
5.1 Les ràtios financeres s’obtenen a partir

de les dades econòmiques i financeres de l’en-
titat peticionària, a excepció del model PR.3 que
fa referència al grup integrat per l’ens local, els
seus organismes autònoms i les societats mer-
cantils de capital íntegrament local. Aquestes
ràtios figuren al model CL-4, en les versions CL-
4.0, CL-4.1 i CL-4.2, i al model PR.

5.2 Ràtios de capacitat de retorn. Amortit-
zació anual.

Aquestes ràtios es calculen per la diferència
entre l’estalvi corrent i les previsions d’amor-
tització efectiva. L’estalvi corrent es defineix
com la diferència entre els drets reconeguts nets
per operacions corrents, capítols 1 a 5 sense
considerar les contribucions especials ni les
quotes urbanístiques, i les obligacions recone-
gudes netes per operacions corrents, capítols
1 a 4, corresponents a la liquidació del pressu-
post del darrer exercici. El resultat de la dife-
rència entre l’estalvi corrent i les previsions
d’amortització efectiva es divideix pels ingres-
sos corrents en els termes abans esmentats, i es
multiplica per 100 per tal d’expressar-lo en
percentatge.

Al model CL-4 aquestes ràtios es calculen per
a l’any actual i per als propers tres anys i al model
PR per als exercicis a què fa referència la pre-
visió.

Les previsions dels articles 1.2.f) i 2.2 d’aques-
ta Ordre s’han d’aplicar si alguna de les ràtios
contingudes al model CL-4 té signe negatiu.

5.3 Ràtios de capacitat de retorn. Deute viu.
La primera ràtio es calcula com el quocient

entre l’estalvi corrent, definit a la instrucció
anterior, i el deute viu per operacions de crèdit
a llarg termini a 31 de desembre de l’exercici
anterior. El resultat es multiplica per 100 per tal
d’expressar-lo en percentatge. Aquesta ràtio es
calcula també amb la previsió de deute viu a 31
de desembre de l’exercici en curs, resultat d’in-
corporar al deute de l’exercici anterior la vari-
ació neta dels passius financers prevista en el
capítol 9 d’ingressos i despeses del pressupost
de l’exercici. Les previsions dels articles 1.2.f)
i 2.2 d’aquesta Ordre s’han d’aplicar si alguna
de les ràtios contingudes al model CL-4 és in-
ferior a un 7%.

Es calcula un segon grup de ràtios amb el
deute viu per crèdits i operacions avalades a llarg
termini. Les previsions dels articles 1.2.f) i 2.2
d’aquesta Ordre s’han d’aplicar si alguna de les
ràtios contingudes al model CL-4 és inferior a
un 5%.

5.4 Ràtio de romanent de tresoreria.
Aquesta ràtio es calcula com el quocient entre

el romanent de tresoreria per a despeses gene-
rals a 31 de desembre del darrer exercici liqui-
dat i els drets reconeguts nets per operacions
corrents, capítols 1 a 5 sense considerar les con-
tribucions especials ni les quotes urbanístiques.
El resultat es multiplica per 100 per tal d’expres-
sar-lo en percentatge.

Les previsions que assenyalen els articles
1.2.f) i 2.2 d’aquesta Ordre s’han d’aplicar si la
ràtio continguda al model CL-4 té signe nega-
tiu i supera un 5% de la base de càlcul.

ANNEX 3

Instruccions per emplenar el model CL-1

—1 Al model CL-1 es detallen totes les actu-
acions o projectes de despesa que de manera
parcial o total hagin de ser finançades per l’ope-
ració de crèdit en tràmit.

—2 Cal numerar, a la casella corresponent, els
diversos fulls, en cas d’utilitzar-ne més d’un.

—3 A la casella corresponent s’ha d’indicar
l’exercici pressupostari en què estan previstes
les actuacions.

—4 Cal numerar les actuacions o projectes de
despesa de manera seqüencial.

—5 A les columnes de “Codi de finalitat” s’ha
d’incloure la classificació funcional i econòmi-
ca de l’actuació d’acord amb l’estructura pres-
supostària vigent tant pel que fa a la funció com
a l’article, respectivament. Els ens locals amb
població inferior a 5.000 habitants han d’indi-
car la classificació funcional d’acord amb el grup
de funció. Si l’entitat peticionària no està sub-
jecta al règim pressupostari, no cal emplenar
aquest apartat.

—6 A la columna “Pressupost” s’ha de fer
constar el pressupost o import total de cada ac-
tuació.

—7 A l’apartat relatiu a la distribució del fi-
nançament s’ha de desglossar el pressupost se-
gons les diverses fonts de finançament. Si hi ha
subvencions diferents del Pla únic d’obres i ser-
veis de Catalunya així com altres fonts de finan-
çament, cal concretar-ne l’origen a l’apartat
“Observacions”. Les entitats no subjectes al
règim pressupostari han d’utilitzar únicament
els apartats “Resta autofinançament”, “Subven-
cions” —subapartat “Altres”, “Operació de
crèdit en tràmit” i “Altres”.

—8 A la columna “Durada útil estimada de les
inversions” cal fer constar en anys el període es-
timat de vida útil de la inversió o període d’amor-
tització de l’actiu.

—9 En el supòsit que alguna de les actuacions
estigui inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya, al requadre corresponent s’indica el
número de l’actuació, l’any d’aprovació del pla
en què s’inclou i el número que hi té assignat.

—10 Si l’entitat peticionària és un ens depen-
dent, cal especificar en el requadre corresponent
el codi de grup d’activitat d’acord amb la clas-
sificació utilitzada per la Direcció General d’Ad-
ministració Local, que es detalla a continuació:

010 Seguretat i protecció social
020 Promoció social

030 Sanitat
040 Ensenyament
050 Urbanisme i arquitectura
060 Habitatge
070 Benestar comunitari
071 Benestar comunitari (aigües, residus i

sanejament)
072 Benestar comunitari (mercats)
073 Benestar comunitari (aparcaments)
080 Cultura
090 Altres serveis comunitaris i socials
100 Infraestructures bàsiques i transports
110 Comunicacions
120 Investigació científica, tècnica i aplicada
130 Informació bàsica i estadística
140 Regulació econòmica
150 Regulació comercial
160 Agricultura, ramaderia i pesca
170 Indústria
180 Turisme
190 Diversos serveis o activitats econòmiques

—11 Si es tracta d’una operació de crèdit ava-
lada, cal indicar a l’apartat “Observacions” l’ob-
jecte social de l’entitat beneficiària de l’aval, en
cas que no es tracti d’un ens dependent.

—12 En l’apartat “Observacions” es pot fer
constar tota circumstància que es cregui relle-
vant a l’efecte d’aclarir el finançament de les ac-
tuacions a realitzar.

ANNEX 4

Instruccions per emplenar el model CL-1S

—1 El model CL-1S es tramet en els supòsits
següents:

a) Substitució d’operacions preexistents.
En aquest cas, s’han de detallar al model to-
tes les operacions de crèdit que han de ser
objecte de substitució total o parcial per l’ope-
ració en tràmit.

b) Concertació d’una operació financera de
producte derivat vinculada a una operació o a
un conjunt d’operacions de crèdit determinades.
En aquest cas, s’han de detallar al model totes
les operacions de crèdit vinculades.

—2 A la columna “Número d’expedient”
s’han de detallar els números assignats per la
Direcció General de Política Financera als ex-
pedients de les operacions esmentades en la
instrucció 1. Per a les operacions anteriors a
l’1 de gener de 1996, si no es disposa d’aquesta
informació, cal indicar-hi la data de formalit-
zació.

—3 A l’apartat “Capital inicial” s’ha de fer
constar l’import inicial de les operacions a la
columna corresponent, segons si van ser concer-
tades en pessetes o en divises.

—4 A l’apartat “Capital pendent” s’ha d’indicar
la data de referència a què correspon l’import del
deute viu de les operacions. Si els contractes de
substitució o de les operacions financeres de pro-
ductes derivats afecten les operacions només
parcialment, cal fer-ho constar amb l’import cor-
responent a l’apartat d’observacions. La data de
referència ha de coincidir amb la data de forma-
lització de l’operació de crèdit en tràmit que subs-
titueix totes les operacions detallades en aquest
model o de l’operació financera de producte
derivat. Si alguna de les operacions s’hagués
concertat en divises, cal indicar el contravalor
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del capital pendent en pessetes sobre la base del
tipus de canvi calculat d’acord amb el procedi-
ment previst a la instrucció 4.2 c de l’annex 2. A
les columnes que hi ha a continuació s’indica
l’import del deute viu en divises i la divisa de què
es tracta.

—5 A la columna “Tipus d’interès” s’ha de fer
constar el tipus d’interès que merita cada ope-
ració a la data de referència del capital pendent.
Si es tracta de tipus d’interès variable, s’hi ha
d’indicar el tipus de referència i el diferencial,
si escau. Per fer més precisions hi ha la colum-
na “Observacions”.

—6 A la columna “Data de formalització” s’ha
d’indicar la data en què van ser formalitzades
les operacions afectades per la substitució o per
la concertació de productes derivats.

—7 A la columna “Termini” s’ha de fer constar
el termini total de cada operació, des de la for-
malització fins al venciment, en mesos; cal su-
mar el període de carència i el d’amortització.

—8 A la columna “Entitat de crèdit” s’ha d’in-
dicar l’entitat amb la qual es van contractar les
operacions respectives.

—9 A l’apartat “Altres observacions” s’ha de
fer constar, per a les operacions preexistents, si
hi ha cap tipus de cobertura específica de risc,
ja sigui de tipus de canvi o de tipus d’interès, co-
missions o altres despeses vinculades a l’amor-
tització anticipada, o qualsevol altra circumstàn-
cia que pugui incidir en la valoració de les ope-
racions afectades per la substitució o per la
concertació de productes derivats.

ANNEX 5

Instruccions per emplenar el model CL-2

—1 En aquest model es descriuen les condi-
cions financeres de l’operació en tràmit. En cas
que l’operació consisteixi en diversos trams amb
diferents condicions financeres, cal emplenar un
model CL-2 per a cada tram i assignar-li un nú-
mero de full.

—2 Quan la tramesa del model respon a una
modificació de les condicions financeres d’una
operació tramitada anteriorment, tal com pre-
veu la instrucció 4 de l’annex 1, cal indicar-ne
el número d’expedient a l’apartat “Tipus d’ope-
ració”.

—3 A l’apartat “Tipus d’operació” cal indicar
mitjançant una creu:

3.1 Al subapartat corresponent a la natura-
lesa de l’obligació contreta s’ha d’indicar si es
tracta d’una operació de crèdit a llarg termini
o d’un aval a una operació de crèdit a llarg ter-
mini. En el darrer cas, cal fer constar a continu-
ació l’entitat beneficiària de l’aval.

3.2 Al subapartat corresponent a la instru-
mentació de l’operació s’ha de marcar de qui-
na modalitat contractual es tracta.

—4 A l’apartat “Entitat de crèdit i import de
l’operació”, s’hi ha de fer constar l’entitat o les
entitats amb què es concerta l’operació i tam-
bé quin és l’import total. Quan intervenen di-
verses entitats, s’ha de fer constar a l’apartat
d’observacions del model l’import de què es fa
càrrec cadascuna. En el cas de préstecs sindicats
i emprèstits, s’hi ha d’indicar l’entitat agent. En
el cas d’operacions concertades en divises, l’im-

port s’ha de consignar en la mateixa divisa, la de-
nominació de la qual s’ha d’escriure a continu-
ació.

—5 A l’apartat “Amortització” cal indicar:
5.1 Al subapartat “Termini” cal indicar, en

mesos, despreciant la fracció de dies inferior a
un mes i per separat, el període de carència
d’amortització i el període d’amortització. El
període de carència d’amortització s’ha de cal-
cular des de la data de formalització fins a la data
d’inici del període d’amortització.

5.2 Al subapartat “Periodicitat de les amor-
titzacions”, cal especificar si la periodicitat de
les amortitzacions és mensual, trimestral, semes-
tral, anual o única i indicar respectivament M,
T, S, A i U.

5.3 Al subapartat “Ajust del venciment”
s’ha de fer constar el mètode acordat per deter-
minar les dates de les amortitzacions successi-
ves i distingir entre el sistema de fi de període
natural i el de còmput de períodes a partir de la
data de formalització. Si s’utilitza un altre sis-
tema cal indicar de quin es tracta a l’apartat
“Observacions”.

5.4 Al subapartat “Sistema d’amortització”
s’ha d’indicar la manera prevista en el contracte
per amortitzar el capital: quota constant, que
comprèn interessos i amortització, amortització
lineal, amortització al venciment o altres. En
aquest darrer cas, cal descriure el mètode uti-
litzat a l’apartat “Observacions”.

—6 A l’apartat “Cost de l’operació” s’han d’in-
cloure tots els elements necessaris per determi-
nar el cost de l’operació en tràmit. Els tipus d’in-
terès s’han d’expressar en tant per cent amb tres
decimals.

6.1 Al subapartat “Tipus d’interès nomi-
nal inicial o fix” s’ha d’indicar el tipus que s’ha
aplicar inicialment quan s’hagi pactat un tipus
revisable, o el tipus fix pactat per a tota la vida
de l’operació. En el primer supòsit, cal con-
signar a continuació el període de vigència
d’aquest tipus inicial en mesos i despreciar la
fracció de dies inferior a un mes. Aquest pe-
ríode es calcula tenint en compte la fracció ini-
cial entre la data de formalització i la data del
primer pagament. En cas que el tipus sigui
variable des de l’inici, cal deixar aquestes ca-
selles en blanc.

6.2 Al subapartat “Índex” cal fer constar l’ín-
dex de referència. A continuació, cal escriure amb
el signe corresponent el marge o diferencial pactat
sobre l’índex de referència en tant per cent amb
tres decimals. Tot seguit cal indicar la periodicitat
amb què es revisa el tipus d’interès, expressada
amb les mateixes lletres inicials que es detallen
a la instrucció 5.2, i la data de revisió de l’índex.
Quan no sigui de revisió anual, cal indicar-hi el
dia de referència. Si el valor de l’índex es calcu-
la com a mitjana dels valors de diversos dies, cal
fer referència a la fórmula de càlcul a l’apartat
“Observacions”. Tot seguit, al subapartat TAE
s’ha d’indicar la taxa anual equivalent facilitada
per l’entitat de crèdit. Al subapartat “Periodicitat
de la liquidació d’interessos”, s’hi ha de fer constar
la periodicitat dels pagaments d’interessos que
es deriven de l’operació, amb les mateixes lletres
inicials que es detallen a la instrucció 5.2.

6.3 Al subapartat “Comissions” s’han de
fer constar les comissions que comporta l’ope-
ració. Si la comissió s’obté de l’aplicació d’un
percentatge, s’hi ha d’indicar quin és i també
la base de càlcul, que s’ha d’expressar per la

seva quantia si està determinada o pel concep-
te corresponent en cas contrari; si no, s’hi ha
d’escriure l’import fix que representa. Tam-
bé s’hi ha de fer constar la periodicitat de
pagament de les comissions, amb les mateixes
lletres inicials que es detallen a la instrucció
5.2. En cas que hi hagi altres comissions, se
n’ha d’indicar la naturalesa a l’apartat “Ob-
servacions”.

—7 A l’apartat “Garanties” s’han de consig-
nar les garanties que atorga l’entitat peticio-
nària. Quan un ens dependent compti amb
l’aval de l’ens local, s’ha de fer constar a la
casella “Aval d’altres ens”. Quan es compti
amb l’aval d’altres ens, cal identificar-los a
l’apartat “Observacions”. Quan es disposi
d’altres tipus de garanties, cal detallar-les a
l’apartat “Observacions”.

—8 A l’apartat “Dades utilitzades en les pre-
visions d’amortització” s’han d’indicar les dates
de vigència de l’operació de crèdit en tràmit. Si
el model s’ha elaborat per a la sol·licitud d’au-
torització d’una operació de crèdit, cal emple-
nar només les dates previstes. A partir de la data
de formalització prevista per l’entitat peticionà-
ria i en funció de les condicions de l’operació,
s’han de calcular les dates de la primera amor-
tització i de venciment. Si el model es tramet per
a la comunicació d’una operació de crèdit, cal
emplenar les dates efectives. Cal detallar, igual-
ment, el tipus d’interès aplicat en les previsions
a partir de l’addició del valor de l’índex i del di-
ferencial. Aquest tipus d’interès s’ha de calcu-
lar a partir de les dades anteriors i amb el pro-
cediment descrit a la instrucció 4 de l’annex 2.
En les operacions en divisa cal assenyalar el tipus
de canvi aplicat, que es calcula d’acord amb el
procediment previst a la instrucció 4.2 c de l’an-
nex 2.

—9 A l’apartat “Observacions” s’ha de des-
criure l’operació si té característiques o cir-
cumstàncies no previstes al model. Aquest
apartat també està reservat per totes les infor-
macions complementàries que resultin d’in-
terès per valorar l’operació objecte de trami-
tació.

ANNEX 6

Instruccions per emplenar el model CL-3

—1 En aquest model cal enumerar les anu-
alitats teòriques de les operacions de crèdit a
llarg termini formalitzades o avalades per l’en-
titat peticionària, incloent-hi les operacions
vigents, les tramitades anteriorment pendents
de formalització i, en la darrera fila, l’operació
de crèdit en tràmit. En el cas que l’operació de
crèdit en tràmit estigui destinada a la substitu-
ció d’operacions preexistents, cal incloure-hi
aquesta operació, i no les operacions objecte
de substitució. Les anualitats teòriques es cal-
culen d’acord amb el procediment previst a la
instrucció 1 de l’annex 2.

—2 En primer terme cal indicar el número
d’expedient que ha assignat la Direcció Gene-
ral de Política Financera a cadascuna de les ope-
racions de crèdit. Per a les operacions anteriors
a l’1 de gener de 1996, si no es disposa d’aquesta
informació, cal indicar la data de formalització.
A continuació, s’hi han d’indicar les dades que
s’utilitzen per calcular l’anualitat teòrica: capital
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pendent, tipus d’interès nominal anual vigent i
termini que manca fins al venciment. La data de
referència del capital pendent ha de ser l’últim
dia del mes anterior a la data de tramesa de l’ex-
pedient. Si no es disposa d’aquest tancament
mensual, es pot utilitzar un tancament mensu-
al anterior que, com a màxim, ha de ser el del
tercer mes anterior a la data de tramesa. En el
cas d’operacions formalitzades o tramitades amb
posterioritat a aquesta data o pendents de dis-
posició, cal indicar el capital inicial. Tot seguit,
cal fer constar les anualitats teòriques calcula-
des a partir d’aquestes dades i agrupar-les en dos
apartats:

a) Anualitats teòriques de les operacions de
crèdit formalitzades o a formalitzar per l’enti-
tat peticionària.

b) Anualitats teòriques de les operacions de
crèdit avalades o a avalar per l’entitat peticio-
nària.

—3 A la darrera columna cal marcar amb una
creu les operacions de crèdit l’anualitat teòrica
de les quals no és computable a la ràtio legal
d’estalvi net perquè una disposició legal ho es-
tableix expressament. L’import de l’anualitat
teòrica ha de figurar només per la part compu-
table. Si no computa en la seva totalitat s’ha
d’indicar amb el valor 0. A l’apartat d’observa-
cions cal especificar la disposició legal que pre-
veu que no es computi totalment o parcialment
l’anualitat de l’operació de referència que cal
identificar amb el número d’expedient.

—4 A l’apartat d’observacions cal fer constar
tota informació que sigui rellevant en relació
amb les operacions i anualitats detallades al
model.

ANNEX 7

Instruccions per emplenar el model CL-4

—1 Model CL-4.0
1.1 En aquest model s’indiquen les dades

comptables més rellevants per avaluar la situ-
ació econòmica i financera de l’ens local i les
ràtios financeres i legals calculades a partir
d’aquestes dades i d’altres dades financeres. El
model es divideix en tres apartats: “Dades pres-
supostàries i comptables”, “Ràtios financeres”
i “Ràtios legals”.

1.2 Al primer apartat cal indicar l’exercici
i les dades comptables detallades al model, ob-
tingudes dels estats i comptes anuals del darrer
exercici liquidat, de l’estat de romanent de tre-
soreria de l’exercici anterior al darrer liquidat
i del pressupost en vigor. També cal indicar les
dates d’aprovació i de tramesa al Departament
de Governació d’aquests documents pressupos-
taris i comptables.

1.3 Al segon apartat s’han de calcular les rà-
tios financeres que s’han descrit a la instrucció
5 de l’annex 2.

1.4 Al tercer apartat s’han de calcular les rà-
tios legals que determinen el règim d’autoritza-
ció de l’operació de crèdit, d’acord amb el pro-
cediment descrit a les instruccions 2 i 3 de l’annex
2, a partir de la informació comptable i finan-
cera que figura als apartats anteriors i al model
CL-3.

—2 Model CL-4.1
2.1 En aquest model s’indiquen les dades

comptables més rellevants per avaluar la situa-

ció econòmica i financera de l’ens local i del grup
integrat per l’ens local, els seus organismes au-
tònoms i les societats mercantils de capital ínte-
grament local. Igualment s’indiquen les ràtios
financeres i legals calculades a partir d’aquestes
dades i d’altres dades financeres. El model es
divideix en quatre apartats: “Dades pressupos-
tàries i comptables corresponents a l’ens local”,
“Ràtios financeres corresponents a l’ens local”,
“Dades comptables en termes consolidats del
grup integrat per l’ens local, els seus organismes
autònoms i les societats mercantils de capital
íntegrament local” i “Ràtios legals”.

2.2 Al primer apartat cal indicar l’exercici i
les dades comptables detallades al model corres-
ponents a l’ens local, obtingudes dels estats i
comptes anuals del darrer exercici liquidat, de
l’estat de romanent de tresoreria de l’exercici an-
terior al darrer liquidat i del pressupost en vigor.
Cal indicar igualment les dates d’aprovació i de
tramesa al Departament de Governació d’aquests
documents pressupostaris i comptables.

2.3 Al segon apartat, s’han de calcular les
ràtios financeres corresponents a l’ens local que
s’han descrit a la instrucció 5 de l’annex 2.

2.4 Al tercer apartat cal indicar l’exercici i
les dades comptables en termes consolidats de-
tallades al model obtingudes de la liquidació de
cadascun dels pressupostos i dels estats comp-
tables de l’ens local, els seus organismes autò-
noms i les societats mercantils de capital ínte-
grament local, que integren el pressupost general
de l’ens local. Cal indicar, igualment, la data
d’aprovació de cadascun d’aquests documents
comptables corresponents als ens dependents
abans esmentats, els quals s’han d’identificar
amb el nom i el codi descrit a la instrucció 1.2
de l’annex 1.

2.5 En el quart apartat s’han de calcular les
ràtios legals que determinen el règim d’autorit-
zació de l’operació de crèdit, d’acord amb el
procediment descrit a les instruccions 2 i 3 de
l’annex 2, a partir de la informació comptable
i financera que figura als apartats anteriors i al
model CL-3.

—3 Model CL-4.2
3.1 En aquest model s’indiquen les dades

comptables més rellevants per avaluar la situació
econòmica i financera de l’organisme autònom ad-
ministratiu, de l’ens local i del grup integrat per
l’ens local, els seus organismes autònoms i les so-
cietats mercantils de capital íntegrament local.
Igualment s’indiquen les ràtios financeres i legals
calculades a partir d’aquestes dades i d’altres da-
des financeres. El model es divideix en cinc apar-
tats: “Dades pressupostàries i comptables corres-
ponents a l’organisme autònom”, “Ràtios
financeres corresponents a l’organisme autònom”,
“Dades comptables i financeres corresponents a
l’ens local”, “Dades comptables en termes conso-
lidats del grup integrat per l’ens local, els seus or-
ganismes autònoms i les societats mercantils de
capital íntegrament local” i “Ràtios legals”.

3.2 Al primer apartat cal indicar l’exercici
i les dades comptables detallades al model cor-
responents a l’organisme autònom administra-
tiu, obtingudes dels estats i comptes anuals del
darrer exercici liquidat, de l’estat de romanent
de tresoreria de l’exercici anterior al darrer li-
quidat i del pressupost en vigor. Cal indicar,
igualment, les dates d’aprovació i de tramesa al
Departament de Governació d’aquests docu-
ments pressupostaris i comptables.

3.3 Al segon apartat, s’han de calcular les
ràtios financeres corresponents a l’organisme
autònom que s’han descrit a la instrucció 5 de
l’annex 2.

3.4 Al tercer apartat cal indicar l’exercici i
les dades comptables detallades al model cor-
responents a l’ens local, obtingudes dels estats
i comptes anuals del darrer exercici liquidat. Cal
indicar, igualment, les dates d’aprovació i de
tramesa al Departament de Governació d’a-
quests documents comptables i la informació
relativa al deute viu de l’ens local.

3.5 Al quart apartat cal indicar l’exercici i
les dades comptables en termes consolidats de-
tallades al model obtingudes de la liquidació de
cadascun dels pressupostos i dels estats comp-
tables de l’ens local, els seus organismes autò-
noms i les societats mercantils de capital ínte-
grament local, que integren el pressupost general
de l’ens local. Cal indicar, igualment, la data
d’aprovació de cadascun d’aquests documents
comptables corresponents als ens dependents
abans esmentats, els quals s’han d’identificar
amb el seu nom i el codi descrit a la instrucció
1.2 de l’annex 1.

3.6 Al cinquè apartat s’han de calcular les
ràtios legals que determinen el règim d’autorit-
zació de l’operació de crèdit, d’acord amb el
procediment descrit a les instruccions 2 i 3 de
l’annex 2, a partir de la informació comptable
i financera que figura als apartats anteriors i al
model CL-3.

—4 Model CL-4.3
4.1 En aquest model s’indiquen les dades

comptables més rellevants per avaluar la situ-
ació econòmica i financera de l’organisme au-
tònom comercial, industrial, financer o anàleg,
de l’ens local i del grup integrat per l’ens local,
els seus organismes autònoms i les societats
mercantils de capital íntegrament local. Igual-
ment, s’hi indiquen les ràtios legals calculades
a partir d’aquestes dades i d’altres dades finan-
ceres. El model es divideix en quatre apartats:
“Dades comptables corresponents a l’organis-
me autònom”, “Dades comptables i financeres
corresponents a l’ens local”, “Dades comptables
en termes consolidats del grup integrat per l’ens
local, els seus organismes autònoms i les soci-
etats mercantils de capital íntegrament local” i
“Ràtios legals”.

4.2 Al primer apartat cal indicar l’exercici
i les dades comptables detallades al model cor-
responents a l’organisme autònom comercial, in-
dustrial, financer o anàleg, obtingudes dels es-
tats i comptes anuals del darrer exercici tancat.
Cal indicar-hi, igualment, les dates d’aprovació
i de tramesa al Departament de Governació
d’aquests documents comptables.

4.3 Al segon apartat cal indicar l’exercici i
les dades comptables detallades al model cor-
responents a l’ens local, obtingudes dels estats
i comptes anuals del darrer exercici liquidat. Cal
indicar-hi, igualment, les dates d’aprovació i de
tramesa al Departament de Governació d’a-
quests documents comptables i la informació
relativa al deute viu de l’ens local.

4.4 Al tercer apartat cal indicar l’exercici i
les dades comptables en termes consolidats de-
tallades al model obtingudes de la liquidació de
cadascun dels pressupostos i dels estats comp-
tables de l’ens local, els seus organismes autò-
noms i les societats mercantils de capital ínte-
grament local, que integren el pressupost general
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de l’ens local. Cal indicar-hi, igualment, la data
d’aprovació de cadascun d’aquests documents
comptables corresponents als ens dependents
abans esmentats els quals s’han d’identificar pel
seu nom i pel codi descrit a la instrucció 1.2 de
l’annex 1.

4.5 Al quart apartat s’han de calcular les rà-
tios legals que determinen el règim d’autoritza-
ció de l’operació de crèdit, d’acord amb el pro-
cediment descrit a les instruccions 2 i 3 de l’annex
2, a partir de la informació comptable i finan-
cera que figura als apartats anteriors i al model
CL-3.

—5 Model CL-4.4
5.1 En aquest model s’indiquen les dades

comptables més rellevants per avaluar la situ-
ació econòmica i financera de la societat mer-
cantil de capital íntegrament local, de l’ens lo-
cal i del grup integrat per l’ens local, els seus
organismes autònoms i les societats mercantils
de capital íntegrament local. Igualment, s’hi
indiquen les ràtios legals calculades a partir
d’aquestes dades i d’altres dades financeres. El
model es divideix en quatre apartats: “Dades
comptables corresponents a la societat mercan-
til”, “Dades comptables i financeres correspo-
nents a l’ens local”, “Dades comptables en ter-
mes consolidats del grup integrat per l’ens local,
els seus organismes autònoms i les societats
mercantils de capital íntegrament local” i “Rà-
tios legals”.

5.2 Al primer apartat cal indicar l’exercici
i les dades comptables detallades al model cor-
responents a la societat mercantil de capital ín-
tegrament local, obtingudes dels comptes anuals
del darrer exercici tancat. Cal indicar-hi, igual-
ment, les dates d’aprovació i de tramesa al De-
partament de Governació d’aquests documents
comptables.

5.3 Al segon apartat cal indicar l’exercici i
les dades comptables detallades al model cor-
responents a l’ens local, obtingudes dels estats
i comptes anuals del darrer exercici liquidat. Cal
indicar-hi, igualment, les dates d’aprovació i de
tramesa al Departament de Governació d’a-
quests documents comptables i la informació
relativa al deute viu de l’ens local.

5.4 Al tercer apartat cal indicar l’exercici i
les dades comptables en termes consolidats de-
tallades al model obtingudes de la liquidació de
cadascun dels pressupostos i dels estats comp-
tables de l’ens local, els seus organismes autò-
noms i les societats mercantils de capital ínte-
grament local, que integren el pressupost general
de l’ens local. Cal indicar-hi, igualment, la data
d’aprovació de cadascun d’aquests documents
comptables corresponents als ens dependents
abans esmentats, els quals s’han d’identificar
amb el nom i el codi descrit a la instrucció 1.2
de l’annex 1.

5.5 Al quart apartat s’han de calcular les rà-
tios legals que determinen el règim d’autorització
de l’operació de crèdit, d’acord amb el procedi-
ment descrit a les instruccions 2 i 3 de l’annex 2,
a partir de la informació comptable i financera que
figura als apartats anteriors i al model CL-3.

ANNEX 8

Instruccions per emplenar el model PR

—1 Les previsions d’ingressos i despeses o
d’estats financers que cal trametre en els supòsits

previstos als articles 1.2 f, 1.3, 2.2, 5.1, 5.3 i a la
disposició transitòria segona d’aquesta Ordre
s’indiquen al model PR, en la versió que corres-
pongui, d’acord amb el detall següent:

a) Si l’entitat peticionària és un ens local o
un organisme autònom administratiu, cal trame-
tre el model PR.0.

b) Si l’entitat peticionària és un organisme
autònom comercial, industrial, financer o anà-
leg, cal trametre el model PR.1.

c) Si l’entitat peticionària és una societat
mercantil de capital íntegrament local, cal tra-
metre el model PR.2.

d) Si les previsions fan referència al grup in-
tegrat per l’ens local, els seus organismes autò-
noms i les societats mercantils de capital ínte-
grament local, cal trametre el model PR.3.

Aquest model s’ha d’acompanyar d’una
memòria del president de l’ens relativa a les
hipòtesis utilitzades en l’elaboració de les pre-
visions. Aquest document ha de detallar, com
a mínim, les hipòtesis principals que expliquen
l’evolució de cadascun dels capítols o dels
comptes.

No cal presentar aquest model en el cas de
substitucions o modificacions d’operacions pre-
existents que impliquin una disminució de la
càrrega financera o del risc de les operacions es-
mentades.

Perquè es pugui fer un seguiment del compli-
ment de les previsions contingudes al model PR,
els ens afectats han de trametre durant el primer
semestre de cada exercici les dades correspo-
nents al tancament comptable de l’exercici an-
terior, les quals s’han de detallar en el mateix
format que en el model esmentat.

—2 Model PR.0
2.1 Les previsions d’ingressos i despeses

s’han d’especificar per capítols. Únicament es
preveu una informació més detallada del capí-
tol 3 d’ingressos.

2.2 Si aquestes previsions es refereixen a les
mesures de sanejament aprovades amb l’objecte
d’absorbir el romanent de tresoreria per a des-
peses generals negatiu, cal que l’evolució dels
imports indicats a la casella 22 “Romanent de
tresoreria per a despeses generals” en reculli
l’absorció progressiva durant el període previst.
La data de l’acord del ple, o de l’òrgan compe-
tent de l’organisme autònom, d’aprovació de les
mesures ha de figurar a l’encapçalament del
model. En cas d’aprovació de l’òrgan competent
de l’organisme autònom, cal especificar-ho a
l’apartat d’observacions. El detall relatiu a l’im-
port a sanejar per cadascun dels procediments
previstos als punts 1, 2 i 3 de l’article 174 de la
Llei reguladora de les hisendes locals ha de
constar al segon full del model.

2.3 Si aquestes previsions es refereixen a les
mesures de sanejament aprovades amb l’objecte
d’equilibrar una situació d’estalvi net negatiu,
cal que la ràtio financera de la casella 36 “Ca-
pacitat de retorn. Amortització anual” sigui
positiva dins el termini del pla de sanejament.
La data de l’acord del ple d’aprovació del pla ha
de figurar a l’encapçalament del model. Així
mateix, en el cas que el romanent de tresoreria
per a despeses generals negatiu hagi estat pro-
vocat per una situació d’estalvi net negatiu, l’ens
local o l’organisme autònom administratiu pot
aprovar un pla de sanejament financer acollit a
l’article 54 de la Llei reguladora de les hisendes
locals sempre que acrediti l’absorció del roma-

nent dins el termini previst per l’article 174
d’aquesta Llei.

2.4 A les caselles 23 a 26 relatives al deute
viu, cal indicar-hi les obligacions que existeixen
per aquest concepte a 31 de desembre de l’exer-
cici que correspongui. L’evolució d’aquest con-
cepte ha de concordar amb les previsions del ca-
pítol 9 d’ingressos i del capítol 9 de despeses.
Respecte a aquest capítol de despeses, cal indi-
car, a l’apartat d’observacions, si s’hi inclouen
amortitzacions anticipades o despeses diferents
de l’amortització d’operacions de crèdit.

2.5 A l’apartat “Estalvi corrent i resultat
pressupostari” es calcula l’estalvi corrent abans
i després de les amortitzacions d’operacions de
crèdit a llarg termini i es relaciona aquest con-
cepte amb el resultat pressupostari.

2.6 L’apartat de “Ràtios financeres” ha de
recollir les ràtios que s’han descrit a la instruc-
ció 5 de l’annex 2.

—3 Model PR.1
3.1 Les previsions d’estats financers han de

fer referència als comptes detallats al model.
3.2 Si aquestes previsions es refereixen a les

mesures de sanejament aprovades amb l’objecte
d’absorbir el romanent de tresoreria per a des-
peses generals negatiu, cal que l’evolució dels
imports indicats a la casella 45 “Romanent de
tresoreria per a despeses generals” en reculli
l’absorció progressiva durant el període previst.
La data de l’acord del ple, o de l’òrgan compe-
tent de l’organisme autònom, d’aprovació de les
mesures ha de figurar a l’encapçalament del
model. En cas d’aprovació de l’òrgan competent
de l’organisme autònom, cal especificar-ho a
l’apartat d’observacions. En aquest apartat s’in-
dica, igualment, el detall relatiu a l’import a
sanejar per cadascun dels procediments previs-
tos en els punts 1, 2 i 3 de l’article 174 de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

3.3 Si aquestes previsions es refereixen a les
mesures de sanejament aprovades amb l’objecte
d’equilibrar una situació d’estalvi net negatiu,
cal que la ràtio financera de la casella 53 “Ca-
pacitat de retorn. Amortització anual” sigui
positiva dins el termini del pla de sanejament.
La data de l’acord del ple d’aprovació del pla ha
de figurar a l’encapçalament del model.

3.4 A les caselles 46 a 49 relatives al deute
viu cal indicar les obligacions que existeixen per
aquest concepte a 31 de desembre de l’exerci-
ci que correspongui.

3.5 A l’apartat “Estalvi corrent” es calcula
aquest concepte abans i després de les amor-
titzacions d’operacions de crèdit a llarg termini.

3.6 L’apartat de “Ràtios financeres” ha de
recollir els conceptes que s’han descrit a la ins-
trucció 5 de l’annex 2, els quals s’han d’aplicar
en aquest cas a l’organisme autònom comerci-
al, industrial, financer o anàleg.

—4 Model PR.2
4.1 Les previsions d’estats financers han de

fer referència als comptes detallats al model.
4.2 Si aquestes previsions es refereixen a les

mesures de sanejament aprovades amb l’objec-
te d’equilibrar una situació d’estalvi net negatiu,
cal que la ràtio financera de la casella 34 “Capa-
citat de retorn. Amortització anual” sigui posi-
tiva dins el termini del pla de sanejament. La data
de l’acord del ple d’aprovació del pla ha de figurar
a l’encapçalament del model.

4.3 A les caselles 27 a 30 relatives al deute
viu cal indicar les obligacions que existeixen per
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aquest concepte a 31 de desembre de l’exerci-
ci que correspongui.

4.4 A l’apartat “Estalvi corrent” es calcula
aquest concepte abans i després de les amor-
titzacions d’operacions de crèdit a llarg termini.

4.5 L’apartat de “Ràtios financeres” ha de
recollir els conceptes que s’han descrit a la ins-
trucció 5 de l’annex 2, els quals s’han d’aplicar
en aquest cas a la societat mercantil de capital
íntegrament local.

—5 Model PR.3
5.1 Les previsions d’ingressos i despeses

s’han d’especificar per capítols. Únicament es
preveu un detall del capítol 3 d’ingressos.

5.2 A les caselles 22 a 25 relatives al deute
viu cal indicar les obligacions que existeixen per
aquest concepte a 31 de desembre de l’exerci-
ci que correspongui. L’evolució d’aquest concep-
te ha de concordar amb les previsions del capítol
9 d’ingressos i del capítol 9 de despeses. Respec-
te a aquest capítol de despeses, cal indicar, a
l’apartat d’observacions, si s’hi inclouen amor-
titzacions anticipades o despeses diferents de
l’amortització d’operacions de crèdit.

5.3 A l’apartat “Estalvi corrent i resultat
pressupostari” es calcula l’estalvi corrent abans
i després de les amortitzacions d’operacions de
crèdit a llarg termini i es relaciona aquest con-
cepte amb el resultat pressupostari.

5.4 L’apartat de “Ràtios financeres” ha de
recollir les ràtios que s’han descrit a la instruc-
ció 5 de l’annex 2.

ANNEX 9

Instruccions per emplenar el model CT

—1 Aquest model s’utilitza per a la comuni-
cació de les operacions de crèdit a curt termini
o operacions de tresoreria concertades pels ens
locals, els organismes autònoms locals i les so-
cietats mercantils de capital íntegrament local,
d’acord amb l’article 3 d’aquesta Ordre. Són
operacions de crèdit a curt termini les operacions
de termini igual o inferior a un any.

—2 Les societats mercantils de capital íntegra-
ment local no han d’emplenar l’apartat del mo-
del relatiu a dades comptables i a la ràtio legal
de tresoreria. Aquest apartat no l’han d’emple-
nar, tampoc, els organismes autònoms comer-
cials, industrials, financers o anàlegs, quan for-
malitzin operacions no vinculades a la gestió
pressupostària.

—3 En aquest model es fa una descripció de
les condicions financeres de l’operació de crè-
dit a curt termini o operació de tresoreria con-
certada, s’indiquen les dades comptables rela-
cionades amb la gestió de la tresoreria de l’ens
local o de l’organisme autònom local i s’obté la
ràtio legal de tresoreria. Les dades comptables
que s’utilitzen en aquest model, així com les
relatives a la tresoreria concertada es refereixen
a l’entitat peticionària. En el cas que hi hagi
l’aval de l’ens local a l’operació de tresoreria
d’un ens dependent, s’han de comunicar com a
dues operacions separades. Cal que l’ens local
comuniqui l’aval i l’ens dependent l’operació de
tresoreria.

—4 Quan la tramesa del model respon a una
modificació de les condicions financeres d’una
operació tramitada anteriorment, tal com pre-
veu la instrucció 4 de l’annex 1, cal indicar el

número d’expedient al primer epígraf de l’apar-
tat “Tipus d’operació, entitat de crèdit i import”.

—5 Al mateix apartat, cal indicar mitjançant
una creu:

5.1 A l’epígraf corresponent a la naturale-
sa de l’operació s’ha d’indicar si es tracta d’una
operació de tresoreria o d’un aval a una operació
de tresoreria. En el darrer cas, cal indicar a con-
tinuació l’entitat beneficiària de l’aval.

5.2 A l’epígraf corresponent a la instrumen-
tació de l’operació s’ha d’indicar de quina mo-
dalitat contractual es tracta.

—6 A continuació, cal fer-hi constar l’entitat
de crèdit amb què es concerta l’operació i el límit
màxim de crèdit disponible.

—7 A l’apartat “Termini de l’operació” s’ha
de detallar el període de vigència de l’operació
en mesos i s’ha de despreciar la fracció de dies
inferior a un mes. Tot seguit, als subapartats ad-
dicionals s’han d’indicar les dates de formalit-
zació i de venciment pactades.

—8 A l’apartat “Cost de l’operació” cal fer
constar a l’epígraf “Tipus d’interès nominal ini-
cial o fix” el tipus a aplicar inicialment quan s’ha-
gi pactat un tipus revisable, o el tipus fix pactat
per a tota la vida de l’operació. Si s’aplica un
tipus variable des de l’inici, cal deixar la case-
lla en blanc. Al subapartat “Índex (Denomina-
ció)” cal indicar l’índex a aplicar segons les clàu-
sules contractuals; a continuació, al subapartat
“Valor de l’índex” s’ha de detallar el valor efec-
tivament aplicat d’aquest índex a l’operació de
tresoreria formalitzada. Al subapartat “Diferen-
cial” s’ha d’indicar el valor del diferencial amb
el signe que correspongui, i a “Valor resultant”,
el valor que resulti de la suma del valor de l’índex
i del diferencial. Els tipus d’interès s’han d’ex-
pressar en tant per cent amb tres decimals.

—9 Al subapartat “Comissions” s’han d’indi-
car les comissions que comporta l’operació. Si
la comissió s’obté de l’aplicació d’un percentat-
ge, cal indicar-lo amb la base de càlcul, la qual
s’expressa per la seva quantia si està determi-
nada o pel concepte corresponent en el cas con-
trari; si no, s’ha d’indicar l’import fix que repre-
senta. Igualment, cal indicar la periodicitat de
pagament de les comissions mensual, trimestral,
semestral, anual o única, expressada amb les
lletres M, T, S, A i U respectivament. Si hi ha
altres comissions, s’han d’especificar a continu-
ació del literal “Altres”.

—10 A l’apartat “Estats i comptes anuals del
darrer exercici liquidat” s’ha d’indicar l’exercici
i les dades comptables detallades al model. Cal
indicar-hi, igualment, les dates d’aprovació i de
tramesa al Departament de Governació d’a-
quests documents comptables.

—11 Ràtio legal de tresoreria
A la casella 8 s’ha de fer constar la suma dels

imports disposats i disponibles pendents de dis-
posició per les operacions de crèdit a curt ter-
mini concertades o avalades abans de l’opera-
ció que és objecte de comunicació. A la casella
9 cal afegir a l’import anterior el límit màxim
disponible per l’operació que es comunica. A
la casella 10 s’ha de calcular la ràtio legal de tre-
soreria. El numerador d’aquest quocient és el
concepte que figura a la casella 9: “Suma de lí-
mits màxims contractats per operacions de crè-
dit a curt termini, incloent-hi l’operació comu-

nicada”. El denominador figura a la casella 1:
“Drets reconeguts nets per operacions corrents
(capítols 1 a 5)”. El resultat obtingut es mul-
tiplica per 100 per tal d’expressar-lo en percen-
tatge. D’acord amb l’article 52 de la Llei regu-
ladora de les hisendes locals aquesta ràtio legal
no pot superar un 30%.

—12 A l’apartat “Pressupost en vigor” s’ha
d’indicar l’exercici a què correspon i les dates
d’aprovació i de tramesa al Departament de Go-
vernació.
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tàcita van manifestar no estar interessats a de-
manar l’exceptuació de la venda;

Atès que la Junta Distribuïdora d’Herènci-
es, reunida en la sessió de 14 de gener de 1999,
va acordar la venda del pis de referència;

Vist l’informe emès en data 12 de maig de
1999 per l’Assessoria Jurídica del Departament
d’Economia i Finances;

Vist l’informe favorable emès en data 27 de
maig de 1999 per la Intervenció General de l’Ad-
ministració de la Generalitat;

Vistos els articles 17 de la Llei 11/1981, de 7
de desembre, de patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, i 93 i següents del seu Reglament,
aprovat pel Decret 323/1983, de 14 de juliol,

RESOLC:

—1 Aprovar la venda mitjançant subhasta pú-
blica, d’acord amb el que estableixen els articles
95 i següents del Reglament per a l’execució de la
Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya,
del pis que té la següent descripció registral:

“Urbana. Entitat número dos. Pis primer de
l’edifici de Barcelona, carrer Jocs Florals, núm.
114. Distribuïda interiorment amb una galeria

al fons. Fa una superfície útil de quaranta-vuit
metres quadrats. Afronta: projecció en el c. Jocs
Florals; dreta, entrant, amb l’edifici i, propietat
d’en Ramon Mediavilla Aycart, actualment casa
núm. 110 i 112 del mateix carrer; esquerra, casa
núm. 116 del mateix carrer i escala; i, fons, pro-
jecció sobre planta baixa. Té un coeficient de
cinquanta enters per cent.”

—2 D’acord amb el que disposa l’article 95.1.e)
del Reglament per a l’execució de la Llei de pa-
trimoni de la Generalitat de Catalunya, es fixa la
quantitat que servirà de tipus a la subhasta en
5.225.720 ptes., exclosos els impostos i les despe-
ses, la qual podrà ser millorada a l’alça.

 —3 Facultar la Direcció General del Patrimo-
ni de la Generalitat de Catalunya perquè dugui
a terme tots els actes i tràmits per donar com-
pliment a la present Resolució, així com per a
la formalització de tots els documents que siguin
necessaris per dur a terme la venda.

Barcelona, 8 de juny de 1999

ARTUR MAS I GAVARRÓ

Conseller d’Economia i Finances

(99.161.071)

(99.174.102)

RESOLUCIÓ
de 8 de juny de 1999, per la qual s’aprova la ven-
da d’un pis propietat de la Generalitat al c. Jocs
Florals, de Barcelona.

Atès que el pis del carrer Jocs Florals, 114,
1r, de Barcelona, és propietat de la Generali-
tat de Catalunya mitjançant acta de declaració
d’hereus abintestat d’11 de juny de 1997, dictada
pel Jutjat de 1a Instància núm. 49 de Barcelona;

Atès que l’esmentat bé consta inscrit a nom
de la Generalitat de Catalunya al Registre de
la propietat núm. 14 de Barcelona, al tom 2.297
de l’arxiu, llibre 61 de Sants, foli 16, finca regis-
tral núm. 3.631, inscripció 3a;

Atès que l’indicat bé consta inscrit a l’Inven-
tari general de béns de la Generalitat de Ca-
talunya amb el núm. 5.215 i és de naturalesa pa-
trimonial;

Atès que el pis de referència no es troba in-
clòs en el catàleg del patrimoni arquitectònic
historicoartístic, segons informe tècnic de 15 de
desembre de 1997, i atès que no té interès de cap
ordre i que amb la consulta prèvia realitzada
amb els departaments representants de la Junta
Distribuïdora d’Herències aquests de forma
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RESOLUCIÓ
de 8 de juny de 1999, per la qual s’aprova la venda
d’un pis propietat de la Generalitat al carrer
Mercat, de Barcelona.

Atès que el pis del carrer Mercat, núm. 8-10,
2n. 1a, de Barcelona és propietat de la Genera-
litat de Catalunya, mitjançant acta de declara-
ció d’hereus abintestat dictada pel Jutjat de 1a
Instància núm. 12 dels de Barcelona, de data 9
de gener de 1996;

Atès que el bé esmentat consta inscrit a nom
de la Generalitat de Catalunya en el Registre de
la propietat núm. 2 dels de Barcelona, al tom
2890 de l’arxiu, llibre 716, foli 204, finca regis-
tral núm. 58.465, inscripció 1a;

Atès que el bé indicat consta inscrit a l’Inven-
tari general de béns de la Generalitat de Cata-
lunya amb el núm. 3.690 i és de naturalesa pa-
trimonial;

Atès que el pis de referència no es troba in-
clòs en el catàleg del patrimoni arquitectònic his-
toricartístic, segons informe tècnic de 2 de no-
vembre de 1998; atès que no té interès de cap
ordre; i atès que amb la consulta prèvia realit-
zada amb els departaments representants de la
Junta Distribuïdora d’Herències, aquests, de
forma tàcita, van manifestar no estar interessats
a demanar l’exceptuació de la venda:

Atès que la Junta Distribuïdora d’Herènci-
es, reunida en sessió de 14 de gener de 1999, va
acordar la venda del pis de referència;

Vist l’informe emès en data 7 de maig de 1999
per l’Assessoria Jurídica del Departament d’E-
conomia i Finances;

Vist l’informe favorable emès en data 27 de
maig de 1999 per la Intervenció General de l’Ad-
ministració de la Generalitat;

Vistos els articles 17 de la Llei 11/1981, de 7
de desembre, de patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, i 93 i següents del seu Reglament,
aprovat pel Decret 323/1983, de 14 de juliol,

RESOLC:

—1 Aprovar la venda mitjançant subhasta pú-
blica, d’acord amb el que estableixen els articles
95 i següents del Reglament per a l’execució de
la Llei de patrimoni de la Generalitat de Cata-
lunya, del pis que té la següent descripció registral:

“Urbana. Pis segon de la casa número sis del
carrer del Mercat, a la barriada de Sant Andreu
de Palomar d’aquesta ciutat, que forma part o
està contingut en el bloc de cases assenyalat amb
els números dos, quatre, sis i sis bis en dit car-
rer del Mercat, té entrada pel replà corresponent
al segon pis de l’escala comú a les cases núme-
ro sis i sis bis; es compon de rebedor, cuina-
menjador, dos dormitoris i serveis sanitaris, amb
una superfície de quaranta-sis metres setanta-
cinc decímetres quadrats equivalents a mil dos-
cents trenta-set pams també quadrats. Afron-
ta pel sud, amb la projecció vertical del carrer
del Mercat; per l’esquerra entrant, oest, amb el
pis segon de la casa número sis bis del mateix
grup o bloc de cases, escala comú i replà per on
té la seva entrada; per la dreta, est, amb el pis
segon de la casa número quatre del propi bloc
o grup de cases; per l’esquena, nord, amb la finca
dels successors d’en José Framis; per sota amb

el pis primer, i per sobre, amb la taulada de l’edi-
fici. És part i se segrega de la finca descrita en
la inscripció 12a. del número 2314 triplicat, al foli
209 del tom 953 de l’arxiu, llibre 160 de la sec-
ció 7a., en la que consta el Reglament compren-
siu dels elements comuns i normes obligatòri-
es a cada un dels futurs propietaris dels diferents
habitatges o pisos de dita major finca. D’acord
amb el valor total de dita major finca, el de la
finca d’aquest número es de vuit enters i tren-
ta-tres centèsimes per cent.”

—2 D’acord amb el que disposa l’article 95.1.e)
del Reglament per a l’execució de la Llei de pa-
trimoni de la Generalitat de Catalunya, fixar la
quantitat que servirà de tipus a la subhasta en
4.000.000 de ptes., impostos i despeses exclosos,
la qual podrà ser millorada a l’alça.

—3 Facultar la Direcció General del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya perquè dugui a
terme tots els actes i tràmits per donar compli-
ment a la present Resolució, així com per a la
formalització de tots els documents que siguin
necessaris per dur a terme la venda.

Barcelona, 8 de juny de 1999

ARTUR MAS I GAVARRÓ

Conseller d’Economia i Finances

(99.161.072)

RESOLUCIÓ
de 8 de juny de 1999, per la qual s’aprova la venda
d’un pis propietat de la Generalitat al passeig
marítim de Coma-ruga, del Vendrell.

Atès que el pis porta F de la planta baixa,
situada en el centre dreta de l’edifici ubicat al
passeig marítim de Coma-ruga, apartaments
Palfuriana, del Vendrell, és propietat de la Ge-
neralitat de Catalunya, mitjançant acta de de-
claració d’hereus abintestat dictada pel Jutjat de
1a Instància núm. 1 del Vendrell, de data 6 de
febrer de 1997;

Atès que l’esmentat bé consta inscrit a nom
de la Generalitat de Catalunya en el Registre de
la propietat núm. 2 del Vendrell, al tom 1.125 de
l’arxiu, llibre 193, foli 32, finca registral núm.
3911, inscripció 5a;

Atès que l’indicat bé consta inscrit a l’Inventari
general de béns de la Generalitat de Catalunya
amb el núm. 3.668 i és de naturalesa patrimonial;

Atès que el pis de referència no es troba in-
clòs en el catàleg del patrimoni arquitectònic his-
toricoartístic, segons informe tècnic de 28 d’oc-
tubre de 1998; atès que no té interès de cap
ordre; i atès que amb la consulta prèvia realit-
zada amb els departaments representants de la
Junta Distribuïdora d’Herències, aquests, de
forma tàcita, van manifestar no estar interessats
a demanar l’exceptuació de la venda;

Atès que la Junta Distribuïdora d’Herènci-
es, reunida en sessió de 28 d’abril de 1999, va
acordar la venda del pis de referència;

Vist l’informe emès en data 11 de maig de
1999 per l’Assessoria Jurídica del Departament
d’Economia i Finances;

Vist l’informe favorable emès en data 27 de
maig de 1999 per la Intervenció General de l’Ad-
ministració de la Generalitat;

Vistos els articles 17 de la Llei 11/1981, de 7
de desembre, de patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, i 93 i següents del seu Reglament,
aprovat pel Decret 323/1983, de 14 de juliol,

RESOLC:

—1 Aprovar la venda mitjançant subhasta pú-
blica, d’acord amb el que estableixen els articles
95 i següents del Reglament per a l’execució de la
Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya,
del pis que té la següent descripció registral:

“Urbana. Número sis. Habitatge, porta lletra F,
de la planta baixa situada en el centre dreta de l’edi-
fici situat en el Barri Marítim, terme del Vendrell,
amb front a un futur passeig marítim, sense núme-
ro, que pren com a front l’esmentat passeig. Té una
superfície de trenta-dos metres quadrats i consta
de: menjador, rebedor, cuina i agençament, amb
un terreny d’ús privatiu en el seu afrontament
lateral dret de setze metres quadrats. Afronta:
front, amb vestíbul d’escala; dret, amb finca de la
que es va segregar; fons amb habitatge lletra E, de
la mateixa planta; esquerra, amb porta d’accés i
replà d’escala. La seva quota és d’un enter, vuitan-
ta-sis centèsimes per cent.”

—2 D’acord amb el que disposa l’article 95.1.e)
del Reglament per a l’execució de la Llei de pa-
trimoni de la Generalitat de Catalunya, fixar la
quantitat que servirà de tipus a la subhasta en
6.497.275 ptes., impostos i despeses exclosos, la
qual podrà ser millorada a l’alça.

—3 Facultar la Direcció General del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya perquè dugui a
terme tots els actes i tràmits per donar compli-
ment a la present Resolució, així com per a la
formalització de tots els documents que siguin
necessaris per dur a terme la venda.

Barcelona, 8 de juny de 1999

ARTUR MAS I GAVARRÓ

Conseller d’Economia i Finances

(99.161.073)

RESOLUCIÓ
de 8 de juny de 1999, per la qual s’aprova la ven-
da d’una parcel·la propietat de la Generalitat a
Llorenç del Penedès.

Atès que la parcel·la número 1059 de la Urba-
nització Priorat de Banyeres a Llorenç del Penedès
és propietat de la Generalitat de Catalunya, mit-
jançant acta de declaració d’hereus abintestat dic-
tada pel Jutjat de Primera Instància núm. 1 del
Vendrell, de data 6 de febrer de 1997;

Atès que l’esmentat bé consta inscrit a nom
de la Generalitat de Catalunya en el Registre de
la propietat núm. 1 del Vendrell, al tom 295 de
l’arxiu, llibre 13, foli 167, finca registral núm. 941,
inscripció 3a;

Atès que l’indicat bé consta inscrit a l’Inven-
tari general de béns de la Generalitat de Cata-
lunya amb el núm. 5288 i és de naturalesa pa-
trimonial;

Atès que la parcel·la de referència no es troba
inclosa en el catàleg del patrimoni arquitectò-
nic historicoartístic, segons informe tècnic de 28
d’octubre de 1998; atès que no té interès de cap
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ordre; i atès que amb la consulta prèvia realit-
zada amb els departaments representants de la
Junta Distribuïdora d’Herències, aquests, de
forma tàcita, van manifestar no estar interessats
a demanar l’exceptuació de la venda:

Atès que la Junta Distribuïdora d’Herènci-
es, reunida en sessió de 28 d’abril de 1999, va
acordar la venda de la parcel·la de referència;

Vist l’informe emès en data 7 de maig de 1999
per l’Assessoria Jurídica del Departament d’E-
conomia i Finances;

Vist l’informe favorable emès en data 27 de
maig de 1999 per la Intervenció General de l’Ad-
ministració de la Generalitat;

Vistos els articles 17 de la Llei 11/1981, de 7
de desembre, de patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, i 93 i següents del seu Reglament,
aprovat pel Decret 323/1983, de 14 de juliol,

RESOLC:

—1 Aprovar la venda, mitjançant subhasta
pública, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 95 i següents del Reglament per a l’exe-
cució de la Llei de patrimoni de la Generalitat
de Catalunya, de la parcel·la que té la següent
descripció registral:

“Porció de terreny en el terme municipal de
Llorenç del Penedès que constitueix la parcel·la
1059, illa 15, del plànol de la Urbanització Pri-
orat de Banyeres, de superfície dos-cents vui-
tanta-dos metres vint-i-dos decímetres quadrats,
equivalents a 7.470 pams quadrats; afrontant per
l’est, en una línia de 12,90 metres amb carrer en
projecte; pel nord, en línia de 21,70 metres amb
parcel·la 1.058; per l’oest, en línia de 13 metres,
amb parcel·la 1.060, totes elles de l’esmentat
plànol de la urbanització de la major finca de què
procedeix. En aquesta porció de terreny hi ha
una casa, edificada al centre de la parcel·la, que
ocupa una superfície de 59,20 m2 i els 223,02 m2

restants de la parcel·la estan destinats a jardí; la
casa està composta únicament de planta baixa
distribuïda en una sala menjador i cuina amb una
superfície útil conjunta de 17,14 m2, un bany petit
amb 3,16 m2, un distribuïdor de 0,81m2 i dos
dormitoris amb superfícies útils de 10,55 m2 i 6,00
m2 respectivament.”

—2 D’acord amb el que disposa l’article 95.1.e)
del Reglament per a l’execució de la Llei de pa-
trimoni de la Generalitat de Catalunya, fixar la
quantitat que servirà de tipus a la subhasta en
5.970.551 ptes., impostos i despeses exclosos, la
qual podrà ser millorada a l’alça.

—3 Facultar la Direcció General del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya perquè dugui a
terme tots els actes i tràmits per donar compli-
ment a la present Resolució, així com per a la
formalització de tots els documents que siguin
necessaris per dur a terme la venda.

Barcelona, 8 de juny de 1999

ARTUR MAS I GAVARRÓ

Conseller d’Economia i Finances

(99.161.074)

*

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ
de 2 de juny de 1999, per la qual s’autoritza el
canvi de denominació de la llar d’infants Santo
Ángel, de Tortosa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada a
la corresponent delegació territorial del Depar-
tament d’Ensenyament en petició d’autoritza-
ció de canvi de denominació de la llar d’infants
Santo Ángel, de Tortosa, es va instruir l’expe-
dient corresponent.

Atès que s’ha comprovat en l’esmentat expe-
dient el compliment dels requisits exigits per la
normativa vigent, en concret per la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’edu-
cació; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu; el
Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres
que imparteixen ensenyaments de règim general
no universitaris i el Decret 55/1994, de 8 de març,
sobre el règim d’autorització dels centres do-
cents privats,

RESOLC:

—1 Autoritzar el canvi de denominació de la
llar d’infants Santo Ángel, de Tortosa, en els
termes que  s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

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

—3 El centre es configura tal com s’estableix
a l’annex d’aquesta Resolució.

—4 La llar d’infants a què fa referència
aquesta Resolució disposa d’un termini de 12
anys comptats a partir de l’entrada en vigor
de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu, per
adequar-se als requisits mínims que estableix
el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, mo-
dificat pel Reial decret 173/1998, de 16 de fe-
brer.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant d’a-
questa Direcció General o davant el conseller
d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el
que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener.

Barcelona, 2 de juny de 1999

EMILI PONS I CARRERAS

Director general de Centres Docents

ANNEX

COMARCA DEL BAIX EBRE

Delegació territorial: Tarragona.
Municipi: Tortosa.
Localitat: Tortosa.
Núm. de codi: 43008286.
Denominació: Santo Ángel.
Adreça: c. Cruera, s/n.

Titular: Bisbat de Tortosa.
NIF: Q4300002E.

S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser de Sant Àngel.
Composició del centre

Autoritzat com a llar d’infants amb capacitat
màxima de 65 alumnes.

(99.134.120)
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DEPARTAMENT
DE CULTURA

DECRET
175/1999, de 29 de juny, de regulació de la Jun-
ta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns
del Patrimoni Cultural de Catalunya.

El Decret 196/1982, de 15 de juny, va crear la
Junta de Qualificació, Valoració i Exportació
d’Obres d’Importància Històrica i Artística de
Catalunya.

El Decret 323/1987, de 26 d’octubre, va mo-
dificar la denominació de la Junta i també la seva
estructura i funcions. Posteriorment, aquest
Decret va ser modificat pel Decret 372/1988, d’1
de desembre, i pel Decret 47/1993, de 23 de fe-
brer.

La modificació de l’article 65.6 del Reial de-
cret 111/1986, de 10 de gener, de desplegament
parcial de la Llei 16/1985, del patrimoni histò-
ric espanyol, feta pel Reial decret 64/1994, de 21
de gener, i les previsions de la Llei 30/1994, de
24 de novembre, de fundacions i d’incentius fis-
cals a la participació privada en activitats d’in-
terès general, fan necessari establir una nova
regulació de la Junta.

Atesos els articles 21 i 22 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, a proposta del conseller de
Cultura i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Composició

1.1 La Junta de Qualificació, Valoració i
Exportació de Béns del Patrimoni Cultural de
Catalunya, dependent de la Direcció General
del Patrimoni Cultural, té la composició següent:

a) Presidència, que és exercida per una per-
sona nomenada pel/per la conseller/a de Cultura,
a proposta del/de la director/a general del Pa-
trimoni Cultural.

b) Vicepresidència, que és exercida per la
persona titular de la Subdirecció General del Pa-
trimoni Cultural.

c) Vocalies, que són ocupades per les perso-
nes següents:

Sis tècnics/ques del Departament de Cultu-
ra, nomenats/des per la persona titular d’aquest
Departament.

Dues persones en representació del Depar-
tament d’Economia i Finances, nomenades pel/
per la titular de l’esmentat Departament.

Cinc persones nomenades pel/per la titular
del Departament de Cultura, a proposta del/
de la director/a general del Patrimoni Cultu-
ral, d’entre persones de reconeguda compe-
tència en els diferents camps d’actuació de la
Junta.

d) Secretaria, que és exercida per un/a vocal
designat/da per la presidència.

1.2 Els membres de la Junta tenen dret a
percebre les indemnitzacions per l’assistència a
les seves reunions, en les condicions generals
dels membres de les comissions assessores del
Departament de Cultura. No tenen dret a la
percepció de les indemnitzacions els funcionaris
o assimilats de la Generalitat o d’un organisme
que en depengui, ni les persones que són mem-
bres de la Junta en consideració al seu càrrec,
si aquest és retribuït.

Article 2
Funcions

Són funcions de la Junta:
a) Informar sobre les sol·licituds de permís

d’exportació definitiva o temporal de béns cul-
turals mobles que tramiti el Departament de
Cultura.

b) Informar sobre l’exercici per part de la
Generalitat dels drets de tempteig i retracte
sobre béns culturals mobles.

c) Informar sobre els expedients d’inclusió
de béns mobles en el Catàleg del Patrimoni
Cultural Català.

d) Informar sobre l’adquisició per la Gene-
ralitat, onerosa o mortis causa, de béns culturals
mobles d’interès nacional o catalogats, de béns
integrants del patrimoni documental o del pa-
trimoni bibliogràfic amb destinació a arxius o a
biblioteques, i de béns que formin o hagin de
formar part del fons d’un museu.

e) Taxar els béns mobles integrants del pa-
trimoni cultural que es pretengui lliurar a l’Ad-
ministració de la Generalitat en pagament de
deutes i els que siguin objecte de donació o llegat
en favor de la Generalitat.

f) Taxar els béns mobles integrants del patri-
moni cultural que es pretengui lliurar en paga-
ment de deutes tributaris, en els supòsits en què
aquesta funció correspon a la Generalitat.

g) Fer les taxacions de béns culturals mobles
que correspon realitzar a la Generalitat en apli-
cació de la legislació tributària i sobre incentius
fiscals.

h) Emetre els informes que la Direcció Ge-
neral del Patrimoni Cultural i, a través d’aquesta,
altres òrgans de l’Administració de la Genera-
litat li demanin en relació amb els béns culturals
mobles.

Article 3
Estructura

La Junta s’estructura en el Ple i en la Comissió
de Valoració.

Article 4
El Ple

4.1 El Ple, integrat per tots els membres de
la Junta, exerceix totes les funcions de la Jun-
ta no atribuïdes a la Comissió de Valoració, sens
perjudici del que estableix l’apartat 2.

4.2 El Ple pot constituir seccions integrades
per un mínim de tres dels seus membres, en les
quals pot delegar les facultats següents:

a) Informar sobre les sol·licituds de permís
d’exportació definitiva de béns el valor dels
quals no excedeixi de 10.000.000 de ptes.

b) Informar sobre les sol·licituds de permís
d’exportació temporal de béns que no hagin
estat declarats d’interès nacional.

4.3 La Comissió de Valoració i les seccions
previstes a l’apartat 2 han de presentar al Ple,
amb caràcter anual, una memòria de les seves
actuacions.

Article 5
La Comissió de Valoració

5.1 La Comissió de Valoració té per funció
fer les taxacions de béns culturals que preveu
l’article 2. És presidida per la persona titular de
la vicepresidència de la Junta i està integrada,
a més, pels dos vocals nomenats pel Departa-
ment d’Economia i Finances i per sis dels vocals
nomenats pel Departament de Cultura, un dels
quals fa les funcions de secretaria.

5.2 La Comissió de Valoració es reuneix de
manera ordinària cada mes i amb caràcter ex-
traordinari quan sigui convocada per la seva
Presidència, per pròpia iniciativa o a sol·licitud
de la majoria dels seus membres.

5.3 La Comissió de Valoració presenta a
cada reunió ordinària del Ple una memòria de
les seves actuacions.

Article 6
Estudi dels expedients

Tant el Ple com la Comissió de Valoració
poden:

a) Constituir ponències per a l’estudi dels
expedients.

b) Proposar a la Direcció General del Patri-
moni Cultural l’encàrrec a tècnics especialitzats
de treballs d’assessorament concret en les ma-
tèries de la seva competència.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades les disposicions següents:
Decret 196/1982, de 15 de juny, que regula la

tramitació dels expedients d’exportació de béns
mobles de valor històric, artístic, arqueològic,
etnològic i paleontològic.

Decret 323/1987, de 26 d’octubre, de reestruc-
turació de la Junta de Qualificació, Valoració i
Exportació d’Obres d’Importància Històrica o
Artística de Catalunya, modificat pel Decret 372/
1988, d’1 de desembre, i pel Decret 47/1993, de
23 de febrer.

Barcelona, 29 de juny de 1999

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JOAN M. PUJALS I VALLVÈ

Conseller de Cultura

(99.165.099)

*
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DEPARTAMENT
DE SANITAT
I SEGURETAT SOCIAL

ORDRE
de 28 de juny de 1999, per la qual s’estableix el
preu unitari de determinades tècniques, tracta-
ments i procediments específics, a efectes de la re-
gularització de l’activitat hospitalària i especia-
litzada convinguda o contractada pel Servei
Català de la Salut per al 1998.

D’acord amb l’article 5 del Decret 179/1997,
de 22 de juliol, pel qual s’estableixen les moda-
litats de pagament que regeixen la contractació
de serveis sanitaris en l’àmbit del Servei Cata-
là de la Salut (DOGC núm. 2445, de 31.7.1997),
s’han de determinar anualment per Ordre del
conseller de Sanitat i Seguretat Social, entre
altres, els preus unitaris de cada una de les ca-
tegories de casos considerats com a tècniques,
tractaments i procediments específics.

A aquest efecte, i per tal de regularitzar la
contraprestació dels serveis convinguts o con-
tractats pel Servei Català de la Salut per al 1998,
el Consell de Direcció del Servei Català de la
Salut, en virtut de les funcions que li atribueix
l’article 14.1.k) de la Llei 15/1990, de 9 de juli-
ol, d’ordenació sanitària de Catalunya, va acor-
dar en la sessió del dia 27 de gener de 1999 pro-
posar al Departament de Sanitat i Seguretat
Social l’aprovació dels preus corresponents a
l’activitat convinguda o contractada pel Servei
Català de la Salut per al 1998, en relació amb
l’atenció dels lesionats medul·lars i grans disca-
pacitats físics d’origen neurològic.

Per tot això, de conformitat amb el que pre-
veuen l’article 62.3 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i l’article 10.j) de la Llei 15/1990, de
9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya,

ORDENO:

Article únic
Es determinen els preus unitaris de les tècni-

ques, tractaments i procediments específics re-
latius a l’atenció dels lesionats medul·lars i grans
discapacitats físics d’origen neurològic, que han
de servir per regularitzar el pagament de l’ac-
tivitat hospitalària i especialitzada convinguda
o contractada pel Servei Català de la Salut per
al 1998, en els termes i les quanties que es de-
tallen a l’annex d’aquesta Ordre.

Barcelona, 28 de juny de 1999

EDUARD RIUS I PEY

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

ANNEX

Tractaments de lesionats medul·lars i de grans
discapacitats físics d’origen neurològic.

Avaluació integral periòdica especialitzada:
60.000 pessetes (360,61 euros) per cas.

Rehabilitació integral infantil: 6.500 pessetes
(39,07 euros) per sessió.

Rehabilitació especialitzada de funcions su-
periors: 7.000 pessetes (42,07 euros) per sessió.

(99.168.078)

*

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

DECRET
171/1999, de 29 de juny, de regulació de la Sub-
comissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona.

Mitjançant l’article 66 de la Llei 22/1998, de
30 de desembre, de la carta municipal de Bar-
celona, es va crear la Subcomissió d’Urbanisme
del municipi de Barcelona, a la qual la Llei ator-
ga la funció d’aprovar definitivament el plane-
jament general i també la revisió o la modificació
corresponent, en l’àmbit del terme municipal de
Barcelona, així com l’aprovació definitiva de
plans que comporti la modificació de zones
verdes o espais lliures.

Atès que cal establir unes normes de funci-
onament intern d’aquesta Subcomissió en la
mesura que no han estat establertes en la Llei
22/1998, de 30 de desembre, esmentada;

Per tot això, a proposta del conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques, de confor-
mitat amb el que estableix la disposició final de
la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la carta
municipal de Barcelona, de conformitat amb el
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i
d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Objecte

És objecte d’aquest Decret la regulació de l’or-
ganització i el funcionament intern de la Subco-
missió d’Urbanisme del municipi de Barcelona,
òrgan urbanístic de la Generalitat de Catalunya,
creat per l’article 66 de la Llei 22/1998, de 30 de
desembre, de la carta municipal de Barcelona.

Article 2
Composició

1. La Subcomissió d’Urbanisme del municipi
de Barcelona està presidida pel president o la pre-
sidenta de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona,
i integrada per deu vocals designats, per meitat, pel
conseller o la consellera del Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques i per l’alcalde
o l’alcaldessa de Barcelona.

2. A les sessions de la Subcomissió d’Urba-
nisme de Barcelona, hi pot assistir un represen-
tant de l’Estat, amb veu però sense vot, que ha
de ser designat pel delegat o la delegada del
Govern de Catalunya.

3. El president o la presidenta de la Subco-
missió d’Urbanisme del municipi de Barcelona
nomenarà un secretari o una secretària, entre
els funcionaris adscrits al Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques, amb veu però
sense vot.

Article 3
Suplència del president, del secretari i dels vocals
de la Subcomissió

1. En cas de vacant, absència, malaltia o al-
guna altra causa legal, el càrrec de president o
presidenta de la Subcomissió i el vot seran exer-
cits pel vocal que hagi designat.

2. El secretari o la secretària serà suplert per
la persona designada pel president o la presiden-
ta de la Subcomissió entre els funcionaris ads-
crits al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques.

3. La resolució de nomenament dels vocals
de la Subcomissió haurà de preveure els suplents

per a supòsits d’absència, malaltia i, en general,
per a qualsevol causa justificada.

Article 4
Àmbit material: procediment i silenci

1. La Subcomissió té coneixement dels expe-
dients d’aprovació definitiva del planejament
general i també de la revisió o la modificació cor-
responents, en l’àmbit del terme municipal de
Barcelona, així com de l’aprovació definitiva de
plans que comporti la modificació de zones
verdes o d’espais lliures, amb l’excepció dels
expedients que ja hagin estat aprovats provisi-
onalment abans de l’entrada en vigor de la Llei.

2. L’aprovació definitiva del planejament ge-
neral i també de la revisió o la modificació cor-
responents, en l’àmbit del terme municipal de
Barcelona, s’entendrà atorgada per silenci en
els supòsits que preveu l’article 59.2 de la re-
fosa de textos legals vigent a Catalunya en
matèria urbanística, aprovada pel Decret legis-
latiu 1/1990, de 12 de juliol.

3. Una vegada tingui entrada en el Registre
del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques l’expedient de modificació de zones
verdes o espais lliures, la Comissió d’Urbanis-
me de Catalunya disposarà del termini de dos
mesos per emetre l’informe preceptiu. Una
vegada emès aquest informe, l’expedient es tra-
metrà a la Comissió Jurídica Assessora, per tal
que emeti el seu informe en el termini que fixa
la normativa reguladora. Des de la recepció del
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, la
Subcomissió tindrà un termini de dos mesos per
a la resolució definitiva. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagi adoptat la resolució
expressa, la modificació s’entendrà denegada.

Article 5
Funcionament de la Subcomissió

1. La Subcomissió d’Urbanisme del municipi
de Barcelona es reuneix en sessió ordinària sem-
pre que la convoqui el president o la presiden-
ta, a iniciativa pròpia o a petició de dos mem-
bres de la Subcomissió.

2. El suport administratiu i tècnic de la Sub-
comissió es du a terme des de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació del Territori i Urbanisme.

Article 6
Funcions de la Ponència Tècnica

1. Per a l’examen i l’elaboració de la corres-
ponent proposta de resolució dels expedients
que hagin de ser sotmesos a la Subcomissió en
matèries de la seva competència, es constitueix
la Ponència Tècnica, que tindrà el suport de l’es-
tructura tècnica i administrativa de la Direcció
General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.

2. L’informe de la Ponència Tècnica serà
previ i preceptiu, llevat en cas d’urgència apre-
ciada per la Subcomissió amb el vot favorable
d’una tercera part dels membres.

Article 7
Composició de la Ponència Tècnica

La Ponència Tècnica està constituïda pels
membres següents:

a) El director o la directora general d’Orde-
nació del Territori i Urbanisme, que actuarà com
a president.

b) Quatre vocals designats, per meitat, pel con-
seller o la consellera de Política Territorial i Obres
Públiques i per l’alcalde o l’alcaldessa de Barcelona,
d’entre els membres de la Subcomissió.
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c) Un secretari o una secretària, que serà el
mateix que el de la Subcomissió, amb veu però
sense vot.

Article 8
Suplència del president, del secretari i dels vocals
de la Ponència Tècnica

1. En cas de vacant, absència, malaltia o al-
guna altra causa legal, el president o la presiden-
ta de la Ponència Tècnica serà substituït pel
vocal que hagi designat.

2. El secretari o la secretària serà suplert per
la persona designada pel president de la Subco-
missió entre els funcionaris adscrits al Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques.

3. La resolució de nomenament dels vocals
de la Ponència Tècnica haurà de preveure els
suplents per a casos d’absència, malaltia i, en
general, per qualsevol causa justificada.

Article 9
Convocatòries

1. En la notificació de la convocatòria de cada
sessió de la Subcomissió i de la Ponència Tèc-
nica, es preveurà una segona convocatòria per
una hora després en cas que per a la primera no
hi hagi quòrum suficient d’assistents.

2. El nombre necessari de membres assistents
per constituir vàlidament la Subcomissió i la Po-
nència Tècnica serà, en primera convocatòria,
com a mínim de la meitat i en segona convoca-
tòria, d’una tercera part, amb un mínim de tres.

Article 10
Acords

1. Els acords de la Subcomissió i de la Ponèn-
cia Tècnica són adoptats per majoria simple dels
assistents. En cas d’empat, el vot del president
o la presidenta, o del seu substitut, dirimeix el
resultat de les votacions.

2. Els acords de la Subcomissió exhaureixen
la via administrativa.

Article 11
Règim supletori

En tot el que no preveu aquest Decret en re-
ferència al funcionament dels òrgans col·legiats,
s’aplicaran supletòriament les normes contin-
gudes en la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de
l’administració de la Generalitat, i en la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú.

DISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta el titular del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques per dur a
terme les actuacions necessàries per al desple-
gament d’aquest Decret.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la publicació en el DOGC.

Barcelona, 29 de juny de 1999

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

PERE MACIAS I ARAU

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(99.165.032)

DECRET
172/1999, de 29 de juny, sobre canalitzacions i in-
fraestructures de radiodifusió sonora, televisió,
telefonia bàsica i altres serveis per cable en els
edificis.

La Generalitat de Catalunya va preveure
l’any 1991 la necessitat de dotar els edificis de
nova construcció de les canalitzacions necessà-
ries que permetessin l’accés als serveis de tele-
fonia i altres serveis per cable. A aquest efecte
va adoptar dues disposicions reglamentàries: el
Decret 274/1991, de 14 d’octubre, sobre cana-
litzacions de telefonia i altres serveis per cable
en els edificis de nova construcció, i l’Ordre del
titular del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques de 12 de novembre de 1991,
d’aprovació de la norma reglamentària d’edifi-
cació NRE-CXT/91, sobre canalitzacions per a
la xarxa de telefonia i altres serveis per cable en
els edificis de nova construcció.

La primera d’aquestes disposicions contenia
l’obligatorietat de fer aquestes canalitzacions en
els edificis de nova construcció i en els edificis
resultants de les obres de gran rehabilitació, com
també el deure de les companyies subministra-
dores dels serveis d’utilitzar aquestes canalitza-
cions. Per la seva part, l’Ordre definia les dimen-
sions i el disseny que obligatòriament havia de
tenir la canalització, com a suport físic on s’han
de situar els elements de la xarxa.

D’ençà de la publicació d’aquestes normes, les
tecnologies disponibles actualment han permès la
creació de nous serveis de telecomunicacions i de
radiodifusió i de televisió, l’ús i l’accés als quals han
esdevingut encara més generalitzats i més impres-
cindibles en els diferents àmbits de la vida humana,
tant laboral com domèstica. També, en un altre
àmbit, s’ha de remarcar la liberalització dels ser-
veis de telecomunicació amb l’aparició de nous
operadors. Per aquestes raons, es considera neces-
sària l’adaptació del Decret 274/1991, de 14 d’oc-
tubre, i la seva normativa de desplegament. Amb
la nova regulació es permetrà una millor adaptació
a les necessitats actuals, l’establiment de mesures
que permetin gaudir d’aquests serveis a tots els edi-
ficis existents, així com el fet de poder recollir les
exigències contingudes en determinades normes
que s’han promulgat sobre el tema.

Entre aquestes disposicions es poden esmen-
tar la Llei 11/1998, de 24 d’abril, general de te-
lecomunicacions, i el Reial decret llei 1/1998, de
27 de febrer, sobre infraestructures comunes en
els edificis per a l’accés a serveis de telecomu-
nicació. No obstant l’existència d’aquestes dis-
posicions sobre les telecomunicacions, les pres-
cripcions contingudes en les normes a adoptar
pel Govern de la Generalitat de Catalunya te-
nen el caràcter de norma de l’edificiació i, per
tant, es poden incardinar dins de la competèn-
cia exclusiva de la Generalitat recollida en l’ar-
ticle 9.9 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

En conseqüència, d’acord amb el dictamen de
la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del
conseller de Política Territorial i Obres Públi-
ques i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
En els projectes d’edificació d’immobles i en

els edificis resultants de les obres de gran reha-
bilitació s’han de preveure les canalitzacions i
infraestructures necessàries per a la incorporació
de les xarxes destinades als serveis de radiodi-
fusió sonora, de televisió, de telefonia bàsica i
d’altres serveis per cable que s’estableixen a l’an-
nex d’aquesta norma.

Les canalitzacions i infraestructures han de
permetre l’accés de l’usuari a aquests serveis
sigui quin sigui el mitjà emprat per al seu
transport: cable, sistemes terrestres via ràdio
o satèl·lit.

Article 2
En el cas d’edificis existents, on es facin

obres de rehabilitació en els seus elements
comuns amb càrrec a fons públics, que dispo-
sin de xarxes de telefonia, de radiodifusió
sonora i de televisió, i en la rehabilitació dels
quals no s’hagi previst la substitució de les
infraestructures de les xarxes existents, només
cal col·locar una canalització i els elements
annexos necessaris per als serveis per cable,
sempre que es disposi de la infraestructura
externa necessària que permeti dotar l’edifici
d’aquests serveis. Si l’edifici no disposa de
xarxa de telefonia o de radiodifusió sonora i
de televisió cal col·locar també la canalitza-
ció i els elements annexos necessaris per a la
xarxa que hi manqui.

Article 3
Les característiques, les dimensions i la res-

ta de condicions que han de complir aquestes
canalitzacions són les que es concreten en el text
i en els quadres que consten com annex a aquest
Decret.

Article 4
4.1 L’observança de les normes contingudes

en aquest Decret s’ha de fer constar en els pro-
jectes dels edificis en els quals les seves prescrip-
cions són de compliment obligatori.

4.2 Els operadors resten obligats a passar
les xarxes dels serveis per les canalitzacions
construïdes a tal efecte pel titular o titulars de
l’edifici.

Article 5
Els Departaments de la Generalitat han de

vetllar pel compliment d’aquest Decret en els
edificis que promoguin o supervisin d’acord amb
les seves competències, i a aquest efecte, poden
fer les inspeccions que calgui dels projectes, les
obres i els edificis.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A l’entrada en vigor d’aquest Decret que-
da derogat el Decret 274/1991, de 14 d’octu-
bre, sobre canalitzacions de telefonia i altres
serveis per cable en els edificis de nova cons-
trucció i l’Ordre de 12 de novembre de 1991,
d’aprovació de la Norma reglamentària d’edi-
ficació NRE-CXT/91, sobre canalitzacions per
a la xarxa de telefonia i altres serveis per ca-
ble en els edificis de nova construcció.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta disposició entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
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Barcelona, 29 de juny de 1999

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

PERE MACIAS I ARAU

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

ANNEX

Especificacions tècniques mínimes de les edifi-
cacions en matèria de telecomunicacions

—1 Objecte
Aquestes especificacions tècniques tenen per

objecte establir els requisits mínims que, des
d’un punt de vista tècnic, han de complir les ca-
nalitzacions, els recintes i els elements comple-
mentaris que continguin la infraestructura co-
muna de telecomunicacions per facilitar el seu
desplegament, manteniment i reparació, i con-
tribuir d’aquesta manera a fer possible que els
usuaris finals accedeixin als serveis de telefonia
disponible al públic i xarxa digital de serveis
integrats, telecomunicacions per cable i radio-
difusió i televisió terrenal i per satèl·lit.

—2 Característiques de les canalitzacions d’in-
fraestructures de telecomunicacions

2.1 Xarxa.
És el conjunt de cables, elements de conne-

xió i altres equips actius o passius que cal instal·-
lar per poder subministrar els diferents serveis
de telecomunicacions als usuaris.

2.2 Canalització.
És el suport físic on se situen els elements de

les xarxes dels serveis de telecomunicació, i està
formada per:

2.2.1 Canalització externa.
Està formada per les canalitzacions generals

dels operadors, els pericons i la canalització de
derivació fins al punt d’entrada general a cada
edifici o espais comuns o privatius que hi estan
vinculats.

2.2.2 Punt d’entrada general.
És el lloc per on els operadors accedeixen a

cada edifici o espais comuns o privats que hi
estan vinculats.

2.2.3 Canalització d’enllaç.
Està formada per les canalitzacions i els ele-

ments de registre que calguin des del punt d’en-
trada general fins al recinte d’instal·lacions de
telecomunicacions.

2.2.4 Recinte d’instal·lacions de telecomu-
nicacions (RIT).

És el recinte que permet establir la unió en-
tre les xarxes d’alimentació dels serveis de te-
lecomunicació dels diferents operadors i les
xarxes de distribució de l’edifici. En aquest es-
pai s’hi han d’instal·lar els elements de conne-
xió, adaptació i distribució dels diferents serveis
de telecomunicació.

2.2.5 Canalització interior de l’edifici.
És la que suporta les xarxes de distribució dels

serveis de telecomunicació des del RIT fins al
registre d’accés d’usuari, i està formada per:

a) Canalització principal: és la canalització
que connecta els dos recintes d’instal·lacions de
telecomunicació.

b) Registre de planta: connecta la canalitza-
ció principal amb la secundària.

c) Canalització secundària: connecta els re-
gistres de planta amb els registres d’accés
d’usuari.

d) Registres de pas: element per facilitar els
canvis de direcció o bifurcació de les canalitza-
cions.

2.2.6 Registre d’accés d’usuari.
És el registre que conté els elements de con-

nexió entre la canalització interior de l’edifici i
la canalització interior d’usuari i està ubicat a
l’interior de cada unitat privativa.

2.2.7 Canalització interior d’usuari.
És la canalització que surt del registre d’ac-

cés d’usuari i arriba a cada un dels punts de presa
d’usuari.

2.2.8 Punt de presa d’usuari.
És el punt que permet la connexió dels equips

d’usuari amb les xarxes dels serveis de teleco-
municació.

—3 Condicions de disseny i dimensionament
3.1 Les canalitzacions interiors d’edifici han

de passar per elements comunitaris de l’edifici.
3.2 Es recomana emprar canaletes o gale-

ries de servei per les facilitats d’instal·lació de
les xarxes que comporten.

3.3 Canalització externa.
El seu disseny, dimensions, execució i man-

teniment van a càrrec de cada operador, i ha
d’arribar fins al punt d’entrada general.

3.4 Punt d’entrada general.
En tot edifici de més de quatre habitatges,

oficines o locals hi ha d’haver:
a) Un punt d’entrada general soterrat que

faciliti el pas de dos conductes de 60 mm de di-
àmetre interior de paret llisa (un per servei de
ràdio freqüència i l’altre per serveis en banda
base).

b) Un punt d’entrada general superior a la
coberta de l’edifici que faciliti el pas de dos con-
ductes de 60 mm de diàmetre interior de paret
llisa.

En el cas d’edificis de quatre habitatges o
menys o bé quan es tracta d’habitatges unifami-
liars, oficines o locals, els conductes especificats
anteriorment seran de 40 mm. La seva execu-
ció anirà a càrrec de la propietat de l’edifici

3.5 Canalització d’enllaç.
Aquesta canalització ha d’estar formada per

una canaleta de 70 cm2 de secció, equivalent a
dos tubs de diàmetre de 60 mm o bé per dos
tubs d’aquest mateix diàmetre amb paret inte-
rior llisa. Poden anar encastades o ser super-
ficials.

La seva execució i manteniment va a càrrec
de la propietat de l’edifici.

Per facilitar l’estesa de les xarxes s’han de
col·locar registres d’enllaç (armaris o pericons)
en les canalitzacions per tubs en els casos se-
güents:

a) Cada 30 m de llargària en canalitzacions
encastades o superficials i cada 50 m en canalit-
zacions soterrades.

b) En el punt d’intersecció de dos trams rec-
tes no alineats.

Les dimensions mínimes d’aquests registres
d’enllaç són de 40 x  20 x  12 mm (alçada x am-
plada x fondària) per al cas de registre en parets.
En el cas de pericons les dimensions interiors
mínimes són de 20 x 20 x 20 mm.

3.6 Recinte d’instal·lacions de telecomuni-
cacions (RIT)

El projecte arquitectònic ha de preveure dos
recintes de tipus modular amb porta d’obertu-
ra cap a l’exterior, amb els sistemes de ventila-
ció que el servei requereixi.

Ha de tenir les dimensions següents:

Unitats
privatives (*) Alçada Amplada Fondària

Fins a 12 ................ 700 mm 600 mm 350 mm
De 13 fins a 25 .... 1200 mm 800 mm 350 mm

> 25 Projecte específic, sense que doni di-
mensions inferiors a les 25 unitats a incloure en
el projecte d’edificació.

(*) S’entén per unitat privativa tot habitatge,
local comercial o oficina.

L’armari o recinte s’ha de situar en zones
comunitàries o dintre de recintes específics per
serveis. Un s’ha de col·locar a la part superior
de l’edifici i l’altre a la part inferior per rebre les
instal·lacions que vinguin soterrades.

Els armaris han de disposar davant d’ells d’un
espai lliure amb una fondària d’1,0 m com a
mínim, perquè els serveis tècnics de telecomu-
nicacions hi puguin treballar.

Ha de disposar d’una línia elèctrica de secció
igual o superior a 2 x  2,5 mm2 + posada a terra,
encastada o superficial.

3.7 Canalització interior de l’edifici.
Ha d’estar formada per canaletes o per tubs

de paret interior llisa que poden anar encastats
o superficials.

3.7.1 Canalització principal.
En el cas de tub s’ha de projectar en trams

rectilinis. En els canvis de direcció cal disposar
dels preceptius registres de pas. La seva execució
va a càrrec de la propietat.

Ha de tenir les dimensions següents:

Unitats privatives (*) .. Secció canaleta, equivalent
..................................... a Ø

Fins a 12 ...................... 26 cm2, equivalent a 2Ø 40
De 13 a 25 ................... 60 cm2, equivalent a 2Ø 60
> 25 .............................. Projecte específic a inclou-

re en el projecte d’edifica-
ció

(*) S’entén per unitat privativa tot habitatge,
local comercial o oficina.

3.7.2 Canalització secundària:
S’han de projectar en trams rectilinis. En el

cas de canvis de direcció, cal disposar dels pre-
ceptius registres de pas. L’execució va a càrrec
de la propietat.

Han de tenir les dimensions següents:

Unitats privatives (*) .... Secció canaleta, equivalent
...................................... a Ø

D’1 a 3 unitats ............ 8 cm2, equivalent a 2Ø 20
De 4 a 6 ....................... 16 cm2, equivalent a 2Ø 30
> 6 ................................ Projecte específic

(*) S’entén per unitat privativa tot habitatge,
local comercial o oficina.

3.7.3 Registre de planta:
S’ha de col·locar un registre de planta en cada

punt de distribució de la canalització principal
cap a la canalització secundària. La seva execu-
ció va a càrrec de la propietat.

Ha de tenir les dimensions següents:

Unitats Alçada Amplada Fondària
privatives per planta (*) (mm) (mm) (mm)

D’1 a 3 ................................ 200 200 120
De 4 a 6 .............................. 200 400 120
Més de 6 ................................... Projecte específic

(*) S’entén per unitat privativa tot habitatge,
local comercial o oficina.

3.7.4 Registre de pas.
Quan s’instal·lin canonades es col·locaran

registres de pas en els casos següents:
a) Cada 15 m de longitud de les canonades.
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b) En cada canvi de direcció o bifurcació de
la canalització.

Els registres podran ser vistos o encastats i
seran accessibles. L’execució anirà a càrrec de
la propietat.

3.7.5 Registre d’accés d’usuari.
En cada unitat privativa es col·locarà un re-

gistre d’accés d’usuari de 200 x 200 x 120 mm.
Els registres d’accés d’usuari podran ser vistos

o encastats. L’execució anirà a càrrec de la pro-
pietat.

3.7.6 Canalització interior d’usuari.
La canalització interior d’usuari pot ser llisa

o corrugada.
Les dimensions interiors mínimes seran de 18

mm per a cada habitatge.
3.7.7 Punt de presa d’usuari.
En les obres de nova edificació i en les de

gran rehabilitació s’instal·laran, com a mínim,
dos punts de presa de radiodifusió i televisió
(terrenal i satèl·lit) i dos punts de presa de te-
lefonia.

Hi haurà d’haver una presa de corrent elèc-
tric a una distància màxima de 0,60 m de cada
punt de presa de radiodifusió i televisió. L’exe-
cució anirà a càrrec del promotor, del propietari
de l’edifici o de la comunitat de propietaris.

3.7.8 Espai exterior per als elements de
captació.

Es reservarà suficient espai físic, en funció del
projecte tècnic d’instal·lació de la infraestruc-
tura comuna de telecomunicació, lliure d’obs-
tacles, a la part superior de l’immoble, per a la
instal·lació d’elements de captació dels senyals
de radiodifusió, de televisió i altres serveis via
ràdio, tant dels que són de difusió terrenal com
dels que ho són per satèl·lit.

(99.168.145)

DECRET
173/1999, de 29 de juny, pel qual s’aprova la
constitució del Consorci Front Portuari Català.

La Generalitat de Catalunya i les autoritats
portuàries de Barcelona i Tarragona han ma-
nifestat el seu interès comú en la constitució
d’un front portuari on cada port i instal·lació
portuària trobi un àmbit d’actuació adequat per
a l’optimització de la seva competitivitat.

Per tal d’assolir aquest objectiu i coordinar la
política portuària a Catalunya, es proposa la
constitució d’un consorci a l’empara del que
disposen l’article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat, i
l’article 6.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999.

Per tot això, a proposta del conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques i d’acord amb
el Govern,

DECRETO:

Article 1
S’acorda la constitució del Consorci Front

Portuari Català, integrat per la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques i l’ens Ports

de la Generalitat, i les autoritats portuàries de
Barcelona i Tarragona.

Article 2
S’aproven els Estatuts que han de regir el

Consorci esmentat, que es publiquen annexos
a aquest Decret.

DISPOSICIONS FINALS

—1 S’autoritza el conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques perquè dugui a terme
les actuacions oportunes per al desplegament i
l’execució d’aquest Decret.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la publicació en el DOGC.

Barcelona, 29 de juny de 1999

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

PERE MACIAS I ARAU

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

ANNEX

Estatuts del Consorci Front Portuari Català

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Denominació, finalitat i composició

La Generalitat de Catalunya, per mitjà del
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques i de l’empresa pública Ports de la
Generalitat, i els ports d’interès general de Ca-
talunya, Barcelona i Tarragona, constitueixen
un Consorci amb el nom de Front Portuari
Català, amb l’objecte de coordinar la política
portuària a Catalunya.

Article 2
Funcions

Per al desenvolupament dels seus objectius,
correspon al Consorci:

a) Estudiar les necessitats de formació i dur
a terme les actuacions oportunes per assolir els
objectius que es fixin.

b) Estudiar polítiques conjuntes de promoció
exterior dels ports i les instal·lacions portuàri-
es, i portar a terme les actuacions que s’acordin.

c) Fomentar i potenciar l’especificitat de cada
port i buscar el marc d’actuació on cada instal·-
lació pugui assolir la màxima competitivitat.

d) Fer els estudis i exercir les actuacions
necessaris per captar nous tràfics i noves opor-
tunitats de negoci i per mantenir els actuals.

e) Totes les funcions necessàries per fomen-
tar i potenciar el front portuari català.

Article 3
Normativa aplicable

El Consorci té caràcter voluntari i es regeix
per aquests Estatuts. En tot el que aquests Es-
tatuts no prevegin, és aplicable l’ordenament
jurídic públic vigent.

Article 4
Règim jurídic

4.1 El Consorci Front Portuari Català té

personalitat jurídica pròpia per al compliment
de les seves finalitats i pot dur a terme actes d’ad-
ministració i disposició de béns, subscripció de
contractes i, en general, tots els actes necessa-
ris per assolir, d’acord amb la legislació aplica-
ble a cada supòsit, els objectius que estableixen
aquests Estatuts.

4.2 El Consorci es pot dotar del personal
adequat per atendre les seves necessitats de fun-
cionament, el qual ha de ser seleccionat respec-
tant els principis de publicitat, mèrit i capacitat.

4.3 El Consorci pot contractar d’acord
amb el que disposa l’ordenament jurídic vi-
gent i, en concret, de conformitat amb la le-
gislació de contractes de les administracions
públiques en els supòsits i en la forma que
pugui ser aplicable.

4.4 El Consorci pot utilitzar qualsevol de les
fórmules de gestió que admet la legislació vigent
per dur a terme els seus objectius.

Article 5
Domicili

Aquest Consorci té la seu a les oficines situ-
ades al port de Vilanova i la Geltrú. No obstant
això, per acord del Consell de Govern, es pot
modificar el domicili.

Article 6
Règim d’integració de nous membres

La integració en el Consorci d’altres organis-
mes o entitats, amb l’acceptació prèvia d’aquests
Estatuts, es regeix pel que preveu l’article 14
d’aquests Estatuts, i comporta l’adequació en la
composició de la seva estructura organitzativa.

CAPÍTOL 2
Règim orgànic

Article 7
Òrgans de Govern

El Consorci es regirà pels òrgans següents:
President.
Consell de Govern.
Director tècnic.

Article 8
Consell de Govern

8.1 El Consell de Govern, que és l’òrgan
superior del Consorci, està format per:

a) El president del Consorci, que és el con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques.

b) Quatre vocals, en representació de cadas-
cuna de les parts que constitueixen el Consor-
ci: en representació del Departament de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques, el director
general competent en matèria de ports; en re-
presentació de l’empresa pública Ports de la
Generalitat, el gerent; en representació de l’au-
toritat portuària de Barcelona, el seu president,
i en representació de l’autoritat portuària de
Tarragona, el seu president.

c) Un secretari.
8.2 La vicepresidència del Consorci recau

rotatòriament, per períodes anuals, en cadascun
dels vocals esmentats a l’apartat anterior.

8.3 Els vocals poden delegar expressament
la representació en una tercera persona i poden
revocar aquesta delegació sempre que ho con-
siderin convenient.

8.4 En cas que s’incorporin nous membres
al Consorci, correspon al Consell de Govern de-
terminar la seva representació en el Consell, i
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el nomenament, a l’entitat o a la institució cor-
responent.

Article 9
Competències del president del Consorci

9.1 Correspon al president del Consorci
l’exercici de les funcions següents:

a) Representar el Consorci.
b) Fixar l’ordre del dia del Consell de Go-

vern.
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les

sessions i dirigir les deliberacions del Consell de
Govern.

d) Representar judicialment i administrati-
vament el Consorci.

e) Visar les actes i els certificats dels acords
del Consell de Govern.

f) Dirimir amb el seu vot els empats que es
puguin presentar.

g) Assegurar el compliment de les lleis.
h) Acordar l’exercici d’accions judicials, i do-

nar-ne compte posteriorment al Consell de Go-
vern.

i) Ser l’òrgan de contractació del Consorci.
j) Exercir qualsevol altra funció no atribuïda

expressament al Consell de Govern i totes les que
siguin inherents a la seva condició de president.

9.2 El president pot delegar les seves fun-
cions en el vicepresident, llevat de les que per
llei siguin indelegables.

9.3 En els casos de vacant, absència o ma-
laltia, el president és substituït pel vicepresident.

Article 10
Competències del Consell de Govern

Són atribucions del Consell de Govern:
a) Aprovar el programa global d’activitats.
b) Establir les directrius i els criteris d’actu-

ació i adoptar els acords necessaris per portar-
los a terme.

c) Adoptar els acords relatius a les quotes
que corresponguin.

d) Nomenar i separar el director tècnic del
Consorci.

e) Aprovar les condicions específiques sobre
selecció i provisió de llocs, i aprovar, a propos-
ta del director tècnic, els nomenaments o les con-
tractacions de personal, amb el compliment
previ dels procediments que corresponguin.

f) Acordar l’admissió de nous membres al
Consorci.

g) Acordar la modificació dels Estatuts.
h) Proposar a les institucions Consorciades

la dissolució o la liquidació del Consorci.
i) Aprovar el pressupost del Consorci.
j) Vigilar i fiscalitzar els comptes.
k) Aprovar els comptes de l’exercici anterior,

vetllar per l’administració del patrimoni i decidir
sobre l’aplicació dels recursos que es generin.

l) Aprovar la memòria de la gestió i l’inven-
tari balanç dels anteriors exercicis.

m) Acordar els actes de disposició del patri-
moni del Consorci.

Article 11
Director tècnic

11.1 El director tècnic és nomenat i separat
pel Consell de Govern, de conformitat amb el
que estableix l’article 14 d’aquests Estatuts.

11.2 Són funcions del director tècnic:
a) Executar i fer complir els acords del Con-

sell de Govern.
b) Dur a terme les tasques d’organització,

gestió i administració necessàries per al compli-
ment dels objectius del Consorci.

c) Administrar el patrimoni del Consorci.
d) Preparar i presentar al Consell la comp-

tabilitat el projecte de pressupost, l’administra-
ció del patrimoni, el projecte de pla global d’ac-
tivitats, la memòria de gestió i l’inventari balanç.

e) Contractar el personal, d’acord amb els
criteris apuntats pel Consell de Govern.

11.3 El director tècnic assisteix a les sessi-
ons del Consell de Govern, amb veu però sen-
se vot.

Article 12
Secretari

12.1 El secretari serà designat pel president
del Consorci. Aquesta funció pot recaure en un
dels vocals del Consell.

12.2 El secretari estén l’acta de les sessions
i els certificats dels acords que s’hi hagin adoptat,
i autoritza amb la seva firma les unes i els altres.

CAPÍTOL 3
Funcionament

Article 13
Sessions

13.1. El Consell de Govern celebra sessions com
a mínim quatre vegades l’any. També es reuneix
tantes vegades com sigui convocat pel president
o quan ho proposi qualsevol dels membres.

13.2 De cada sessió, se n’ha d’estendre l’acta
corresponent.

13.3 Les convocatòries s’han de fer per es-
crit, amb l’ordre del dia corresponent, i s’han de
notificar a cadascun dels membres amb una
antelació mínima de set dies, llevat que es tracti
de convocatòries de sessions extraordinàries,
que s’han de fer amb un termini mínim de 48
hores.

Article 14
Acords

14.1 Els acords del Consell s’han d’adoptar
per majoria simple dels assistents, llevat dels
supòsits en què aquests Estatuts estableixin un
règim diferent.

14.2 Cal el vot per majoria absoluta dels
membres del Consell de Govern del Consorci
perquè siguin vàlids els acords que s’adoptin
sobre les matèries següents:

a) Modificació dels Estatuts.
b) Integració o separació d’entitats en el

Consorci.
c) Aprovació del pressupost.
d) Nomenament i separació del director tèc-

nic.
e) Dissolució i liquidació del Consorci.
14.3 Els acords que impliquin aportacions

o responsabilitats econòmiques no previstes en
el pressupost anual han de ser adoptats amb el
vot favorable de la majoria absoluta del nom-
bre legal de membres del Consell de Govern,
sens perjudici de les autoritzacions que siguin
exigibles d’acord amb la legislació aplicable en
cada cas.

CAPÍTOL 4
Règim financer

Article 15
Comptabilitat

15.1 La comptabilitat del Consorci ha de ser
redactada de conformitat amb el que estableix

l’Ordre de 28 d’agost de 1996, del titular del De-
partament d’Economia i Finances, per la qual
s’aprova el Pla general de comptabilitat públi-
ca de la Generalitat de Catalunya, els comptes
de pressupostos i l’administració del patrimo-
ni, han de ser presentats pel director tècnic i
aprovats pel Consell de Govern.

15.2 Dins el primer trimestre de cada any,
el director tècnic ha de sotmetre a estudi i
aprovació del Consell de Govern la memòria
de la gestió i l’inventari balanç de l’exercici
precedent.

Article 16
Fiscalització

Per al control financer, el Consorci s’ha d’ate-
nir al que disposa el Decret legislatiu  9/1994, de
13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya, i també
a la resta de normativa aplicable.

Article 17
Règim econòmic

Per dur a terme els seus objectius, el Consorci
disposa dels recursos següents:

a) Les subvencions i les aportacions de les
entitats consorciades.

b) Els béns i els valors que constitueixin el
seu patrimoni.

c) Els rendiments de les activitats del Con-
sorci.

d) Els productes del seu patrimoni.
e) Les subvencions, les donacions, els llegats

i els ajuts de tota mena amb què el Consorci sigui
afavorit.

f) Qualsevol altre que li pugui correspondre
d’acord amb les lleis.

CAPÍTOL 5
Separació de membres. Vigència i dissolució

Article 18
Separació de membres

La separació de qualsevol de les entitats que
formen part del Consorci s’ha de notificar al
president del Consorci amb sis mesos d’anti-
cipació com a mínim, i serà efectiva a partir de
la reunió següent, sempre que no en resultin
perjudicats els interessos públics generals que
el Consorci representa i que la institució que
se’n separi estigui al corrent dels seus compro-
misos anteriors i garanteixi la liquidació de les
seves obligacions contretes fins al moment de
la separació.

Article 19
Vigència, dissolució i liquidació

19.1 La vigència del Consorci es preveu
mentre les parts Consorciades duguin a terme
els objectius pels quals s’ha constituït, tot i que
es pot dissoldre anticipadament per alguna de
les causes següents:

a) Acord dels ens Consorciats.
b) Impossibilitat legal o material de continu-

ar-ne el funcionament.
c) Separació d’algun dels membres, si amb

això el Consorci esdevé inoperant.
d) Incompliment de l’objecte.
e) Transformació del Consorci en un altre

ens.
19.2 L’acord de dissolució s’ha d’adoptar en

la forma que preveu l’article 14.2 d’aquests Es-
tatuts.
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19.3 L’acord de dissolució ha de determinar
la forma en què s’ha de procedir a la liquidació
de béns, els drets i les obligacions del Consor-
ci, i com s’ha de fer la reversió de les obres i les
instal·lacions existents a favor de les entitats
consorciades, d’acord amb la normativa espe-
cífica aplicable en cada cas.

(99.173.105)

*

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA

ORDRE
de 29 de juny de 1999, per la qual s’aproven les
bases reguladores de l’ajut per a l’execució de
programes d’higiene i profilaxi animal i es con-
voca el de l’any 1999.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca considera d’interès fomentar que les agru-
pacions de ramaders realitzin programes sani-
taris de profilaxi i higiene per a la prevenció de
determinades malalties que afecten els conills,
les abelles i el bestiar vaquí.

D’acord amb l’article 92 del Decret 9/1994,
de 13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya, i en
ús de les atribucions que m’han estat conferides,

ORDENO:

Article 1
Aprovar les bases reguladores de l’ajut des-

tinat a l’execució de programes sanitaris d’higi-
ene i profilaxi animal, les quals es publiquen a
l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2
2.1 Obrir la convocatòria per a l’ajut desti-

nat a l’execució de programes sanitaris d’higi-
ene i profilaxi corresponent a l’any 1999, d’acord
amb les bases reguladores aprovades a l’article
1 d’aquesta Ordre.

2.2 L’import màxim dels ajuts és de 63.654.000
ptes., que aniran a càrrec de les partides pressu-
postàries 10.02.771.03.0 i 10.02.781.03.0 dels pres-
supostos del Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen l’Ordre de 25 de febrer de 1998,
per la qual s’estableix una línia d’ajut per a l’exe-
cució de programes sanitaris (DOGC núm. 2590,
de 3.3.1998) i l’Ordre de 30 de juliol de 1998, per
la qual es modifica l’Ordre de 25 de febrer de
1998 (DOGC núm. 2698, de 7.8.1998).

DISPOSICIÓ FINAL

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

Barcelona, 29 de juny de 1999

FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

ANNEX

—1 Règim jurídic
El règim jurídic aplicable a l’ajut que regulen

aquestes bases l’integren el Decret 9/1994, de 13
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya (DOGC
núm. 1849, de 21.1.1994); l’Ordre d’1 d’octubre
de 1997, sobre tramitació, justificació i controls
d’ajuts i de subvencions (DOGC núm. 2500, de
21.10.1997); la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del pro-

cediment administratiu comú, així com el que
disposin les corresponents lleis de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya.

—2 Objecte de l’ajut
Són objecte de l’ajut els programes sanitaris

adreçats a la profilaxi i a la higiene per a la pre-
venció de:

Conills: mixomatosi, complex respiratori,
malaltia vírica hemorràgica, parasitosis externes
i internes.

Abelles: varroasi.
Vaquí: tuberculosi, brucel·losi, leucosi, ma-

mitis i parasitosi.

—3 Quantia de l’ajut
3.1 L’ajut té caràcter de subvenció i no pot

ser superior al 50% del pressupost del progra-
ma sanitari presentat, amb els màxims següents:

Abelles: 250 ptes./rusc controlat pel que fa a
la varroasi.

Conills: 100 ptes./reproductor de més de 18
setmanes d’explotació controlada.

Vaquí: 1.000 ptes./cap de més de 12 mesos
controlat davant la brucel·losi i la tuberculosi.

3.2 Pot ser també objecte de subvenció en
el bestiar vaquí fins al 50% del valor de l’utillatge
necessari per executar el programa sanitari i en
bestiar de maneig especial, fins a un màxim de
400.000 ptes.

—4 Quantia i aplicació pressupostària
La quantitat màxima destinada a aquest ajut

i l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’im-
putar són les que s’estableixen a l’article 2.2
d’aquesta Ordre.

En tot cas, l’import total de les subvencions
atorgades no podrà ultrapassar la quantitat
màxima que s’estableix a l’article 2.2 d’aquesta
Ordre.

—5 Beneficiaris
Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les

associacions que s’esmenten a continuació, les
quals desenvolupin algun dels programes sani-
taris que preveu l’apartat 2 d’aquest annex:

a) Les associacions de cunicultors i les asso-
ciacions d’apicultors.

b) Les associacions de ramaders de vaquí que
tinguin establerts concerts de sanejament amb el
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
per realitzar els programes sanitaris. Aquest re-
quisit no l’han d’acreditar els sol·licitants perquè
és una dada que consta al Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca.

—6 Requisits de les activitats
6.1 Les explotacions ramaderes integrades

a les associacions que hagin presentat sol·licitud
per a l’obtenció de l’ajut que estableix aquesta
Ordre han d’estar inscrites al Registre d’explo-
tacions ramaderes que estableix el Decret 61/
1994, de 22 de febrer, sobre regulació de les
explotacions ramaderes.

6.2 Les actuacions sanitàries portades a
terme a les explotacions ramaderes en l’execució
dels programes objecte de subvenció hauran de
consignar-se als fulls d’incidències del Llibre
d’explotació ramadera.

6.3 El programa de profilaxi i higiene ani-
mal objecte de l’ajut s’ha de realitzar dins de
l’any en el qual se sol·licita l’ajut i abans de la
data límit per a la presentació de la justificació
de l’execució del programa sanitari.

—7 Sol·licituds i documentació
7.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 2925 – 7.7.19999228

tipus d’ajut es formalitzaran en l’imprès norma-
litzat T-1 i s’hauran de presentar, en el termini
màxim d’1 mes comptat a partir de la data de
publicació d’aquesta Ordre de convocatòria, als
serveis territorials o a les oficines comarcals del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

7.2 Les sol·licituds presentades fora de ter-
mini es consideraran desestimades. Els sol·-
licitants hauran de facilitar tota la informació
complementària que els sigui requerida pels
tècnics del Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

7.3 A les sol·licituds s’ha d’adjuntar la do-
cumentació següent:

Fotocòpia compulsada del NIF.
Certificat d’inscripció al registre corresponent

emès en l’any en el qual se sol·liciti l’ajut.
Certificat de l’acord pres per l’associació de

portar a terme el programa sanitari d’higiene i
profilaxi animal per a l’any en el qual se sol·licita
l’ajut.

Memòria del programa sanitari d’higiene i
profilaxi animal a desenvolupar dins l’any en el
qual se sol·licita l’ajut, signat pel president i pel
veterinari responsable de l’associació.

Pressupost del programa sanitari signat pel
president i pel veterinari responsable de l’agru-
pació.

Relació dels ramaderes integrants a l’associ-
ació en la data de sol·licitud on consti la marca
oficial, el número d’inscripció al Registre d’ex-
plotacions ramaderes i el nombre, segons el cas,
d’arnes, de caps de conills reproductors de més
de 18 setmanes o de caps de vaquí de més de 12
mesos.

Compte corrent on s’haurà d’ingressar l’im-
port de la subvenció (model EF13, que serà
facilitat per les oficines comarcals i els serveis
territorials del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca).

Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les
obligacions fiscals estatals emès per l’agència tri-
butaria corresponent, quan l’import de la sub-
venció sol·licitada sigui superior a 1.000.000 de
pessetes.

Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les
obligacions fiscals autonòmiques, emès pel De-
partament d’Economia i Finances de la Gene-
ralitat de Catalunya, quan l’import de la subven-
ció sol·licitada sigui superior a 1.000.000 de ptes.

Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les
obligacions amb la Seguretat Social, quan l’im-
port de la subvenció sol·licitada sigui superior
a 1.000.000 de ptes.

—8 Tramitació
8.1 La concessió de les subvencions es farà

mitjançant una resolució del director general de
Producció i Indústries Agroalimentàries que
s’ha d’emetre i notificar per escrit al sol·licitant
en el termini màxim de 3 mesos a comptar a
partir de la data de la sol·licitud. En cas de manca
de resolució expressa en el termini establert, la
sol·licitud es considerarà desestimada. Contra
la resolució es pot interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca.

8.2 La resolució de concessió es pot modi-
ficar en cas d’alteració de les condicions o de
l’obtenció concurrent d’altres ajuts.

8.2 Els beneficiaris estan obligats a facilitar
tota la informació que els sigui requerida per la
Intervenció General de la Generalitat, la Sin-
dicatura de Comptes o altres òrgans competents,

d’acord amb el que estableix el Decret 9/1994,
de 13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya.

—9 Justificació
9.1 En el cas d’agrupacions ramaderes de

vaquí, la justificació de l’execució del programa
sanitari es realitzarà mitjançant la presentació,
abans de l’1 de novembre de l’any en el qual se
sol·licita l’ajut, de la documentació següent:

Certificat emès pel veterinari responsable de
l’agrupació on constin les actuacions sanitàries
desenvolupades i s’especifiquin el nombre d’ex-
plotacions controlades pel que fa les malalties
del programa objecte de subvenció i el nombre
de caps de vaquí de més de 12 mesos controlats
davant la brucel·losi i la tuberculosi.

Factures justificatives de l’adquisició d’utillat-
ge necessari per executar el programa sanitari
en bestiar de maneig especial.

9.2 En el cas de les agrupacions de cuni-
cultors, la justificació d’execució del programa
sanitari es realitzarà mitjançant presentació,
abans de l’1 de novembre de l’any en el qual se
sol·liciti l’ajut, de la documentació següent:

Certificat emès pel veterinari responsable de
l’agrupació on constin les actuacions sanitàries
desenvolupades i s’especifiquin el nombre d’ex-
plotacions controlades davant les malalties del
programa objecte de subvenció i el nombre de
reproductores de més de 18 setmanes que per-
tanyen a les explotacions controlades.

Factures justificatives de la compra de medi-
caments.

9.3 En el cas d’agrupacions d’apicultors, la
justificació d’execució del programa sanitari es
realitzarà mitjançant la presentació, abans de l’1
de novembre de l’any en el qual se sol·liciti l’ajut,
de la documentació següent:

Certificat emès pel president de l’agrupació
on s’especifiquin el nombre d’explotacions apí-
coles on s’ha efectuat el control de la Varroa i
el nombre de ruscs controlats diagnòsticament
davant la varroasi.

Factures justificatives de la compra de pro-
ductes per al control de la varroasi i d’altres
despeses derivades de l’execució del programa
sanitari.

—10 Criteris de prioritat
Les subvencions s’atorgaran d’acord amb els

imports màxims que preveu l’apartat 3 d’aquest
annex i es fixaran en funció del pressupost dis-
ponible i del nombre d’arnes/caps de les sol·-
licituds presentades.

Quan l’import total de les sol·licituds presenta-
des superi el pressupost disponible es reduiran
proporcionalment els barems màxims establerts
per a cada espècie a l’apartat 3 d’aquest annex. La
reducció s’aplicarà inicialment al vaquí, en segon
lloc als conills i en darrer lloc a les abelles.

—11 Comprovacions i pagament
11.1 El Departament d’Agricultura, Rama-

deria i Pesca té la facultat d’inspeccionar les ac-
tuacions realitzades a les explotacions ramade-
res amb la finalitat de comprovar que s’adeqüen
al programa sanitari i als justificants presentats.

11.2 El pagament de la subvenció es realit-
zarà prèvia certificació dels serveis competents
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca que acrediti que el nombre de caps/ruscs
justificats com a dignosticats/controlats s’ajusta
al que consta al Departament, un cop valorades
les factures justificatives aportades pel sol·licitant.

11.3 Si es detecta que no s’ha complert el
programa d’higiene i profilaxi o bé que hi ha di-
vergències entre les dades aportades i les que
comprovi el Departament, per causes que siguin
directament imputables als beneficiaris, la quan-
tia de la subvenció es reduirà en funció del grau
d’incompliment del programa.

—12 Incompatibilitats i incompliment
12.1 L’ajut que estableix aquesta Ordre és

incompatible amb qualsevol altre atorgat per a
les mateixes finalitats.

12.2 En el cas que es comprovi que els be-
neficiaris de l’ajut incompleixen les obligacions
que s’estableixen en aquesta Ordre o incomplei-
xen les finalitats per a les quals s’ha atorgat l’ajut,
es podrà reclamar el reintegrament de les quan-
titats percebudes indegudament i l’exigència dels
interessos de demora des del moment del paga-
ment de l’ajut.

(99.179.027)

ORDRE
de 30 de juny de 1999, per la qual s’amplia per
a la campanya 1999 el termini de lliurament de
les sol·licituds i les declaracions anuals que han
de presentar els beneficiaris dels ajuts compen-
satoris a les explotacions agràries del programa
zonal de l’avellaner, que estableix l’Ordre de 17
de novembre de 1995.

Per tal de donar compliment a la normativa
comunitària reguladora de les mesures de pro-
ducció compatibles amb la protecció del medi
ambient, l’article 7.4 de l’Ordre de 31 de juliol de
1998 (DOGC núm. 2700, d’11.8.1998) estableix
que els beneficiaris dels ajuts del programa zo-
nal de l’avellaner han de presentar, durant els tres
primers mesos de cada any, una sol·licitud i una
declaració de compliment del compromís contret.

Mitjançant l’Ordre de 12 de maig de 1999
(DOGC núm. 2892, de 19.5.1999) es va ampliar
l’esmentat termini fins al 30 de juny de cada any.

Atès el ritme de presentació en aquesta
campanya, es fa aconsellable ampliar de nou
el període de lliurament de les sol·licituds i les
declaracions de compliment dels compromi-
sos contrets que han de presentar anualment
els beneficiaris d’aquests ajuts.

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

ORDENO:

Per a aquesta campanya 1999 s’amplia fins al
20 de juliol el termini per a la presentació de les
sol·licituds i les declaracions de compliment dels
compromisos contrets que han de presentar anu-
alment els beneficiaris dels ajuts compensatoris
a les explotacions agràries del programa zonal de
l’avellaner, que estableix l’Ordre de 17 de novem-
bre de 1995 (DOGC núm. 2134, de 29.11.1995).

Barcelona, 30 de juny de 1999

FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

(99.180.048)
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ORDRE
de 30 de juny de 1999, per la qual s’amplia per a
l’any 1999 el termini de convocatòria i el de presen-
tació per a declaracions anuals de beneficiaris dels
ajuts per al foment dels mètodes de producció agrà-
ria en les zones humides incloses a la llista de la
Convenció de Ramsar, que estableixen les ordres
de 3 de febrer de 1998 i de 20 de maig de 1999.

El ritme de presentació de sol·licituds per acollir-
se als ajuts per al foment dels mètodes de producció
agrària en les zones humides incloses en la llista
de la Convenció de Ramsar per a l’any 1999, con-
vocats mitjançant l’Ordre de 20 de maig de 1999
(DOGC núm. 2903, de 4.6.1999), i el de les decla-
racions anuals que han de presentar els benefici-
aris d’aquests ajuts, segons l’Ordre de 3 de febrer
de 1998 (DOGC núm. 2580, de 17.2.1998), acon-
sellen ampliar el corresponent termini per a la cam-
panya actual.

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

ORDENO:

Per a aquesta campanya de 1999, s’amplia fins
al 20 de juliol d’enguany el termini de la convo-
catòria d’ajuts que estableix l’esmentada Ordre
de 20 de maig de 1999 i el de la presentació de
les declaracions de compliment dels compromi-
sos contrets que han de presentar anualment els
beneficiaris dels ajuts per al foment dels mètodes
de producció agrària en les zones humides in-
closes en la llista de la Convenció de Ramsar, que
estableix la dita Ordre de 3 de febrer de 1998.

Barcelona, 30 de juny de 1999

FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

(99.180.069)

ORDRE
de 30 de juny de 1999, per la qual s’amplia per
a l’any 1999 el termini de presentació per a les
declaracions anuals dels beneficiaris dels ajuts per
al foment de la producció agrària ecològica que
estableix l’Ordre de 25 de febrer de 1998.

Per tal de donar compliment a la normativa
comunitària que regula les mesures de producció
compatibles amb la protecció del medi ambient,
l’article 5.4 de l’Ordre de 25 de febrer de 1998, per
la qual s’estableix un règim d’ajuts per al foment
de la producció agrària ecològica (DOGC núm.
2590, de 3.3.1998), disposa que els beneficiaris dels
ajuts han de presentar una declaració de compli-
ment del compromís contret durant els dos primers
mesos de cada any.

Mitjançant l’Ordre de 14 de maig de 1999
(DOGC núm. 2897, de 27.5.1999) es va ampliar
l’esmentat termini fins al 30 de juny de cada any.

Atès el ritme de presentació en aquesta cam-
panya, es fa aconsellable ampliar de nou el pe-
ríode de presentació de les declaracions de com-
pliment dels compromisos contrets que han de
presentar els beneficiaris d’aquests ajuts.

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

ORDENO:

Per a aquesta campanya de 1999, s’amplia
fins al 20 de juliol d’enguany el termini per a
la presentació de les declaracions de compli-
ment dels compromisos contrets que han de
presentar anualment els beneficiaris dels ajuts
per al foment de la producció agrària ecològica
que estableix l’esmentada Ordre de 25 de fe-
brer de 1998 (DOGC núm. 2590, de 3.3.1998).

Barcelona, 30 de juny de 1999

FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

(99.180.058)

*

DEPARTAMENT
D’INDÚSTRIA,
COMERÇ I TURISME

DECRET
176/1999, de 29 de juny, de transferència de com-
petències de la Generalitat de Catalunya al Conselh
Generau dera Val d’Aran en matèria de turisme.

La Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim
especial d’Era Val d’Aran, estableix en l’article
20.3 que la Generalitat ha de cedir al Conselh Ge-
nerau competències i serveis sobre diverses ma-
tèries, entre les quals hi ha el turisme.

Atès que el Ple de la Comissió Govern Ge-
neralitat - Conselh Generau dera Val d’Aran,
el 4 de maig de 1999, ha adoptat un acord sobre
el traspàs de competències en matèria de turisme
de conformitat amb el procediment previst al
Decret 275/1991, d’11 de desembre, pel qual es
despleguen la composició, l’organització i el
funcionament de l’esmentada Comissió;

A proposta del conseller d’Indústria, Comerç
i Turisme i amb la deliberació prèvia del Govern
de la Generalitat,

DECRETO:

Article 1
Aprovar l’acord de transferències de l’Admi-

nistració de la Generalitat al Conselh Generau
dera Val d’Aran en matèria de turisme adoptat
pel Ple de la Comissió Govern Generalitat-
Conselh Generau dera Val d’Aran, en la sessió
de 4 de maig de 1999.

Article 2
Es transfereixen al Conselh Generau dera Val

d’Aran les competències en matèria d’inspec-
ció técnica, autorització i classificació de les
següents empreses turístiques:

a) Allotjaments turístics:
Empreses explotadores d’apartaments turís-

tics.
Hotels i pensions.
Residències cases de pagès.
Càmpings.
b) Establiments de restauració.
c) Empreses d’esports d’aventura.

Article 3
La dotació econòmica de les transferències

per a l’exercici econòmic de 1999 es fixa en la
quantitat de 6.000.000 pessetes, equivalents a
36.060,73 euros. Per a cada exercici els criteris
d’actualització de la dotació econòmica són els
de l’increment que s’estableixi oficialment en
l’índex de preus al consum.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Com a complement d’aquesta transferència
i per tal de possibilitar la coordinació efectiva
i necessària de les competències transferides
amb les de la resta del territori de Catalunya,
caldrà atenir-se al que determini el conveni de
col·laboració.

DISPOSICIONS FINALS

—1 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació en el DOGC.

—2 Es faculta el conseller d’Indústria, Comerç
i Turisme per al desplegament i l’execució d’aquest
Decret.
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Barcelona, 29 de juny de 1999

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI SUBIRÀ I CLAUS

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

(99.173.073)

DECRÈT
176/1999, de 29 de junh, de transferéncia de com-
peténcies dera Generalitat de Catalunya ath Conselh
Generau dera Val d’Aran en matèria de torisme.

Era Lei 16/1990, de 13 de junhsèga, sus eth
regim especiau dera Val d’Aran, establís en sòn
article 20.3 quera Generalitat a de cedir ath
Conselh Generau competéncies e servicis sus
diuèrses matèries, entre es quaus i é eth torisme.

Pramor queth Plen dera Comission Govèrn
Generalitat-Conselh Generau dera Val d’Aran,
eth 4 de mai de 1999, a adoptat un acòrd sus eth
traspàs de competéncies en matèria de torisme
cossent damb eth procediment previst en Decrèt
275/1991, d’11 de deseme, peth quau se desple-
guen era composición, era organisacion e eth
foncionament dera nomentada Comission;

A prepausa deth conselhèr d’Indústria, Co-
mèrç e Torisme e damb era deliberacion prealabla
deth Govèrn dera Generalitat,

DECRÈTI:

Article 1
Aprovar er acòrd de transferéncies dera Ad-

ministracion dera Generalitat ath Conselh Ge-
nerau dera Val d’Aran en matèria de torisme
adoptat peth Plen dera Comission Govèrn Ge-
neralitat-Conselh Generau dera Val d’Aran, ena
session de 4 de mai de 1999.

Article 2
Se transferissen ath Conselh Generau dera

Val d’Aran es competéncies en matèria d’ins-
peccion tecnica, autorisacion e classificacion des
següentes empreses toristiques:

a) Alotjaments toristics:
Empreses explotadores d’apartaments toristics.
Otèls e pensions.
Residéncies cases de pagés.
Campings.
b) Establiments de restauracion.
c) Empreses d’espòrts d’aventura.

Article 3
Era dotacion economica des transferéncies

entar exercici economic de 1999 se fixe era quan-
titat de 6.000.000 de pessetes, equivalents a
36.060,73 euros. Entà cada exercici es critèris
d’actualisacion dera dotacion economica son es
der increment que s’establisque oficiaument en
indèx de prètzi ath consum.

DISPOSICION ADICIONAU

Coma complement d’aguesta transferéncia e
entà possibilitar era efectiva e de besonh coor-
dinacion des competéncies transferides damb es
dera rèsta deth territòri de Catalunya calera atié-

se a çò que determine eth convèni de col·labo-
racion.

DISPOCISIONS FINAUS

—1 Aquest Decrèt entrarà en vigor londeman
dera sua publicacion eth Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

—2 Se faculte ath conselhèr d’Indústria, Co-
mèrç e Torisme entath desplegament e era exe-
cucion d’aguest Decrèt.

Barcelona, 29 de junh de 1999

JORDI PUJOL

President dera Generalitat de Catalunya

ANTONI SUBIRÀ CLAUS

Conselhèr d’Indústria, Comèrç e Torisme

(99.173.073)

*

DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓ
de 22 de juny de 1999, per la qual es dóna publi-
citat a subvencions concedides pel Departament
de Benestar Social.

Atès que l’article 12.5 de la Llei 16/1997, de 24
de desembre, de pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per al 1998, preveu que, excep-
cionalment, es puguin concedir directament per
resolució del conseller corresponent les subven-
cions innominades o genèriques en què no és
possible promoure concurrència pública per l’es-
pecificitat de les característiques que ha de com-
plir l’entitat destinatària de la subvenció;

Atès que l’article 12.6 de la Llei 16/1997 es-
mentada disposa que els departaments han de
publicar trimestralment al DOGC les subven-
cions innominades o genèriques concedides a
l’empara de l’article 12.5;

Fent ús de les atribucions que m’atorga l’ar-
ticle 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

Donar publicitat a les subvencions concedides,
amb caràcter extraordinari, durant el quart trimes-
tre de l’any 1998, en l’àmbit d’actuació del Depar-
tament de Benestar Social i entitats adscrites.

Barcelona, 22 de juny de 1999

ANTONI COMAS I BALDELLOU

Conseller de Benestar Social

ANNEX

A) Transferències corrents a corporacions locals.

Entitat: Ajuntament de Lloret de Mar.
NIF: P1710200E.
Import: 800.000 ptes.
Formació d’adults.
Partida pressupostària: 20.03.460.016.

Entitat: Ajuntament de l’Hospitalet de Llo-
bregat.
NIF: P0810000J.
Import: 12.000.000 de ptes.
Pla de dinamització als barris de Santa Eulàlia,
Sant Feliu, Collblanc, Torrassa i el Gornal.
Partida pressupostària: 20.02.460.010.

Entitat: Ajuntament de Terrassa.
NIF: P0827900B.
Import: 15.000.000 de ptes.
Pla de dinamització barris de Can Jofresa, Can
Vilardell, Can Tusell i Montserrat.
Partida pressupostària: 20.02.460.010.

Entitat: Ajuntament de Girona.
NIF: P1708500B.
Import: 10.000.000 de ptes.
Pla de dinamització al Sector Est.
Partida pressupostària: 20.02.460.010.

Entitat: Ajuntament de Sabadell.
NIF: P0818600I.
Import: 3.500.000 ptes.
Reallotjament de famílies d’ètnia gitana.
Partida pressupostària: 20.02.460.010.

Entitat: Ajuntament del Prat de Llobregat.
NIF: P081680OG.
Import: 15.000.000 de ptes.
Pla integral d’actuació al barri de Sant Cosme.
Partida pressupostària: 20.02.460.010.
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Entitat: Ajuntament de Santa Coloma de Gra-
menet.
NIF: P0824500C.
Import: 23.500.000 ptes.
Reallotjament de 15 famílies d’ètnia gitana al
barri del Pilar i Can Zam.
Partida pressupostària: 20.02.460.010.

Entitat: Ajuntament del Torelló.
NIF: P0828500i.
Import: 1.530.306 ptes.
Manteniment corporacions locals.
Partida pressupostària: 20.04.460.069.

Entitat: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
NIF: P0821200C.
Import: 1.598.400 ptes.
Objecte: Manteniment del servei de residència
per a gent gran Residència Municipal Sant Frui-
tós de Bages.
Partida pressupostària: 41.32.461.01.

Entitat: Ajuntament de Santpedor.
NIF: P0819100I.
Import: 4.164.000 ptes.
Objecte: Manteniment del servei de residència
per a gent gran Residència d’Avis Casal Sant
Josep.
Partida pressupostària: 41.32.461.01.

B) Transferències corrents a famílies i institu-
cions sense ànim de lucre.

Entitat: Fundació Privada Trinijove.
NIF: G59546556.
Import: 1.319.569 ptes.
Inversió per a entitats.
Partida pressupostària: 20.01.480.015.

Entitat: Actua Associació Afectats Sida.
NIF: G60427523.
Import: 250.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Associació Auxilia.
NIF: G08317059.
Import: 350.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Minusvàlids Físics Mifas.
NIF: G17053208.
Import: 75.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Setem Catalunya tercer món.
NIF: G59523910.
Import: 700.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Grup de recerca i minories de treballa-
dors estrangers.
NIF: G17293044.
Import: 500.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Federació Catalana del Voluntariat
Cívic.
NIF: G60733714.
Import: 700.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Centre Promoció Social Francesc Palau.
NIF: G61183216.
Import: 150.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Associació per Voluntariat Universitari.
NIF: G61345237.
Import: 1.200.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Parròquia Mare de Déu del Carme.
NIF: Q0800310E.
Import: 450.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Fundació Privada Akwaba.
NIF: G61060588.
Import: 600.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Institut Pere Tarrés Educació a l’Esplai.
NIF: Q5800395E.
Import: 800.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Grup Horitzó del Berguedà.
NIF: G58138785.
Import: 150.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Fundació Amics de la Gent Gran.
NIF: G60017464.
Import: 2.500.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Associació Catalana de Cecs.
NIF: G60412251.
Import: 100.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Servei d’Integració Social Ajuda a la
Llar.
NIF: G59998260.
Import: 700.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Associació Centre Obert Joan Salvador
Gavina.
NIF: G08667479.
Import: 150.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Associació per la promoció dels mitjans
de comunicació.
NIF: G60493467.
Import: 19.500.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Associació de Serveis Iniciativa Social.
NIF: G08768152.
Import: 450.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Fundació Privada Escó.
NIF: G60022787.
Import: 322.800 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Associació Voluntaris 2000.
NIF: G60099702.
Import: 200.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Associació Comunitària Anti Sida.
NIF: G17305210.

Import: 248.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Federació Catalana del Voluntariat
Social.
NIF: G59106823.
Import: 2.470.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Afanoc.
NIF: G58677493.
Import: 450.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi.
NIF: G08931974.
Import: 850.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Associació Catalana d’Integració i Des-
envolupament.
NIF: G60531100.
Import: 150.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Associació per al Voluntariat a Europa.
NIF: G61337705.
Import: 200.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Mat Voluntaris.
NIF: G60403763.
Import: 185.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Associació Juvenil Taula Joves Comptal.
NIF: G58031816.
Import: 150.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Agrupació Sordmuts de la Garrotxa.
NIF: G17089103.
Import: 25.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Viarany Centre Passatge.
NIF: G08891301.
Import: 200.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Fundació Solidaritat Universitat de
Barcelona.
NIF: G61084950.
Import: 600.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Associació Catalana per al Parkinson.
NIF: G58276072.
Import: 100.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Consell Evangèlic de Catalunya.
NIF: G59349845.
Import: 500.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Associació Internacional Joventut Idente.
NIF: G59575613.
Import: 50.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.
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Entitat: Associació Voluntaris per al Futur.
NIF: G60261294.
Import: 150.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Creu Roja Espanyola.
NIF: Q2866001G.
Import: 2.500.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Fundació Santa Eulàlia.
NIF: G58404450.
Import: 175.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Amics Centre Cristià Universitaris.
NIF: Q5800517D.
Import: 100.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Ciemen.
NIF: G08991531.
Import: 250.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Col·lectiu de Dones de Can Anglada.
NIF: G60288883.
Import: 100.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Escola Lliure el Sol.
NIF: E59914994.
Import: 600.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Fundació Privada Lluita contra la Sida.
NIF: G60182821.
Import: 100.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Associació Espanyola contra el Càncer.
NIF: G28197564.
Import: 60.000 ptes.
Per al foment del voluntariat.
Partida pressupostària: 20.31.480.019.

Entitat: Associació per a la promoció i inserció
professional.
NIF: G58335100.
Import: 3.178.497 ptes.
Formació d’adults.
Partida pressupostària: 20.03.480.018.

Entitat: Centre promoció social Francesc Palau.
NIF: G61183216.
Import: 700.000 ptes.
Formació d’adults.
Partida pressupostària: 20.03.480.018

Entitat: Fundació Casc Antic.
NIF: G60019130.
Import: 1.500.000 ptes.
Formació d’adults.
Partida pressupostària: 20.03.480.018.

Entitat: Institut de reinserció social IRES.
NIF: G08701542.
Import: 3.178.497 ptes.
Formació d’adults.
Partida pressupostària: 20.03.480.018.

Entitat: Associació d’Alumnes Àgora.
NIF: G58312489.
Import: 900.000 ptes.

Formació d’adults.
Partida pressupostària: 20.03.480.018.

Entitat: Associació Heura.
NIF: G58260266.
Import: 1.200.000 ptes.
Formació d’adults.
Partida pressupostària: 20.03.480.018.

Entitat: Centre de cultura popular Finestrelles.
NIF: G59731828.
Import: 100.000 ptes.
Formació d’adults.
Partida pressupostària: 20.03.480.018.

Entitat: Centre cultura popular Mion Puigberen-
guer.
NIF: G59731802.
Import: 300.000 ptes.
Formació d’adults.
Partida pressupostària: 20.03.480.018.

Entitat: Centre de cultura popular l’amistat
Sagrada Família.
NIF: G59731844.
Import: 200.000 ptes.
Formació d’adults.
Partida pressupostària: 20.03.480.018.

Entitat: Associació catalana d’integració i des-
envolupament humà.
NIF: G60531100.
Import: 400.000 ptes.
Formació d’adults.
Partida pressupostària: 20.03.480.018.

Entitat: Centre de reeducació audició i llenguat-
ge oral.
NIF: G08590457.
Import: 100.000 ptes.
Formació d’adults.
Partida pressupostària: 20.03.480.018.

Entitat: Promoció Educació de Formació Ocu-
pacional d’Osona.
NIF: G60163243.
Import: 500.000 ptes.
Formació d’adults.
Partida pressupostària: 20.03.480.018.

Entitat: Centro cultural l’Assumpció.
NIF: G60077989.
Import: 1.000.000 ptes.
Formació d’adults.
Partida pressupostària: 20.03.480.018.

Entitat: Centre Recreatiu cultural sords de Bar-
celona.
NIF: G08610453.
Import: 200.000 ptes.
Formació d’adults.
Partida pressupostària: 20.03.480.018.

Entitat: Viarany Centre Passatge.
NIF: G08891301.
Import: 900.000 ptes.
Formació d’adults.
Partida pressupostària: 20.03.480.018.

Entitat: Acis Fundació Pia Autònoma i Agru-
pació Cultural i Social.
NIF: Q5800396C.
Import: 900.000 ptes.
Formació d’adults.
Partida pressupostària: 20.03.480.018.

Entitat: Agrupació d’aules d’FP per a la gent
gran de Catalunya.
NIF: G58683483.
Import: 7.000.000 de ptes.
Formació d’adults.
Partida pressupostària: 20.03.480.018.

Entitat: Fundació Privada Escó.
NIF: G60022787.
Import: 7.000.000 de ptes.
Formació d’adults.
Partida pressupostària: 20.03.480.018.

Entitat: Fundació per la Universitat Oberta de
Catalunya.
NIF: G60667813.
Import: 8.000.000 de ptes.
Formació d’adults.
Partida pressupostària: 20.03.480.018.

Entitat: Col·legi Oficial de Metges-Congrés
Català de Salut Mental.
NIF: Q0866001A.
Import: 587.000 ptes.
Objecte: Manteniment de l’activitat del Primer
Congrés Català de Salut Mental.
Partida pressupostària: 42.31.480.103.

Entitat: Institut de reinserció social.
NIF: G08701542.
Import: 18.000.000 de ptes.
Objecte: Manteniment d’activitats en l’àmbit de
la marginació, la pobresa, la sida, la drogoaddic-
ció, el treball i la infantesa.
Partida pressupostària: 41.35.480.010.

Entitat: Col·legi Oficial de Diplomats en Treball
Social i Assistents Socials de Catalunya.
NIF: Q0869009A.
Import: 500.000 ptes.
Objecte: Manteniment de l’activitat per fer front
a les despeses dels ponents de la Segona Jornada
de serveis socials d’atenció primària.
Partida pressupostària: 41.35.480.010.

Entitat: Delegació Diocesana de l’Apostolat de
la Mar Stella Maris.
NIF: Q5800072J.
Import: 1.300.000 ptes.
Objecte: Manteniment de la residència Aposto-
lat de la Mar Stella Maris.
Partida pressupostària: 41.35.480.010.

Entitat: Agrupación para el progreso de Sant
Boi.
NIF: G60811858.
Import: 1.000.000 de ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Associació de Veïns barri Egara.
NIF: G58534579.
Import: 2.500.000 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col·lec-
tius.

Entitat: Centro cultural gitano Sant Adrià.
NIF: G58308099.
Import: 4.110.000 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Moviment d’aturats La Mina.
NIF: G58539370.
Import: 3.400.000 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Associació de veïns del Pla de Bonaire.
NIF: G58642562.
Import: 1.500.000 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.
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Entitat: Ateneo popular Sant Roc.
NIF: G58495599.
Import: 19.000.000 de ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.

Entitat: Unió Cívica Consumidors i Mestresses
Casa Província Barcelona.
NIF: G58267410.
Import: 50.000 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Unió gitana de Gràcia.
NIF: G58227810.
Import: 2.700.000 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Associació culturaL gitana del Mares-
me.
NIF: G59986091.
Import: 600.000 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Fundació Pere Closa.
NIF: G51645115.
Import: 2.500.000 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Instituto Romano Salesiano.
NIF: G58209594.
Import: 2.000.000 de ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Associació per al Pla integral del Casc
Antic.
NIF: G61336830.
Import: 1.000.000 de ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Asociación socioculturaL Lacho Bají
Calí.
NIF: G59745554.
Import: 600.000 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Grupo cultural gitano de Porta.
NIF: G60095494.
Import: 550.000 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Associació cultural gitana La Cera.
NIF: G61282737.
Import: 550.000 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Centro socio cultural 801.
NIF: G60233442.
Import: 1.100.000 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Associació catalana desenvolupament
i mediació arbitraris.

NIF: G60412947.
Import: 500.000 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Associació de veïns del Polígono Es-
pronceda.
NIF: G59453449.
Import: 2.000.000 de ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Associació culturaL gitana de Vilanova
i la Geltrú.
NIF: G60068681.
Import: 450.000 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Associació integració gitana de Reus.
NIF: G43383652.
Import: 300.000 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Fundació privada foment de l’habitat-
ge social.
NIF: G59430983.
Import: 4.413.200 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Grupo Unión.
NIF: G58265323.
Import: 446.670 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Associació serveis juvenils La Mina-
Taller de Ràdio.
NIF: G59391979.
Import: 446.670 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Secretariado InterculturaL gitano ca-
talán.
NIF: G60797404
Import: 750.000 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Asociación gitana de Tarragona.
NIF: G43327162.
Import: 300.000 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Centro cultural gitano d’Hostafrancs.
NIF: G60976784.
Import: 450.000 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Associació gitana de Viladecans.
NIF: G61371563.
Import: 600.000 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida pressupostària: 20.02.481.037.

Entitat: Moviment d’aturats La Mina.
NIF: G58539370.

Import: 446.670 ptes.
Per al desenvolupament integral de barris i col-
lectius.
Partida Pressupostaria: 20.02.481.037.

Entitat: Fundació ONCE.
NIF: G78661923.
Import: 19.589.502 ptes.
Objecte: Manteniment del projecte Horitzon
Tercera Via.
Partida pressupostària: 41.31.480.15.

C) Transferències de capital a corporacions locals.

Entitat: Ajuntament de Sant Feliu Sasserra.
NIF: P0821100E.
Import: 5.000.000 de ptes.
Obres de reforma de l’ateneu per tal d’adequar-
lo com a local social i casal d’avis.
Partida pressupostària: 20.01.760.018.

Entitat: Ajuntament de Gavà.
NIF: P0808800G.
Import: 15.250.000 ptes.
Construcció d’un equipament cívic i esportiu al
barri de Ca N’espinós.
Partida pressupostària: 20.02.760.014.

D) Transferència de capital a famílies i institu-
cions sense ànim de lucre.

Entitat: Associació de veïns Roureda.
NIF: G08779548.
Import: 200.000 ptes.
Inversió per a entitats.
Partida pressupostària: 20.01.780.010.

Entitat: Espluga Viva.
NIF: G58698424.
Import: 200.000 ptes.
Inversió per a entitats.
Partida pressupostària: 20.01.780.010.

Entitat: Coordinadora Iniciatives Gais i Lesbia-
nes.
NIF: G58342551.
Import: 1.500.000 ptes.
Inversió per a entitats.
Partida pressupostària: 20.01.780.010.

Entitat: Patronat Castellers de Vilafranca.
NIF: G08886897.
Import: 3.000.000 ptes.
Inversió per a entitats.
Partida pressupostària: 20.01.780.010.

Entitat: Associació Veïns Sector San Roc.
NIF: G58605726.
Import: 900.000 ptes.
Obres d’adequació i millora de local social.
Partida pressupostària: 20.02.780.016.

Entitat: Llar del Pensionista de Guardiola de
Berguedà.
NIF: G59304774.
Import: 100.000 ptes.
Obres d’adequació i millora de local social.
Partida pressupostària: 20.02.780.016.

(99.173.080)

*



DEPARTAMENT
DE CULTURA

RESOLUCIÓ
de 18 de juny de 1999, de convocatòria de con-
curs específic de mèrits i capacitats per a la pro-
visió del lloc de cap de la Secció d’Inventari del
Patrimoni Arquitectònic (convocatòria de pro-
visió CU/005/99).

D’acord amb el que preveuen el Decret legis-
latiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova
la refosa en un Text únic dels preceptes de de-
terminats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública; el Decret 123/1997,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.
2398, de 26.5.1997), i altres disposicions comple-
mentàries;

Atès que és vacant el lloc de cap de la Secció
d’Inventari del Patrimoni Arquitectònic del De-
partament de Cultura;

Atesa la proposta de la Direcció General del
Patrimoni Cultural per a la seva provisió;

Vist que la Intervenció Delegada del Depar-
tament ha dut a terme el corresponent tràmit
d’intervenció;

Atesa la Resolució del director general de la
Funció Pública de 7 de setembre de 1998, per la
qual es dóna publicitat a la refosa de les relacions
de llocs de treball del personal funcionari de
l’Administració de la Generalitat (DOGC núm.
2736, de 2.10.1998);

Atesa la descripció del lloc a proveir, inclo-
sa en el manual d’organització del Departament
i aprovada en data 8 d’abril de 1999;

De conformitat amb l’article 80 de la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització, proce-
diment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

Article 1
Convocar concurs específic de mèrits i capa-

citats per a la provisió del lloc de cap de la Secció
d’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la
Direcció General del Patrimoni Cultural del De-
partament de Cultura, que es detalla a l’annex
2, d’acord amb les bases que figuren a l’annex
1 d’aquesta Resolució.

Article 2
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la

via administrativa, els interessats podran inter-
posar recurs potestatiu de reposició davant el
conseller de Cultura en el termini d’un mes, o
directament recurs contenciós administratiu, en
el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà
de la publicació al Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, o potestativament,
el corresponent al lloc del seu domicili, d’acord
amb el que preveuen  els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles
46, 8.2 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, re-
guladora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa. Així mateix, els interessats poden inter-

posar recurs d’alçada davant el conseller de
Cultura contra els actes administratius que es
derivin de l’actuació de la Junta de Mèrits i
Capacitats, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la data de la seva notificació o ex-
posició, d’acord amb l’article 114 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener.

Igualment, els interessats poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 de juny de 1999

JOAN M. PUJALS I VALLVÈ

Conseller de Cultura

ANNEX 1

—1 Lloc de treball
Es convoca concurs específic de mèrits i ca-

pacitats per a la provisió del lloc de cap de la
Secció d’Inventari del Patrimoni Arquitectònic
de la Direcció General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura, les característiques
del qual són les que consten a l’apartat 1 de l’an-
nex 2 d’aquesta convocatòria.

—2 Contingut funcional
El contingut funcional del lloc de treball ob-

jecte de concurs, d’acord amb la norma funci-
onal que s’indica a l’apartat 1 de l’annex 2 i la
descripció inclosa en el manual d’organització
del Departament, aprovada en data 8 d’abril de
1999, és el que consta a l’apartat 4 de l’annex 2
d’aquesta convocatòria.

—3 Requisits de participació
3.1 Pot participar en aquesta convocatòria

el personal funcionari que compleixi els requisits
i les condicions que estableix la normativa vigent
i, en concret, els que determina la relació de llocs
de treball, d’acord amb el que consta a l’apar-
tat 2 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria,
d’acord amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat pot
trobar-se, respecte de l’Administració de la
Generalitat, en qualsevol de les situacions ad-
ministratives previstes en la normativa.

3.1.2 També podrà participar-hi el personal
funcionari, no integrat, que presti serveis a l’Ad-
ministració de la Generalitat, que pertanyi a
cossos o escales del grup de titulació en què
estigui classificat el lloc objecte de convocatò-
ria, sempre que compleixi els requisits i les con-
dicions exigits en la relació de llocs de treball.

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

3.1.3 Per poder participar-hi, els funcionaris
hauran d’haver estat un mínim d’un any en llocs
amb destinació definitiva del mateix nivell des
del qual es concursa, llevat que els llocs a pro-
veir siguin del mateix Departament.

3.1.4 En cap cas podran prendre-hi part els
funcionaris que es trobin en suspensió d’ocupa-
ció, els traslladats de llocs de treball ni els des-

tituïts de càrrecs de comandament, com a con-
seqüència d’expedient disciplinari, mentre durin
els efectes corresponents, sens perjudici que els
destituïts de càrrecs puguin participar per a llocs
singulars.

3.1.5 Tampoc podran prendre-hi part els
funcionaris en situació diferent de servei actiu
que no hagin estat el temps mínim exigit per
reingressar al servei actiu.

3.2 Els funcionaris amb discapacitats hi
podran participar en igualtat de condicions que
la resta de participants sempre que puguin des-
envolupar les funcions del lloc de treball a pro-
veir.

3.3 Així mateix, per poder prendre part en
aquesta convocatòria cal posseir els coneixe-
ments orals i escrits de llengua catalana de la
Junta Permanent de Català, o equivalent, del
nivell que s’assenyala a l’apartat 3 de l’annex 2.

En el cas que els aspirants no tinguin el cer-
tificat acreditatiu corresponent, la Junta de
Mèrits i Capacitats avaluarà mitjançant una
prova-examen aquests coneixements en relació
amb el lloc de treball a proveir, prèviament a
l’elaboració de la proposta d’admesos i exclo-
sos prevista en aquesta convocatòria.

En aquest darrer cas, transcorreguts 7 dies a
partir de la finalització del termini de presentació
de sol·licituds de participació, s’especificarà als
taulers d’anuncis del Departament a les adre-
ces esmentades a la base 4.1 d’aquesta convo-
catòria el dia, l’hora i el lloc de realització del
mitjà d’acreditació dels coneixements necessaris
de llengua catalana.

3.4 Els requisits de participació s’han de
reunir en la data que finalitzi el termini de pre-
sentació de sol·licituds que estableix la base 4.1
d’aquesta convocatòria.

—4 Sol·licituds
4.1 Les sol·licituds per prendre part en

aquest concurs s’han de presentar al Registre
general del Departament de Cultura, Rambla
Sta. Mònica, núm. 8, 08002 Barcelona, als ser-
veis territorials del Departament de Cultura
(Calàbria, 147, 08015 Barcelona; Juli Garreta,
14, 17002 Girona; rambla d’Aragó, 8, 25002
Lleida; Major, 14, 43003 Tarragona; Dr. Ferran,
6-8, 43500 Tortosa), o per qualsevol dels mitjans
que autoritza l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, dins el termini de 15 dies hàbils
comptadors des de l’endemà de la data de pu-
blicació de la present Resolució de convocatòria
al DOGC.

4.2 Les sol·licituds tindran caràcter vincu-
lant per als concursants i només s’admetran
renúncies a la participació al concurs quan es
presentin dins els 10 dies hàbils següents a la
finalització del termini de presentació de sol·li-
cituds, llevat que la Junta de Mèrits i Capacitats
decideixi acceptar-les, una vegada transcorre-
gut l’esmentat termini, per causes degudament
justificades.

4.3 La sol·licitud s’haurà de formalitzar
segons el model que figura com a annex de la
Resolució de 4 de desembre de 1997 (DOGC
núm. 2546, de 29.12.1997) i s’hi haurà d’adjun-
tar la corresponent declaració de mèrits i capa-
citats que tinguin relació amb el lloc a proveir,
degudament especificada.

4.4 Els aspirants a què fa referència la base
3.2 han d’adjuntar a la sol·licitud informe emès
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per l’equip oficial de valoració de disminucions
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis So-
cials (ICASS), per tal que la Junta de Mèrits i
Capacitats pugui avaluar que el funcionari pot
desenvolupar de forma suficient i autònoma les
funcions i tasques del lloc de treball convocat.

Així mateix, aquests candidats podran dema-
nar en la sol·licitud de participació l’adaptació
o adequació de temps i mitjans materials per a
la realització de les tècniques d’acreditació dels
mèrits i capacitats, i també podran demanar
l’adaptació del lloc sol·licitat, sempre que aques-
ta adaptació no suposi una modificació exorbi-
tant en el context de l’organització i no sigui in-
compatible amb el contingut del lloc i el servei
públic a prestar.

—5 Mèrits i capacitats a valorar
5.1 Es valoraran els mèrits i capacitats dels

candidats per ocupar els llocs convocats en dues
fases no eliminatòries, segons els criteris i els
barems següents:

5.2 Primera fase
Es consideraran, fins a 8 punts en total, els

mèrits i capacitats en funció del lloc de treball
a proveir, la descripció del qual consta a l’annex
2 d’aquesta convocatòria, d’acord amb el se-
güent:

5.2.1 Treball desenvolupat.
Es valorarà, fins a un màxim de 3,5 punts, el

treball desenvolupat en funció de l’experiència
adquirida, especialment en l’exercici de funci-
ons semblants a les pròpies del lloc convocat,
tenint en compte el contingut tècnic i l’espe-
cialització dels llocs ocupats en relació amb el
que es convoca.

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

sos de formació i de perfeccionament que ver-
sin sobre matèries relacionades amb les funci-
ons pròpies del lloc de treball que es convoca,
fins a 1 punt, en funció de la seva utilitat.

b) Amb els mateixos criteris es valoraran les
publicacions i la docència impartida desenvolu-
pada pels aspirants, fins a 0,5 punts.

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

grup del lloc convocat, es valorarà fins a un
màxim de 0,7 punts, d’acord amb la distribució
següent:

Grau consolidat superior al nivell del lloc
convocat: 0,7 punts.

Grau consolidat igual al nivell del lloc convo-
cat: 0,50 punts.

Grau consolidat inferior al nivell del lloc con-
vocat: 0,25 punts

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

de 0,1 punts per any complet de serveis, fins a
0,8 punts.

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

5.2.5 Titulacions acadèmiques.
Les titulacions acadèmiques oficials, quan

siguin rellevants per al lloc de treball a proveir,
es valoren, fins a 0,75 punts, en funció dels co-
neixements requerits, competència i especialit-
zació d’aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions aca-
dèmiques de nivell inferior que siguin neces-
sàries per assolir-ne altres de nivell superior que

es puguin al·legar com a requisit o com a mè-
rit.

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

de la Junta Permanent de Català o equivalents
acreditatius de coneixements de nivell superi-
or a l’exigit com a requisit per prendre part en
aquesta convocatòria i pels coneixements de
llenguatge especialitzat, s’atorga fins a 0,75
punts.

5.3 Segona fase
Es valoraran, fins a 2 punts en total, els mè-

rits i capacitats complementaris acreditats mit-
jançant la realització de la memòria descrita a
la base 7.2.

5.4 Els mèrits i capacitats s’han de valorar
a la data de la publicació de la present convo-
catòria al DOGC.

—6 Proposta de resolució
6.1 La proposta de resolució recaurà en

el candidat que obtingui la millor valoració
del conjunt de les fases selectives que integren
aquest concurs sempre que s’obtingui la puntua-
ció global igual o superior a 5 punts.

6.2 En cas d’empat en el conjunt del con-
curs, cal dirimir-lo atenint-se a la qualificació
total obtinguda pels mèrits i capacitats compre-
sos a la base 5.2 d’aquesta convocatòria. Si per-
sisteix l’empat es dirimirà en funció de la major
puntuació obtinguda, en primer lloc, per l’an-
tiguitat, i en segon lloc, per la del grau personal
consolidat.

—7 Sistemes d’acreditació dels mèrits i capa-
citats

Els participants han d’acreditar fefaentment
els mèrits i les capacitats que al·leguin, sens
perjudici que se’ls puguin demanar els aclari-
ments o les justificacions necessaris per a la seva
verificació, d’acord amb el següent:

7.1 Amb la finalitat d’acreditar els mèrits i
les capacitats a què es refereix la base 5.2 s’apor-
tarà, dins el termini de presentació de sol·licituds
de participació a aquesta convocatòria, la se-
güent documentació:

7.1.1 Les dades referents als mèrits i les
capacitats previstos a les bases 5.2.1, 5.2.3 i 5.2.4
d’aquesta convocatòria s’acreditaran mitjançant
certificat emès, a aquest efecte, per l’òrgan com-
petent en matèria de personal del departament
o de l’Administració pública corresponent, amb
referència a la data de publicació de la present
convocatòria.

7.1.2 La resta de dades sobre els mèrits i les
capacitats establerts a les bases 5.2.2, 5.2.5 i 5.2.6
s’acreditaran mitjançant la certificació corres-
ponent de l’òrgan competent, llevat que cons-
ti còpia autenticada del justificant en l’expedient
personal en el departament convocant, la qual
cosa hauran de fer constar els concursants en el
document de declaració de mèrits i capacitats.

7.2 Amb la finalitat d’acreditar els mèrits
i les capacitats a què es refereix la base 5.3
d’aquesta convocatòria, es realitzarà una memò-
ria que versarà sobre el contingut funcional del
lloc a proveir d’acord amb la informació que
sobre el lloc de treball consta a les relacions de
llocs de treball, a la norma funcional, i al manual
d’organització del Departament de Cultura.

La memòria serà elaborada d’acord amb els
paràmetres i condicions següents: l’extensió
màxima de la memòria serà de 20 fulls i haurà
de ser presentada al Servei de la Secretaria
Administrativa del Departament de Cultura

(Rambla Santa. Mònica, 8, 08002 Barcelona)
dins un termini màxim de 10 dies naturals des
de la data de finalització de presentació de sol·li-
cituds.

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

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

Titulars
Sra. Pilar Pifarré i Matas, que actuarà com a

presidenta.
Sra. Teresa Bruguera i Cortada.
Sra. Margarita Garcia i Alsina.
Sra. Anna Soler i Gràcia, com a representant

de l’OTPL.
Sr. Daniel Casals i Martorell, com a represen-

tant de l’OTPL.
Suplents
Sra. M. José Moya i Gonzàlez, que actuarà

com a presidenta.
Sra. Isabel Colomer i Riera.
Sra. M. Teresa Álvarez i López.
Sra. Anna Cordomí i Duatis, com a represen-

tant de l’OTPL.
Sra. Rosa Martí i Estrada, com a representant

de l’OTPL.

—9 Funcions i actuacions de la Junta de Mè-
rits i Capacitats

9.1 Les funcions i les actuacions de la Jun-
ta de Mèrits i Capacitats se subjectaran al que
determinen els articles 38 i següents del Decret
123/1997, de 13 de maig.

9.2 En general, les actuacions de la Junta de
Mèrits i Capacitats que requereixin notificació
als aspirants es faran públiques en els taulers
d’anuncis del Departament, en les adreces in-
dicades a la base 4.1 d’aquesta convocatòria.

9.3 Transcorreguts els terminis previstos de
presentació de sol·licituds i de renúncies, la Junta
de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta d’as-
pirants admesos i exclosos, amb indicació dels
motius d’exclusió, la qual serà exposada d’acord
amb el que estableix l’apartat anterior.

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

—10 Termini de resolució
La resolució de la convocatòria es dictarà dins

el termini màxim d’un mes a partir de l’endemà
de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds, prorrogable com a màxim per un
altre mes en casos degudament justificats.

—11 Resolució del concurs
11.1 La resolució definitiva del concurs es

publicarà al DOGC.
11.2 La destinació adjudicada és irrenuncia-

ble, llevat que s’hagi obtingut una altra destina-
ció definitiva mitjançant convocatòria pública
realitzada en el mateix període de temps, per in-
capacitat sobrevinguda, pel fet de passar a una
situació diferent a la d’actiu o per causes excep-
cionals degudament justificades i apreciades per
l’òrgan convocant.

En el cas que es renunciï al lloc convocat, la
Junta de Mèrits i Capacitats proposarà un nou
candidat per ocupar la plaça, sempre que l’as-
pirant següent per ordre de qualificació reuneixi
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els requisits i, si s’escau, la puntuació mínima
exigida en la convocatòria.

11.3 Abans de la presa de possessió, l’inte-
ressat ha d’acreditar que té reconeguda la com-
patibilitat respecte al nou lloc de treball o ma-
nifestar fefaentment que no està inclòs en cap
dels motius d’incompatibilitats previstos en la
normativa.

Això no obstant, si el nou lloc pot ser decla-
rat compatible dins els deu dies a comptar des
del començament del termini de presa de pos-
sessió, s’ha de sol·licitar l’autorització de com-
patibilitat. Aquest termini s’entén prorrogat fins
que es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

—12 Terminis de formalització de cessament
i presa de possessió

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

12.2 El termini per a la presa de possessió
en la nova destinació serà de dos dies hàbils si
no implica canvi de localitat de residència del
funcionari, o de 15 dies si comporta canvi de
localitat de residència, el qual s’haurà d’acreditar
documentalment.

12.3 Aquest termini es computarà a partir
de l’endemà del cessament, el qual s’haurà
d’efectuar dins els tres dies hàbils següents al de
la publicació de la resolució del concurs en el
DOGC. Quan l’esmentada resolució compor-
ti el reingrés al servei actiu, el termini de presa
de possessió s’haurà de comptar des de la data
de publicació de la resolució del concurs en el
DOGC.

12.4 Excepcionalment, el termini de presa
de possessió es pot prorrogar, si el funcionari
canvia de localitat de residència, per resolució
del secretari general del Departament on ha
d’anar destinat el funcionari, com a màxim per
15 dies més, quan concorrin circumstàncies
degudament motivades.

12.5 Així mateix, i segons el que estableix
l’article 76.1 del Decret 123/1997, de 13 de maig,
es podrà prorrogar el termini del cessament fins
a un màxim de tres mesos, sempre que aques-
ta pròrroga sigui indispensable i motivada per
les necessitats del servei.

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

12.7 Les diligències de cessament i presa de
possessió dels funcionaris que accedeixin a un
lloc de treball s’hauran de comunicar al Registre
general de personal dins els tres dies hàbils se-
güents a la seva formalització mitjançant els
sistemes informàtics establerts.

ANNEX 2

Descripció del lloc de treball

—1 Característiques del lloc de treball
Nom del lloc: Secció d’Inventari del Patrimoni

Arquitectònic.
Departament: Cultura.
Unitat directiva: Direcció General del Patri-

moni Cultural.
Localitat: Barcelona.
Norma funcional DOGC: 87.
Nivell: 23.
Complement específic: 1.255.476 ptes.

Horari: normal.
Tipus de lloc: càrrec de comandament.
Forma de provisió: concurs específic.

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

Catalunya.
Col·lectiu cossos: alguns grups d’administra-

ció especial.
Especificació cossos: arquitectes; patrimoni

artístic. Arqueòlegs; patrimoni artístic. Conser-
vadors/res de museus i patrimoni artístic. Patri-
moni històric i arts plàstiques.

—3 Requisit de coneixement de la llengua ca-
talana

Coneixement oral i escrit de la llengua cata-
lana de nivell C de la Junta Permanent de Ca-
talà, o equivalent.

—4 Contingut funcional
Missió
Tenir cura de l’inventari, catalogació i registre

del patrimoni arquitectònic de vàlua reconegu-
da, així com dels elements mobles o d’interès
artístic o històric que hi són incorporats, i de la
seva divulgació.

Finalitats/funcions
Pel que fa a l’inventari:
a) Dirigir, coordinar i supervisar l’inventari

del patrimoni arquitectònic de Catalunya, tant
des de la vessant científica com tècnica o pro-
cedimental.

b) Organitzar i dirigir el registre de béns in-
ventariats del patrimoni arquitectònic.

c) Proposar i dirigir la realització de publica-
cions i accions pel coneixement i divulgació del
patrimoni arquitectònic català.

d) Realitzar informes valoratius sobre propos-
tes de declaració de béns culturals d’interès
nacional (BCIN) i béns culturals d’interès local
(BCIL).

e) Gestionar les partides pressupostàries que
li siguin assignades

Pel que fa a la direcció del Centre d’Informa-
ció i d’Investigació del Patrimoni Arquitectònic
Català (CIIPAC):

a) Dirigir la política d’adquisicions de llibres
i altres materials per a la biblioteca del Centre
d’Informació i d’Investigació del Patrimoni Ar-
quitectònic Català.

b) Dirigir la realització dels dossiers docu-
mentals dels béns culturals d’interès nacional,
BCIN-Monuments, i conjunts històrics catalans.

c) Dirigir els treballs d’investigació previs als
projectes de restauració i declaracions monu-
mentals que el Servei del Patrimoni emprengui.

d) Proposar i dirigir el fàcil accés a les Admi-
nistracions i estudiosos en general als fons do-
cumentals del Servei per treballs i estudis que
es proposin realitzar.

(99.160.001)

*

DEPARTAMENT
DE TREBALL

RESOLUCIÓ
de 21 d’abril de 1999, de nomenament dels mem-
bres de la Comissió Territorial de Tarragona de
Seguiment de la Contractació Laboral.

Vist l’article 5 del Decret 249/1998, de 22 de
setembre, de creació dels òrgans de participa-
ció institucional en el control i el seguiment de
la contractació laboral a Catalunya, que crea en
cadascuna de les delegacions territorials del
Departament de Treball una comissió territo-
rial de seguiment de la contractació laboral;

Atès el que disposa l’article 7 de l’esmentat
Decret 249/1998, de 22 de setembre, i en ús de
les meves atribucions,

RESOLC:

Article 1
Nomenar membres titulars de la Comissió

Territorial de Tarragona de Seguiment de la
Contractació Laboral, en representació del De-
partament de Treball, les persones següents:

Pablo Tornel Negrete
Adolfo Barberan Brea
Manolo García Molina
Pilar Alier Cortes

Article 2
Nomenar membres suplents de la Comissió

Territorial de Tarragona de Seguiment de la
Contractació Laboral, en representació del De-
partament de Treball, les persones següents:

Alfonso Luesma Pazos
Josep Albiol Fraile
Luis Gayan Vila
Joan Rosell Güell

Article 3
Nomenar membres titulars de la Comissió

Territorial de Tarragona de Seguiment de la
Contractació Laboral, en representació de les
organitzacions sindicals, a proposta de les orga-
nitzacions respectives, les persones següents:

Unió General de Treballadors (UGT):
Wifredo Miró i Baiges
Fe Teresa García Canalda
Comissió Obrera Nacional de Catalunya

(CCOO):
Juan Carlos Donado-Mazarrón Romero
Eduard Montero Linares

Article 4
Nomenar membres suplents de la Comissió

Territorial de Tarragona de Seguiment de la
Contractació Laboral, en representació de les
organitzacions sindicals, a proposta de les orga-
nitzacions respectives, les persones següents:

Unió General de Treballadors de Catalunya:
Francesc Xavier Jornet Gómez
Lisardo García Guillamón
Comissió Obrera Nacional de Catalunya:
M. Teresa Feliu Baquedano
Manel Carles Fages Marta

Article 5
Nomenar membres titulars de la Comissió

Territorial de Tarragona de Seguiment de
la Contractació Laboral, en representació de les
organitzacions empresarials, a proposta de
les organitzacions respectives, les persones se-
güents:

Foment del Treball Nacional:
Pere Solé Montalà
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Joan Manel Tarín Salvo
Xavier Torres Royo
Pimec-Sefes:
Xavier Torres Royo

Article 6
Nomenar membres suplents de la Comissió

Territorial de Tarragona de Seguiment de la Con-
tractació Laboral, en representació de les orga-
nitzacions empresarials, a proposta de les orga-
nitzacions respectives, les persones següents:

Foment del Treball Nacional:
Carles Parés Miquel
Ana Asamá Esteve
Emili Beltrán Boix
Pimec-Sefes:
José Hallado Molina

Article 7
Nomenar la senyora Pilar Pla Félez secreta-

ria de la Comissió Territorial de Tarragona de
seguiment de la contractació laboral a Cata-
lunya.

Barcelona, 21 d’abril de 1999

IGNASI FARRERES I BOCHACA

Conseller de Treball

(99.155.089)

RESOLUCIÓ
de 21 d’abril de 1999, de nomenament dels mem-
bres de la Comissió Territorial de Barcelona de
Seguiment de la Contractació Laboral.

Vist l’article 5 del Decret 249/1998, de 22 de
setembre, de creació dels òrgans de participa-
ció institucional en el control i el seguiment de
la contractació laboral a Catalunya, que crea en
cadascuna de les delegacions territorials del
Departament de Treball una comissió territo-
rial de seguiment de la contractació laboral;

Atès el que disposa l’article 7 de l’esmentat
Decret 249/1998, de 22 de setembre, i en ús de
les meves atribucions,

RESOLC:

Article 1
Nomenar membres titulars de la Comissió

Territorial de Barcelona de Seguiment de la
Contractació Laboral, en representació del De-
partament de Treball, les persones següents:

Joan Reverter i Fabregat
Francisco Javier Arguiñáriz Parada
Eulàlia Berna i Aguilar
Montse Mirabent Baquès

Article 2
Nomenar membres suplents de la Comissió

Territorial de Barcelona de Seguiment de la
Contractació Laboral, en representació del De-
partament de Treball, les persones següents:

Antonio Priante Abollado
Clemente Acedo Crespo
José Luque Fernández
Maria Antònia Miranda Casanovas

Article 3
Nomenar membres titulars de la Comissió

Territorial de Barcelona de Seguiment de la
Contractació Laboral, en representació de les

organitzacions sindicals, a proposta de les orga-
nitzacions respectives, les persones següents:

Unió General de Treballadors (UGT):
Juan José Casado Peña
Carlos Casanovas Sánchez
Comissió Obrera Nacional de Catalunya

(CCOO):
Adelina Cobos Caballero
Álex Toledo Martínez

Article 4
Nomenar membres suplents de la Comissió

Territorial de Barcelona de Seguiment de la
Contractació Laboral, en representació de les
organitzacions sindicals, a proposta de les orga-
nitzacions respectives, les persones següents:

Unió General de Treballadors de Catalunya:
Xavier Babures Vila
Raimundo Moreno Hidalgo
Comissió Obrera Nacional de Catalunya:
Vicenç Tarrats Masnou
José Morillas Romero

Article 5
Nomenar membres titulars de la Comissió

Territorial de Barcelona de Seguiment de la
Contractació Laboral, en representació de les
organitzacions empresarials, a proposta de
les organitzacions respectives, les persones se-
güents:

Foment del Treball Nacional:
Juan José Meca Saavedra
José Luis Salido Banús
Manuel Hernández Griñan
Pimec-Sefes:
José Hallado Molina

Article 6
Nomenar membres suplents de la Comissió

Territorial de Barcelona de Seguiment de la
Contractació Laboral, en representació de les
organitzacions empresarials, a proposta de
les organitzacions respectives, les persones se-
güents:

Foment del Treball Nacional:
David Garrofé Puig
Benet Armengol Obradors
Javier Ibars Álvaro
Pimec-Sefes:
Josep Gonzàlez i Roig

Article 7
Nomenar la senyora Eugenia Cisneros Ca-

banellas secretaria de la Comissió Territorial de
Barcelona de Seguiment de la Contractació
Laboral a Catalunya.

Barcelona, 21 d’abril de 1999

IGNASI FARRERES I BOCHACA

Conseller de Treball

(99.155.087)

RESOLUCIÓ
de 21 d’abril de 1999, de nomenament dels mem-
bres de la Comissió Territorial de Girona de
Seguiment de la Contractació Laboral.

Vist l’article 5 del Decret 249/1998, de 22 de
setembre, de creació dels òrgans de participa-
ció institucional en el control i el seguiment de
la contractació laboral a Catalunya, que crea en
cadascuna de les delegacions territorials del

Departament de Treball una comissió territo-
rial de seguiment de la contractació laboral;

Atès el que disposa l’article 7 de l’esmentat
Decret 249/1998, de 22 de setembre, i en ús de
les meves atribucions,

RESOLC:

Article 1
Nomenar membres titulars de la Comissió

Territorial de Girona de Seguiment de la Con-
tractació Laboral, en representació del Depar-
tament de Treball, les persones següents:

Montserrat González i Falcó
Narcís Escatllar i Jordà
Joan Baztan i Benedit
Carme Velasco i Merlo.

Article 2
Nomenar membres suplents de la Comissió

Territorial de Girona de Seguiment de la Con-
tractació Laboral, en representació del Depar-
tament de Treball, les persones següents:

Rafael Aramburu i Hostench
Anna M. Mallol i Gusiñé
Jordi Roca i Pujolas
Joana Martínez i Remacha.

Article 3
Nomenar membres titulars de la Comissió

Territorial de Girona de Seguiment de la Con-
tractació Laboral, en representació de les orga-
nitzacions sindicals i a proposta de les organit-
zacions respectives, les persones següents:

Unió General de Treballadors de Catalunya
(UGT):

Julià Gifre Serarols
Joaquín Ballesteros Jiménez.
Comissió Obrera Nacional de Catalunya

(CCOO):
Xavier García Zabal
Joan Contreras Martínez.

Article 4
Nomenar membres suplents de la Comissió

Territorial de G irona de Seguiment de la Con-
tractació Laboral, en representació de les orga-
nitzacions sindicals i a proposta de les organit-
zacions respectives, les persones següents:

Unió General de Treballadors de Catalunya
(UGT):

Mercè Martínez Caro
Neus Costa Canals.
Comissió Obrera Nacional de Catalunya

(CCOO):
Josep Serra Frigolas
Juan Manuel Sánchez Fernández.

Article 5
Nomenar membres titulars de la Comissió

Territorial de Girona de Seguiment de la Con-
tractació Laboral, en representació de la orga-
nització empresarial Foment del Treball Naci-
onal i a proposta d’aquesta organització, les
persones següents:

Jordi de Puig Roca
Juli Vila Uso
Joan Vilalta Boix.

Article 6
Nomenar membres suplents de la Comissió

Territorial de Girona de Seguiment de la Con-
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tractació Laboral, en representació de la orga-
nització empresarial Foment del Treball Naci-
onal i a proposta d’aquesta organització, les
persones següents:

Eduard Bosch Roure
Lluís Hostench Álvarez
Max Marcó Riera.

Article 7
Nomenar la senyora Mercè Nadal i Farreras

secretària de la Comissió Territorial de Girona
de Seguiment de la Contractació Laboral.

Barcelona, 21 d’abril de 1999

IGNASI FARRERES I BOCHACA

Conseller de Treball

(99.155.086)

RESOLUCIÓ
de 16 de juny de 1999, de cessament i nomena-
ment de vocals suplents de la Comissió Territo-
rial de Tarragona del Consell Català de Formació
Ocupacional i Col·locació, en representació de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Vista la Resolució d’1 de març de 1996, de
nomenament de membres de la Comissió Ter-
ritorial de Tarragona del Consell Català de For-
mació Ocupacional i Col·locació;

Atès el que disposa l’article 7 del Decret 189/
1995, de 13 de juny, de creació del Consell Ca-
talà de Formació Ocupacional i Col·locació, a
proposta de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya i en ús de les meves atribucions,

RESOLC:

Article 1
Cessen com a vocals suplents de la Comissió

Territorial de Tarragona del Consell Català de
Formació Ocupacional i Col·locació, a proposta
de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya, les persones següents:

Mariano Hernández Ravanals
Juncal de Cid Andrés

Article 2
Nomenar vocals suplents de la Comissió Ter-

ritorial de Tarragona del Consell Català de For-
mació Ocupacional i Col·locació, a proposta de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
les persones següents:

Manolo Garcia Molina
Pilar Alier Cortés

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Resolució té efectes des del mateix
dia de la publicació al DOGC.

Barcelona, 16 de juny de 1999

IGNASI FARRERES I BOCHACA

Conseller de Treball

(99.155.117)

*

UNIVERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
de 16 de juny de 1999, per la qual es nomenen els
representants de la Junta de Govern al Consell
Social.

El rector de la Universitat Politècnica de
Catalunya, d’acord amb el resultat de la vota-
ció de la Junta de Govern, ha resolt nomenar
representants de la Junta de Govern al Consell
Social de la Universitat les persones següents:

Personal acadèmic:
Antoni Elías Fusté
Francesc Fayos Vallès
Pere Palà Schönwälder
Joseba Quevedo Casín
Mateo Valero Cortés

PAS:
Miquel Martín Espot
Florentino Merino Posa

Estudiants:
David Alcalá Pérez
Xavier Barceló Puig

Barcelona, 16 de juny de 1999

JAUME PAGÈS

Rector

(99.181.080)

RESOLUCIÓ
de 16 de juny de 1999, per la qual es fa públic el
cessament dels representants de la Junta de Go-
vern al Consell Social.

El rector de la Universitat Politècnica de
Catalunya, una vegada realitzada la nova elec-
ció, ha resolt fer cessar com a representants de
la Junta de Govern al Consell Social les perso-
nes següents:

Personal acadèmic:
Alícia Casals Gelpí
Antoni Elías Fusté
Joan Jorge Sánchez
Joan M. Miró Sans
F. Javier Llovera Saez

PAS:
Núria Martín Llach
Rosa Royo Porta

Estudiants:
David Alcalá Pérez
Borja Mulleras Vinzia

Barcelona, 16 de juny de 1999

JAUME PAGÈS

Rector

(99.181.068)

RESOLUCIÓ
de 23 de juny de 1999, per la qual es nomena
professor titular d’universitat el senyor José Mi-
guel Moreno Moreno a l’àrea de coneixement de
matemàtica aplicada.

De conformitat amb la proposta formulada
per la comissió nomenada per jutjar el concurs
convocat per Resolució de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya de 17 de setembre de 1998
(BOE de 13 d’octubre), i havent acreditat el
concursant proposat que reuneix els requisits a
que fa referència l’article 5è.2 del Reial decret
1888/1984, de 26 de setembre;

D’acord amb el que estableix l’article 42 de
la Llei de 25 d’agost de 1983, de reforma univer-
sitària, i l’article 13.1 del Reial decret abans
esmentat, he resolt nomenar professor titular
d’universitat (TU-712) a l’àrea de coneixement
de matemàtica aplicada, i al Departament de
Matemàtica Aplicada II, el senyor José Miguel
Moreno Moreno amb els emoluments que se-
gons les disposicions vigents li corresponguin.

Barcelona, 23 de juny de 1999

JAUME PAGÈS

Rector

(99.180.157)

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

RESOLUCIÓ
de 10 de juny de 1999, per la qual es dóna publi-
citat a la designació dels representants de la Junta
de Govern al Consell Social.

Atès el que disposa la Llei 3/1999, de 26
d’abril, de modificació de la Llei 16/1998, de 28
de desembre, dels consells socials de les univer-
sitats públiques de Catalunya;

Atès, així mateix, que es procedeix a la subs-
titució d’un representant del professorat de la
Junta de Govern en el Consell Social;

Vistos els acords de la Junta de Govern de 19
de maig i 9 de juny de 1999, respectivament;

En ús de les competències que m’atorga l’ar-
ticle 54 dels Estatuts de la Universitat Pompeu
Fabra,

RESOLC:

—1 Fer públic l’acord de la Junta de Govern
de 19 de maig de 1999 pel qual es designen la
professora Teresa García-Milà Lloveras i la
professora Dolors Folch i Fornesa representants
del professorat de la Junta de Govern al Con-
sell Social de la UPF.

—2 Fer públic l’acord de la Junta de Govern
de 9 de maig de 1999 pel qual es designa repre-
sentant del professorat de la Junta de Govern
al Consell Social el professor Carles Murillo Fort
en substitució del professor Jaume Garcia Villar.

Barcelona, 10 de juny de 1999

ENRIC ARGULLOL I MURGADAS

Rector

(99.181.060)

*



DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ

EDICTE
de 15 de juny de 1999, de notificació de l’acord
d’inici i plec de càrrecs dictats en l’expedient san-
cionador LE-121/98.

De conformitat amb el que disposa l’article
59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i en re-
lació amb l’expedient sancionador número LE-
121/98, es fa públic al senyor Rafael Bobed
Berdiel, l’últim lloc de localització conegut del
qual és a Vallfogona de Balaguer, ctra. 1313, Km
23, l’acord d’inici i plec de càrrecs de 14 de de-
sembre de 1998, dictats en l’esmentat expedient
sancionador.

Pel que fa al local Club Road de Vallfogona
de Balaguer, del qual és titular el senyor Rafael
Bobed Berdiel, s’acordà en data 14 de desem-
bre de 1998 l’inici del referit expedient sancio-
nador perquè quedà acreditada l’existència d’ir-
regularitats en les seves instal·lacions, el que
suposa la comissió de dues infraccions a la Llei
10/1990, de 15 de juny, i al Reial decret 2816/
1982, de 27 d’agost, per mancar els rètols dels
fulls de reclamacions i l’enllumenat d’emergèn-
cia en els lavabos i revisar-lo en general, així com
la manca de pòlissa d’assegurances de respon-
sabilitat civil del local, tipificada com una falta
penal d’acord amb l’article 636 del Codi Penal.

Conseqüentment i d’acord amb el que esta-
bleix l’article 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat, l’interessat disposa d’un termini de
deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la data
de publicació del present Edicte, per presentar
al·legacions en la seva defensa.

Lleida, 15 de juny de 1999

JOSEP GINÉ I BADIA

Delegat territorial del Govern a Lleida

(99.152.123)

*

DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES

CIRCULAR
1/1999, de 17 de juny, de la Direcció General de
Política Financera, per la qual s’estableix el pro-
cediment per al pagament del rendiment íntegre
als subjectes passius de l’impost de societats de-
rivat de valors amb rendiment explícit que cotitzin
en el mercat del deute públic de Catalunya a la
Borsa de Valors de Barcelona.

L’article 40 del Reial decret 2717/1998, de 18
de desembre, pel qual es regulen els pagaments
a compte en l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques i en l’impost sobre la renda de no
residents i es modifica el Reglament de l’impost
de societats en matèria de retencions i ingres-
sos a compte, ha modificat, entre d’altres, l’ar-
ticle 57 de l’esmentat Reglament, establint al seu
apartat q) que no és obligatori fer retencions ni
ingressos a compte respecte de les rendes obtin-
gudes pels subjectes passius de l’impost sobre
societats procedents d’actius financers, sempre
que estiguin representats mitjançant anotacions
en compte i que es negociïn en un mercat secun-
dari oficial de valors espanyol. A la seva dispo-
sició transitòria 1 s’estableix, però, que aques-
ta exclusió de l’obligació de retenir únicament
s’aplicarà a les emissions que s’hagin realitzat
a partir de l’1 de gener de 1999.

Atès que una part important del deute públic
de la Generalitat de Catalunya es col·loca en-
tre subjectes passius de l’impost de societats, es
fa necessari establir un procediment que permeti
el pagament del rendiment íntegre a aquests
inversors.

Atès que totes les emissions de la Generali-
tat realitzades al mercat domèstic cotitzen en el
mercat del deute públic de Catalunya a la Borsa
de Valors, que està regulat principalment per
l’Ordre de 22 de març de 1994 del Departament
d’Economia i Finances, per la qual s’estableixen
els diferents tipus d’operacions que es poden
efectuar en deute públic de la Generalitat de
Catalunya a la Borsa de Valors de Barcelona; per
la Resolució de 26 de maig de 1995 del conse-
ller d’Economia i Finances, per la qual s’apro-
ven les Normes del mercat del deute públic de
Catalunya a la Borsa de Valors de Barcelona, i
per l’Ordre de 7 d’abril de 1999, per la qual s’am-
plien a altres entitats els diferents tipus d’ope-
racions que es poden efectuar amb el deute
públic de la Generalitat de Catalunya a la Borsa
de Valors de Barcelona;

Atès que mitjançant el Decret 171/1992, de
4 d’agost, es disposa la creació del Servei de
Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors
de Barcelona, al qual l’article 1 de l’esmentat
Decret atorga, entre d’altres, el registre comp-
table corresponent als valors admesos a nego-
ciació només a la Borsa de Valors de Barcelo-
na i representats en anotacions en compte, així
com la gestió en exclusiva de la compensació de
valors i d’efectius derivades de la negociació
d’aquests valors;

Atès que la Direcció General de Política Fi-
nancera ja va establir mitjançant la Circular 1/
1996 el procediment de pagament del rendiment
íntegre de les emissions de deute de la Genera-
litat de Catalunya als no residents que operin a
Espanya sense mediació d’establiment perma-
nent;

D’acord amb la Direcció General de Pressu-

postos i Tresor i la Intervenció General, s’esta-
bleix la següent Circular:

—1 El Departament d’Economia i Finances,
pel que fa a les emissions de la Generalitat de
Catalunya, i els òrgans corresponents, pel que
fa a les altres entitats amb emissions que cotit-
zen en el mercat del deute públic de Catalunya
a la Borsa de Valors de Barcelona, no practica-
ran les retencions, sobre els rendiments proce-
dents de valors amb rendiment explícit i amb
data d’emissió posterior a l’1 de gener de 1999
que cotitzin en aquest mercat, als subjectes pas-
sius de l’impost de societats, tal i com estableix
l’article 57.q) del Reglament de l’impost de so-
cietats, aprovat per l’article 1 del Reial decret
537/1997, de 14 d’abril, en la nova redacció que
estableix l’article 40 del Reial decret 2717/1998,
de 18 de desembre.

—2 Les entitats dipositàries o els sistemes de
liquidació i compensació reconeguts a l’Estat es-
panyol o internacionalment, o les entitats a ells
adherides, en els comptes dels quals figurin re-
gistrats, a favor de subjectes passius de l’impost
de societats, valors amb rendiment explícit que
cotitzin en el mercat del deute públic de Cata-
lunya, presentaran davant el Servei de Compen-
sació i Liquidació de la Borsa de Valors de Bar-
celona (SCLBARNA) la següent documenta-
ció:

a) Una declaració global on apareixerà l’im-
port total dels rendiments corresponents a in-
versors subjectes passius de l’impost de socie-
tats.

b) Una relació on s’especificarà la denomi-
nació social de cadascun dels inversors subjec-
tes passius de l’impost de societats, el seu NIF
i el domicili i l’import dels rendiments íntegres
corresponents.

Aquestes declaracions es presentaran abans
de les 11 hores del dia hàbil anterior a la data
de venciment dels interessos (d-1). S’admetrà
la presentació per fax de la documentació que
assenyala el paràgraf anterior, la qual cosa no
eximeix de la tramesa dels corresponents origi-
nals dins el mateix dia.

El dia hàbil anterior a la data de venciment
dels interessos (d-1), l’SCLBARNA comunica-
rà, abans de les 13 hores, al Departament d’Eco-
nomia i Finances, pel que fa a les emissions de
la Generalitat de Catalunya, i als òrgans corres-
ponents, pel que fa a les altres entitats amb
emissions que cotitzen en el mercat del deute
públic de Catalunya a la Borsa de Valors de
Barcelona, mitjançant el model de l’annex 3
d’aquesta Circular, el detall dels valors i dels
saldos corresponents als subjectes passius de
l’impost de societats, als inversors no residents
i a las persones físiques residents, que es deri-
vin de la documentació que assenyalen la pre-
sent Circular i la Circular 1/1996 de la Direcció
General de Política Financera, per la qual s’es-
tableix el procediment de pagament del rendi-
ment íntegre de les emissions de deute de la
Generalitat als no residents que operin a Espa-
nya sense mediació d’establiment permanent,
per tal que la Subdirecció General de Tresore-
ria del Departament d’Economia i Finances, pel
que fa a les emissions de la Generalitat de Ca-
talunya, i els òrgans corresponents, pel que fa
a les altres entitats amb emissions que cotitzen
en aquest mercat, facin efectiu el pagament.

Abans de les 14 hores d’aquell mateix dia, la
Subdirecció General de Tresoreria del Depar-
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tament d’Economia i Finances, pel que fa a les
emissions de la Generalitat de Catalunya, i els
òrgans corresponents, pel que fa a les altres
entitats amb emissions que cotitzen al mercat del
deute públic de Catalunya a la Borsa de Valors
de Barcelona, comunicaran per escrit a l’SCL-
BARNA la seva conformitat quant a l’ingrés al
compte de la Societat Rectora de la Borsa en el
Banc d’Espanya, a la data indicada, de l’import
total per liquidar que indica l’annex 3 d’aquesta
Circular.

L’SCLBARNA trametrà a la Direcció Ge-
neral de Política Financera del Departament
d’Economia i Finances, pel que fa a les emis-
sions de la Generalitat de Catalunya, i als òrgans
corresponents, pel que fa a les altres entitats amb
emissions que cotitzen al mercat del deute pú-
blic de Catalunya a la Borsa de Valors de Bar-
celona, la documentació rebuda que s’especifica
sota els epígrafs a) i b) del punt 2 d’aquesta
Circular.

—3 Les entitats dipositàries o els sistemes de
liquidació i compensació reconeguts a l’Estat es-
panyol o internacionalment, o les entitats a ells
adherides, hauran d’obtenir i conservar a dispo-
sició de l’Administració tributària, durant el
període de prescripció de les obligacions fiscals,
la següent documentació justificativa de la sub-
jecció a l’impost de societats dels titulars del
valors:

a) Quan el subjecte passiu actuï pel seu comp-
te i sigui un banc central, una institució de dret
públic o un organisme internacional, un banc, una
entitat de crèdit o una entitat financera, incloses
les institucions d’inversió col·lectiva, els fons de
pensions o les entitats d’assegurances, serà su-
ficient que l’entitat en qüestió manifesti davant
l’entitat dipositària o adherida la seva raó social,
el NIF i el domicili.

b) Quan es tracti d’operacions intermedia-
des per alguna de les entitats que assenyala
l’apartat precedent, o que s’hagin canalitzat a
través d’una entitat de compensació i dipòsit de
valors reconeguda, l’entitat en qüestió haurà de
certificar davant l’entitat dipositària o adheri-
da, d’acord amb el que consti als seus propis re-
gistres, la denominació social, el NIF i el domicili
de cada titular de valors.

La documentació a què es refereix aquest
apartat s’ajustarà als models que figuren com
annexos 1 i 2 d’aquesta Circular.

—4 Les entitats hauran d’adoptar les mesures
oportunes que garanteixin que els subjectes
passius de l’impost de societats que figuren re-
gistrats en els seus comptes de valors, com a
perceptors dels rendiments, siguin els mateixos
inclosos a la relació a què es refereix el punt 2
de la present Circular.

Així mateix, les entitats hauran d’adoptar les
mesures oportunes per tal de garantir en tot mo-
ment el compliment de les disposicions tributà-
ries vigents en matèria de transmissions a sub-
jectes passius de l’impost de societats de valors
amb cupó corregut efectuades dins els trenta
dies immediatament anteriors al venciment del
cupó.

—5 L’absència de qualsevol dels documents
esmentats anteriorment, o la seva recepció fora
de termini, comportarà la pràctica de la corres-
ponent retenció i el seu ingrés davant d’Admi-
nistració tributària. En conseqüència, les pos-
sibles quantitats retingudes en excés les hauran

de reclamar les entitats dipositàries o adherides
davant l’Administració tributària.

—6 L’SCLBARNA prendrà les mesures adi-
ents per tal d’adaptar els seus sistemes operatius
a les instruccions que estableix aquesta Circular.

—7 Aquesta Circular entrarà en vigor el dia
de la seva publicació al DOGC.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

L’annex 3 inclòs a la Circular 1/1996, per la
qual s’estableix el procediment de pagament del
rendiment íntegre de les emissions de deute de
la Generalitat de Catalunya als no residents que
operin a Espanya sense mediació d’establiment
permanent, queda substituït per l’annex 3 inclòs
a la present Circular.

Barcelona, 17 de juny de 1999

F. XAVIER RUIZ DEL PORTAL I BRAVO

Director general de Política Financera

ANNEX 1

Model de certificació en inversions per comp-
te propi de les entitats a què es refereix el punt
3.a) de la Circular 1/1999, de 17 de juny, de la
Direcció General de Política Financera, per la
qual s’estableix el procediment de pagament del
rendiment íntegre als subjectes passius de l’im-
post de societats derivat de valors amb rendi-
ment explícit que cotitzin en el mercat del deute
públic de Catalunya a la Borsa de Valors de
Barcelona

(Nom), (domicili) (NIF), en qualitat de (qua-
litat de qui certifica), en nom i representació de
l’entitat més avall indicada, als efectes que pre-
veu el punt 3.a) de la Circular 1/1999, de 17 de
juny, de la Direcció General de Política Finan-
cera, per la qual s’estableix el procediment de
pagament del rendiment íntegre als subjectes
passius de l’impost de societats derivat de valors
amb rendiment explícit que cotitzin en el mer-
cat del deute públic de Catalunya a la Borsa de
Valors de Barcelona,

Certifico:

1. Que la denominació social de l’entitat que
represento és (denominació social).

2. Que el seu domicili social és el següent:
(domicili social).

3. Que el seu NIF és el següent: (NIF).

La qual cosa certifico a (localitat i data).

(Signatura apoderada).

ANNEX 2

Model de certificació en inversions per comp-
te d’altri de les entitats a què es refereix el punt
3.b) de la Circular 1/1999, de 17 de juny, de la
Direcció General de Política Financera, per la
qual s’estableix el procediment de pagament del
rendiment íntegre als subjectes passius de l’im-
post de societats derivat de valors amb rendi-
ment explícit que cotitzin en el mercat del deute
públic de Catalunya a la Borsa de Valors de
Barcelona

(Nom), (domicili) (NIF), en qualitat de (qua-
litat de qui certifica), en nom i representació de
l’entitat més avall indicada, als efectes que pre-
veu el punt 3.b) de la Circular 1/1999, de 17 de
juny, de la Direcció General de Política Finan-
cera, per la qual s’estableix el procediment de
pagament del rendiment íntegre als subjectes
passius de l’impost de societats derivat de valors
amb rendiment explícit que cotitzin en el mer-
cat del deute públic de Catalunya a la Borsa de
Valors de Barcelona,

Certifico:

1. Que la denominació social de l’entitat que
represento és (denominació social).

2. Que el seu domicili social és el següent:
(domicili social).

3. Que el seu NIF és el següent: (NIF ).

4. Que, d’acord amb els registres de l’entitat
que represento, la relació de titulars adjunta a
aquesta certificació, que comprèn la denomina-
ció social, domicili i NIF de cadascun dels titu-
lars subjectes passius de l’impost de societats, el
detall dels valors que posseeixen i l’import dels
corresponents rendiments, és exacta

La qual cosa certifico a (localitat i data).

(Signatura apoderada).

La documentació a la qual fa referència el
punt 2.a) de la present Circular és la següent:

Global.

A: Servei de Compensació i Liquidació de la
Borsa de Valors de Barcelona.

El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb
DNI núm. (DNI), (càrrec) de (nom de l’entitat
dipositària o adherida),

Declaro:

Que al registre de tercers d’aquesta entitat
figura anotat un saldo nominal total expressat
en euros de (quantitat), corresponent al codi
ISIN (codi ISIN) de (literal dels valors), propi-
etat d’inversors subjectes passius de l’impost de
societats i als quals cal aplicar el procediment
de pagament del rendiment íntegre de les emis-
sions que cotitzen al mercat del deute públic de
Catalunya.

Correspon a aquest saldo un rendiment pels
interessos de l’esmentat codi ISIN que venç el
(data), de (quantitat) euros. L’import que no
correspon retenir és de (quantitat) euros.

Per la qual cosa, en aplicació del procediment
esmentat, sol·licito el pagament de les quanti-
tats que no cal retenir, corresponents als inver-
sors esmentats anteriorment, segons la docu-
mentació justificativa en poder d’aquesta entitat.

(Localitat i data).

(Signatura apoderada).

La documentació a la qual fa referència el
punt 2.b) és la següent:

Detall.

A: Servei de Compensació i Liquidació de la
Borsa de Valors de Barcelona.

Relació que formula (entitat dipositària o
adherida), d’acord amb el procediment per al
pagament del rendiment íntegre als subjectes
passius de l’impost de societats derivat de valors
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amb rendiment explícit que cotitzin en el mer-
cat del deute públic de Catalunya a la Borsa de
Valors de Barcelona, per sol·licitar el pagament
de les quantitats que no correspon retenir als
següents inversors subjectes passius de l’impost
de societats, corresponents als interessos del
venciment (venciment) del codi ISIN (codi ISIN)
de (literal dels valors):
(Denominació social del titular).
(Nombre de valors).
(Rendiment íntegre).

(Import que no correspon retenir).
Total (nombre de valors, rendiment íntegre,
import que no correspon retenir).

Us preguem que aboneu a l’entitat dipositària
o adherida l’import que no correspon retenir as-
senyalat a la línia anterior.

(Data).

(Signatura apoderada).

ANNEX 3

(Identificació), en nom i representació del Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Va-
lors de Barcelona,

Certifico:

Que en relació amb el (indicar-ho) venciment dels interessos corresponents a l’emissió de (lite-
ral dels valors) i de codi ISIN (codi ISIN) i d’acord amb el punt 2 de la Circular 1/1999, de 17 de juny
de 1999, de la Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia i Finances, els
saldos corresponents a les entitats adherides a l’SCLBARNA per liquidar el dia (data) són els se-
güents:

Nombre de valors Saldos d’inversors Rendiment Import que no Líquid
d’inversors residents residents subjectes  íntegre correspon retenir
subjectes passius passius de l’impost
de l’impost de societats  de societats
Nombre de valors Saldos d’inversors no Rendiment Import que no Líquid
d’inversors no residents (persones íntegre correspon retenir
residents (persones físiques i jurídiques)
físiques i jurídiques)
Resta de valors Resta de saldos Rendiment Retenció Líquid
(persones físiques (persones físiques íntegre
residents) residents)

Import total per liquidar (import) = Rendiment íntegre dels saldos d’inversors residents subjec-
tes passius de l’impost de societats (import) + Rendiment íntegre dels saldos d’inversors no residents
(persones físiques i jurídiques) (import) + Líquid de la resta de saldos (persones físiques residents)
(import)

(99.182.011)

DEPARTAMENT
DE CULTURA

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

Número d’expedient: G648 N99/016

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Cultura,

rbla. Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona. Telèfon
93.316.27.00.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació.

c) Número d’expedient: G648 N99/016.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: obra.
b) Objecte: construcció d’un nucli de serveis,

previ enderroc de l’edificació existent, en la vila
romana de Centcelles, a Constantí.

c) Butlletí o diari oficial i data de publicació
de l’anunci de licitació: DOGC núm. 2872, de
21.4.1999.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació
Import total: 8.431.332 pessetes, IVA inclòs.

—5 Adjudicació
a) Data: 25 de maig de 1999.
b) Contractista: Contratas y Obras Empre-

sa Constructora, SA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 7.999.647 pessetes,

IVA inclòs.

Número d’expedient: G648 N99/029

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Cultura,

rbla. Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona. Telèfon
93.316.27.00.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació.

c) Número d’expedient: G648 N99/029.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: obra.
b) Objecte: adequació del cos d’accés del

Centre d’Art Santa Mònica de Barcelona.
c) Butlletí o diari oficial i data de publicació

de l’anunci de licitació: DOGC núm. 2882, de
5.5.1999.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació
Import total: 40.593.367 pessetes, IVA inclòs.

—5 Adjudicació
a) Data: 26 de maig de 1999.
b) Contractista: Construcciones Bosch Pascual,

SA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 38.657.459 pessetes,

IVA inclòs.

Número d’expedient: G649 N99/024

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Cultura,
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rbla. Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona. Telèfon
93.316.27.00.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació.

c) Número d’expedient: G649 N99/024.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: subministrament.
b) Objecte: subministrament de deu jocs de

siluetes mòbils destinats al Centre Català de Tec-
nificació Esportiva de Tir Olímpic.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: negociat.
c) Forma: —.

—4 Pressupost base de licitació
Import total: 8.917.500 pessetes, IVA inclòs.

—5 Adjudicació
a) Data: 21 de maig de 1999.
b) Contractista: Sius AG.
c) Nacionalitat: suïssa.
d) Import d’adjudicació: 8.917.500 pessetes,

IVA inclòs.

Número d’expedient: G649 N99/026

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Cultura,

rbla. Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona. Telèfon
93.316.27.00.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació.

c) Número d’expedient: G649 N99/026.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: subministrament.
b) Objecte: subministrament de catorze lots

de quinze màquines de musculació per al Centre
de Tecnificació Residència Joaquim Blume de
la Secretari General de l’Esport.

c) Butlletí o diari oficial i data de publicació
de l’anunci de licitació: DOGC núm. 2867, de
14.4.1999.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació
Import total: 7.001.760 pessetes, IVA inclòs.

—5 Adjudicació
a) Data: 13 de maig de 1999.
b) Contractista: Gymsport, SA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 6.659.000 pessetes,

IVA inclòs.

Número d’expedient: G651 N99/005

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Cultura,

rbla. Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona. Telèfon
93.316.27.00.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Contractació.

c) Número d’expedient: G651 N99/005.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: especial.
b) Objecte: autorització d’ús de diverses

aules de la Facultat de Cièncias Econòmiques
i Empresarials i de l’Escola Universitària d’Es-

tudis Empresarials de la Universitat de Barcelona
durant els dies 22 i 29 de maig i 5 i 12 de juny
d’enguany.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: negociat.
c) Forma: —.

—4 Pressupost base de licitació
Import total: 7.052.336 pessetes, IVA inclòs.

—5 Adjudicació
a) Data: 17 de maig de 1999.
b) Contractista: Universitat de Barcelona.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 7.052.336 pessetes,

IVA inclòs.

Barcelona, 7 de juny de 1999

AURORA SANZ I MANRIQUE

Secretària general

(99.159.005)

*

DEPARTAMENT
DE SANITAT
I SEGURETAT SOCIAL

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

EDICTE
de 16 de juny de 1999, pel qual es dóna publici-
tat a diverses adjudicacions definitives.

En compliment del que estableix l’article 94.2
de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes
de les administracions públiques, es fa públic que
s’han adjudicat els expedients que tot seguit es
detallen:

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Servei Català de la Salut.
b) Dependència que tramita els expedients:

Divisió de Recursos Físics, Béns i Serveis.
c) Números d’expedients: vegeu l’annex.

—2 Objecte dels contractes
Vegeu l’annex.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació
Vegeu l’annex.

—5 Adjudicació
Vegeu l’annex.

Barcelona, 16 de juny de 1999

JOSEP PRAT I DOMÈNECH

Director

ANNEX

Número d’expedient: E-002/99.
Tipus de contracte: subministrament.
Descripció de l’objecte: equipament de material
general de cures per a l’Hospital de Mataró.
Butlletí o diari oficial i data de publicació de
l’anunci de licitació: DOGC de 18 de febrer de
1999.
Pressupost base de licitació: 12.140.000 pessetes
(72.962,87 euros).
Data d’adjudicació: 29 de març de 1999.
Contractistes i imports:

Comercial Médico Quirúrgica, SA: 508.856
pessetes (3.058,29 euros).

Sucesores de Pedro Molina, SA: 8.355.063
pessetes (50.214,94 euros).
Nacionalitat: espanyola.
Import total d’adjudicació: 8.863.919 pessetes
(53.273,23 euros).

Número d’expedient: O-096/99.
Tipus de contracte: obra.
Descripció de l’objecte: obres a l’escala d’emer-
gència del Centre d’Atenció Primària Anoia,
d’Igualada.
Butlletí o diari oficial i data de publicació de
l’anunci de licitació: DOGC de 12 de març de
1999.
Pressupost base de licitació: 22.776.600 pessetes
(136.890,12 euros).
Contractista: desert.
Data de la resolució: 21 d’abril de 1999.

Número d’expedient: O-101/99.
Tipus de contracte: obra.
Descripció de l’objecte: obres de supressió de
barreres arquitectòniques i ampliació del Centre
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d’Atenció Primària Antoni Creus i Querol, de
Terrassa.
Butlletí o diari oficial i data de publicació de
l’anunci de licitació: Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya de 12 de març de 1999.
Pressupost base de licitació: 22.499.999 pessetes
(135.227,72 euros).
Contractista: desert.
Data de la resolució: 21 d’abril de 1999.

Número d’expedient: S-082/99.
Tipus de contracte: servei.
Descripció de l’objecte: contractació coordina-
da i conjunta, per part del Servei Català de la
Salut i el Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya, de sengles pòlisses d’assegurances
per a la cobertura de les responsabilitats civils
que, d’acord amb la normativa vigent, corres-
ponguin, d’una part, al col·lectiu mèdic de
Catalunya i, d’altra part, directament o subsi-
diària al Servei Català de la Salut, a les empre-
ses públiques de l’esmentat ens, a l’Institut Ca-
talà de la Salut i als centres, serveis i establiments
convinguts o contractats pel Servei Català de la
Salut per a la prestació de serveis sanitaris i/o so-
ciosanitaris de cobertura pública.
Butlletí o diari oficial i data de publicació de
l’anunci de licitació: DOCE de 23 de febrer de
1999, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 17 de març de 1999 i BOE de 18 de març de
1999.
Pressupost base de licitació: 1.025.000.000 pes-
setes (6.160.374,07 euros).
Data d’adjudicació: 26 d’abril de 1999.
Contractistes i imports:

Winterthur, Seguros Generales, SA: 202.559.862
pessetes (1.217.409,29 euros).

Zurich España, Cía. de Seguros y Reaseguros,
SA: 85.830.420 pessetes (515.851,21 euros).

FIATC, Mutua de Seguros y Reaseguros a
Prima Fija: 34.332.180 pessetes (206.340,56
euros).

Mapfre Industrial, SAS: 20.599.308 pessetes
(123.804,33 euros).
Nacionalitat: espanyola.
Import total d’adjudicació: 343.321.800 pessetes
(2.063.405,57 euros).

Número d’expedient: U-001/99.
Tipus de contracte: subministrament.
Descripció de l’objecte: subministrament de ta-
lonaris de receptes mèdiques per a l’any 1999.
Butlletí o diari oficial i data de publicació de
l’anunci de licitació: DOCE de 26 de gener de
1999, BOE de 3 de febrer de 1999 i Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya de 17 de fe-
brer de 1999.
Pressupost base de licitació: 327.494.000 pessetes
(1.968.278,58 euros).
Data d’adjudicació: 27 d’abril de 1999.
Contractistes i imports:

Rotosa, SA: 119.185.360 pessetes (716.318,44
euros).

Ruan, SA: 64.379.536 pessetes (386.928,80
euros).

UTE Impresiones Transkrit-Alzaprint: 66.227.880
pessetes (398.037,58 euros).

Aplicacions Gráficas e Informáticas, SA:
38.800.000 pessetes (233.192,70 euros).
Nacionalitat: espanyola.
Import total d’adjudicació: 288.592.776 pessetes
(1.734.477,52 euros).

(99.155.072)

EDICTE
de 17 de juny de 1999, pel qual es dóna publici-
tat a diverses adjudicacions definitives.

En compliment del que estableix l’article 94.2
de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes
de les administracions públiques, es fa públic que
s’han adjudicat els expedients que tot seguit es
detallen:

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Servei Català de la Salut.
b) Dependència que tramita els expedients:

Divisió de Recursos Físics, Béns i Serveis.
c) úmeros d’expedients: vegeu l’annex.

—2 Objecte dels contractes: Vegeu l’annex.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) orma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació: Vegeu l’annex.

—5 Adjudicació: Vegeu l’annex.

Barcelona, 17 de juny de 1999

JOSEP PRAT I DOMÈNECH

Director

ANNEX

Butlletí o diari oficial i data de publicació de
Número d’expedient: O-097/99.
Tipus de contracte: obra.
Descripció de l’objecte: obres de reforma de la
instal·lació elèctrica del Centre d’Atenció Pri-
mària Anoia, d’Igualada.
Butlletí o diari oficial i data de publicació de
l’anunci de licitació: DOGC del 12.3.1999.
Pressupost base de licitació: 15.858.160 pessetes
(95.309,46 euros).
Data d’adjudicació: 13 de maig de 1999.
Contractista: Huguet Catalunya, SL.
Nacionalitat: espanyola.
Import d’adjudicació: 12.527.946 pessetes
(75.294,47 euros).

Butlletí o diari oficial i data de publicació de
Número d’expedient: O-098/99.
Tipus de contracte: obra.
Descripció de l’objecte: obres de remodelatge del
Centre d’Atenció Primària Dos de Maig, de
Viladecans.
Butlletí o diari oficial i data de publicació de
l’anunci de licitació: DOGC de 12.3.1999.
Pressupost base de licitació: 19.991.037 pessetes
(120.148,55 euros).
Data d’adjudicació: 13 de maig de 1999.
Contractista: Diseño de Obras y Mantenimien-
tos, SL.
Nacionalitat: espanyola.
Import d’adjudicació: 16.972.391 pessetes
(102.006,12 euros).

Butlletí o diari oficial i data de publicació de
Número d’expedient: O-099/99.
Tipus de contracte: obra.
Descripció de l’objecte: obres de reparació de les
façanes sud, est i oest del Centre d’Atenció Pri-
mària Alt Penedès, de Vilafranca del Penedès.
Butlletí o diari oficial i data de publicació de
l’anunci de licitació: DOGC de 12.3.1999.
Pressupost base de licitació: 25.677.957 pessetes

(154.327,63 euros).
Data d’adjudicació: 13 de maig de 1999.
Contractista: Rehac, SA.
Nacionalitat: espanyola.
Import d’adjudicació: 23.859.958 pessetes
(143.401,24 euros).

Butlletí o diari oficial i data de publicació de
Número d’expedient: O-100/99.
Tipus de contracte: obra.
Descripció de l’objecte: obres de supressió de
barreres arquitectòniques al Centre d’Atenció
Primària La Riera, de Badalona.
Butlletí o diari oficial i data de publicació de
l’anunci de licitació: DOGC del 12.3.1999.
Pressupost base de licitació: 18.101.185 pessetes
(108.790,31 euros).
Data d’adjudicació: 13 de maig de 1999.
Contractista: Obres i Contractes Penta, SA.
Nacionalitat: espanyola.
Import d’adjudicació: 17.268.000 pessetes
(103.782,77 euros).

Butlletí o diari oficial i data de publicació de
Número d’expedient: O-102/99.
Tipus de contracte: obra.
Descripció de l’objecte: obres de reparació dels
sostres del Centre d’Atenció Primària Ciutat
Badia, de Badia del Vallès.
Butlletí o diari oficial i data de publicació de
l’anunci de licitació: DOGC de 12.3.1999.
Pressupost base de licitació: 43.541.871 pessetes
(261.691,92 euros).
Data d’adjudicació: 13 de maig de 1999.
Contractista: Teyco, SL.
Nacionalitat: espanyola.
Import d’adjudicació: 40.058.521 pessetes
(240.756,56 euros).

Butlletí o diari oficial i data de publicació de
Número d’expedient: S-067/99.
Tipus de contracte: consultoria i assistència.
Descripció de l’objecte: direcció adjunta i coor-
dinació, aprovació i control del pla de segure-
tat i salut de les obres de construcció d’un cen-
tre d’atenció primària a Esparreguera.
Butlletí o diari oficial i data de publicació de
l’anunci de licitació: DOGC de 18 de febrer de
1999.
Pressupost base de licitació: 3.283.512 pessetes
(19.734,30 euros).
Data d’adjudicació: 15 d’abril de 1999.
Contractista: Evarist Puigivila i Prat.
Nacionalitat: espanyola.
Import d’adjudicació: 2.955.516 pessetes
(17.763,01 euros).

(99.155.053)

EDICTE
de 17 juny de 1999, pel qual es dóna publicitat a
dues adjudicacions definitives.

En compliment del que estableix l’article 94.2
de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes
de les administracions públiques, es fa públic que
s’han adjudicat els expedients que tot seguit es
detallen:

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Servei Català de la Salut.
b) Dependència que tramita els expedients:

Divisió de Recursos Físics, Béns i Serveis.
c) Números d’expedients: E-083/99 i S-162/

99.
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—2 Objecte dels contractes. Vegeu l’annex.

—3 Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: negociat.
c) Forma: sense publicitat.

—4 Pressupost base de licitació. Vegeu l’annex.

—5 Adjudicació. Vegeu l’annex.

Barcelona, 17 de juny de 1999

JOSEP PRAT I DOMÈNECH

Director

ANNEX

Número d’expedient: E-083/99.
Tipus de contracte: subministrament.
Descripció de l’objecte: equipament de roba de
llit per a l’Hospital de Mataró.
Pressupost base de licitació: 11.636.302 pessetes
(69.935,58 euros).
Data d’adjudicació: 29 de març de 1999.
Contractista: Comercial de Suministros Textiles,
SA.
Nacionalitat: espanyola.
Import d’adjudicació: 7.829.538 pessetes (47.056,47
euros).

Número d’expedient: S-162/99.
Tipus de contracte: servei.
Descripció de l’objecte: serveis de manteniment
de maquinari i programari informàtic dels ser-
veis matrius de l’SCS, durant l’any 1999.
Pressupost base de licitació: 5.857.392 pessetes
(35.203,63 euros).
Data d’adjudicació: 22 d’abril de 1999.
Contractista: Hewlett Packard Española, SA.
Nacionalitat: espanyola.
Import d’adjudicació: 5.857.392 pessetes (35.203,63
euros).

(99.155.055)

EDICTE
de 17 juny de 1999, pel qual es dóna publicitat a
diverses adjudicacions definitives.

En compliment del que estableix l’article 94.2
de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes
de les administracions públiques, es fa públic que
s’han adjudicat els expedients que tot seguit es
detallen:

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Servei Català de la Salut.
b) Dependència que tramita els expedients:

Divisió de Recursos Físics, Béns i Serveis.
c) Números d’expedients: vegeu l’annex.

—2 Objecte dels contractes. Vegeu l’annex.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: anticipada.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació. Vegeu l’annex.

—5 Adjudicació. Vegeu l’annex.

Barcelona, 17 de juny de 1999

JOSEP PRAT I DOMÈNECH

Director

ANNEX

Número d’expedient: U-364/98.
Tipus de contracte: subministrament.
Descripció de l’objecte: subministrament d’1.700.000
fundes per a la targeta sanitària individual.
Butlletí o diari oficial i data de publicació de
l’anunci de licitació: DOGC de 23.12.1998.
Pressupost base de licitació: 19.550.000 pessetes
(117.497,87 euros).
Data d’adjudicació: 26 d’abril de 1999.
Contractista: Tot Plàstic, SL.
Nacionalitat: espanyola.
Import d’adjudicació: 18.020.000 pessetes
(108.302,38 euros).

Número d’expedient: U-380/98.
Tipus de contracte: subministrament.
Descripció de l’objecte: adquisició de 840.000
dosis de vacuna antigripal per a la campanya
1999.
Butlletí o diari oficial i data de publicació de
l’anunci de licitació: DOCE de 21.12.1998, BOE
i DOGC de 30.121998.
Pressupost base de licitació: 425.443.200 pessetes
(2.556.965,13 euros).
Data d’adjudicació: 14 d’abril de 1999.
Contractistes i imports:

Instituto Berna de España, SA: 101.296.000
pessetes (608.801,22 euros).

Laboratorios Leti, SA: 101.296.000 pessetes
(608.801,22 euros).

Pasteur Merieux MSD, SA: 25.324.000 pes-
setes (152.200,31 euros).

Rhone Poulenc Rorer, SA: 170.799.000 pes-
setes (1.026.522,66 euros).

Smith Kline Beecham, SA: 25.324.000 pesse-
tes (152.200,31 euros).
Nacionalitat: espanyola.
Import total d’adjudicació: 424.039.000 pessetes
(2.548.525,72 euros).

Número d’expedient: U-399/98
Tipus de contracte: subministrament.
Descripció de l’objecte: subministrament de
25.000 dosis de vacuna antihemofilus influenzae
per a la campanya 1999.
Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci
de licitació: DOGC del 30 de desembre de 1998.
Pressupost base de licitació: 25.000.000 de pes-
setes (150.253,03 euros).
Data d’adjudicació: 12 de febrer de 1999.
Contractista: Cyanamid Ibérica, SA.
Nacionalitat: espanyola.
Import d’adjudicació: 19.750.000 pessetes
(118.699,89 euros).

Número d’expedient: U-400/98
Tipus de contracte: subministrament.
Descripció de l’objecte: subministrament de
vacunes per a la campanya 1999.
Butlletí o diari oficial i data de publicació de
l’anunci de licitació: DOCE de 21.12.1998, BOE
i DOGC de 30.12.1998.
Pressupost base de licitació: 902.497.540 pessetes
(150.162.955,69 euros).
Data d’adjudicació: 14 d’abril de 1999.
Contractistes i imports:

Smith Kline Beecham, SA: 568.590.000 pes-
setes (3.417.294,72 euros).

Laboratorios Alcalá Farma, SL: 25.400.375
pessetes (152.659,33 euros).

Laboratorios Leti, SA: 24.250.000 pessetes
(145.745,44 euros).

Pasteur Merieux MSD, SA: 173.780.000 pes-
setes (1.044.438,83 euros).

Instituto Berna de España, SA: 19.618.040
pessetes (117.906,80 euros).

Medeva Pharma, SA: 3.640.000 pessetes
(21.876,84 euros).

Cyanamid Ibérica, SA: 22.680.000 pessetes
(136.309,55 euros).
Nacionalitat: espanyola.
Import total d’adjudicació: 837.958.415 pessetes
(5.036,231,50 euros).

Número d’expedient: U-408/98.
Tipus de contracte: subministrament.
Descripció de l’objecte: edició del butlletí d’in-
formació terapèutica.
Butlletí o diari oficial i data de publicació de
l’anunci de licitació: DOGC del 24 de desembre
de 1998.
Pressupost base de licitació: 3.500.000 pessetes
(21.035,42 euros).
Data d’adjudicació: 26 d’abril de 1999.
Contractista: Xavier Tudela Peña.
Nacionalitat: espanyola.
Import d’adjudicació: 2.800.774 pessetes
(16.832,82 euros).

(99.155.063)

*
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE
de 17 de març de 1999, de notificació de Reso-
lució en l’expedient 90-117-HPB.

D’acord amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, es notifica al senyor José María
Fontanet Burgos, amb domicili desconegut i en
relació amb l’expedient 90-117-HPB, la Reso-
lució que es transcriu a l’annex.

Barcelona, 17 de març de 1999

MATILDE PÉREZ SÁNCHEZ

Cap del Servei de Gestió Jurídica

ANNEX

Resolució en l’expedient 90-117-HPB

Vist el recurs d’alçada interposat per la comu-
nitat de propietaris del carrer Josep Coroleu,
núm. 126, de Vilanova i la Geltrú, contra la
Resolució del cap del Servei Territorial de Bar-
celona de 14 de juliol de 1992, dictada en l’ex-
pedient sancionador 90-117-HPB i atesos els
següents...,

Resolc:

Desestimar el recurs d’alçada interposat pel
senyor Arturo Moreno Val, en representació de
la comunitat de propietaris del carrer Josep
Coroleu, núm. 126, de Vilanova i la Geltrú, con-
tra la Resolució del Servei Territorial d’Arqui-
tectura i Habitatge de Barcelona de data 14 de

juliol de 1992, dictada en l’expedient 90-117-
HPB, en relació amb l’immoble situat en el car-
rer Josep Coroleu, núm. 126, de Vilanova i la
Geltrú; confirmant en tots els seus termes la
resolució objecte de recurs.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, es pot interposar recurs con-
tenciós administratiu davant el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, dins el termini de
dos mesos a comptar d’aquesta publicació.

Barcelona, 17 de març de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(99.159.046)

EDICTE
de 27 de maig de 1999, de notificació de la Re-
solució d’expedients sancionadors.

D’acord amb el que preveu l’article 59.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, es notifica a les
persones que es detallen que s’ha dictat Reso-
lució sancionadora en els expedients que s’es-
menten a l’annex, instruïts per infracció de l’ar-
ticle 293.1.11 del Reial decret 1211/1990, de 28
de setembre, perquè viatjaven, en les dates que
s’assenyalen, sense títol de transport vàlid en
les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. Aquesta notificació s’efectua ja que
no s’ha pogut dur a terme personalment, perquè

se’n desconeix el domicili actual o per absència
en el moment de la notificació.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada, de conformitat amb allò que preveuen
els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
davant el director general de Ports i Transports
en el termini d’un mes a comptar des de la pu-
blicació d’aquest Edicte al DOGC.

En compliment del que preveu l’article 42.4
de la Llei 30/1992, modificat per la Llei 4/1999,
es comunica que, en cas d’impugnar-se per mitjà
de recurs d’alçada la resolució que es notifica,
el termini per resoldre’l és de tres mesos i el
sentit del silenci administratiu és desestimato-
ri, d’acord amb l’article 115.2 de la mateixa Llei.

L’import de la sanció s’haurà de fer efectiu en
el termini de quinze dies hàbils comptats des de
l’endemà de la data de fermesa d’aquesta reso-
lució, mitjançant gir postal, transferència o in-
grés al compte núm. 0200011863 de l’oficina 568
de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
a nom de la Generalitat de Catalunya, compte
d’ingressos, Direcció General de Ports i Trans-
ports, fent constar el número d’expedient i el
nom del titular.

Barcelona, 27 de maig de 1999

AGUSTÍ PARÍS I ROIG

Cap del Servei Territorial de Ports i Transports
de Barcelona

ANNEX

INFRACTOR EXPEDIENT FET INCOACIÓ RESOLUCIÓ SANCIÓ EUROS

ALVAREZ ALONSO, ANTONIO E. ..................................... FB/2061/98 13.11.98 21.12.98 03.05.99 16.000 96,16
ALVAREZ CARRASCO, JUAN J. ......................................... FB/1062/98 20.03.98 08.06.98 31.12.98 55.000 330,56
ANDRADES GONZÁLEZ, DIEGO ..................................... FB/2060/98 04.11.98 21.12.98 25.02.99 16.000 96,16
ARROGANTE LÓPEZ, PEDRO ........................................... FB/1501/98 06.07.98 18.09.98 17.02.99 16.000 96,16
ASENSIO GARCÍA, JORGE .................................................. FB/1378/98 24.06.98 24.08.98 17.02.99 16.000 96,16
ASENSIO GARCÍA, JORGE .................................................. FB/1568/98 12.08.98 18.09.98 17.02.99 55.000 330,56
ASENSIO GARCÍA, JORGE .................................................. FB/1379/98 26.06.98 24.08.98 17.02.99 16.000 96,16
ASENSIO GARCÍA, JORGE .................................................. FB/1312/98 20.06.98 24.08.98 17.02.99 16.000 96,16
ASENSIO GARCÍA, JORGE .................................................. FB/1311/98 22.06.98 24.08.98 17.02.99 16.000 96,16
ASENSIO GARCÍA, JORGE .................................................. FB/1310/98 13.06.98 24.08.98 17.02.99 16.000 96,16
ASENSIO GARCÍA, JORGE .................................................. FB/1309/98 16.06.98 24.08.98 17.02.99 16.000 96,16
ASENSIO GARCÍA, JORGE .................................................. FB/1308/98 18.06.98 24.08.98 17.02.99 16.000 96,16
ASENSIO GARCÍA, JORGE .................................................. FB/2069/98 14.11.98 21.12.98 03.05.99 55.000 330,56
ASENSIO GARCÍA, JORGE .................................................. FB/2070/98 02.11.98 21.12.98 03.05.99 55.000 330,56
ASENSIO GARCÍA, JORGE .................................................. FB/2071/98 14.11.98 21.12.98 03.05.99 55.000 330,56
ASENSIO GARCÍA, JORGE .................................................. FB/2068/98 03.11.98 21.12.98 03.05.99 55.000 330,56
AVILA SEGURA, MIRIAM .................................................... FB/1573/98 29.07.98 18.09.98 24.02.99 16.000 96,16
BARÓ FREISA, DANIEL ........................................................ FB/1499/98 30.06.98 01.09.98 17.02.99 16.000 96,16
BERNAL DÍAZ, IVAN ............................................................. FB/2077/98 01.11.98 21.12.98 03.05.99 16.000 96,16
BERNAL DÍAZ, IVAN ............................................................. FB/2078/98 31.10.98 21.12.98 03.05.99 16.000 96,16
BLANCO CASTELLÀ, MARC ............................................... FB/1511/98 11.07.98 18.09.98 17.02.99 16.000 96,16
BLANCH SÁNCHEZ, MONTSE ............................................ FB/1577/98 03.08.98 18.09.98 24.02.99 16.000 96,16
BLANCH SÁNCHEZ, MONTSE ............................................ FB/1576/98 12.08.98 18.09.98 24.02.99 16.000 96,16
BOSSACOMA CORRALES, ARNALDO ............................ FB/1538/98 18.07.98 18.09.98 30.12.98 16.000 96,16
BOTELLA RIPOLL, ENRIQUETA ....................................... FB/0009/99 09.12.98 08.02.99 03.05.99 16.000 96,16
BROOKS AUTAS, JOEL .......................................................... FB/2088/98 10.11.98 21.12.98 25.02.99 16.000 96,16
BUITRON VIRUMBRALES, MARIO .................................. FB/1066/98 26.03.98 08.06.98 31.12.98 16.000 96,16
BURGOS CURIEL, FÈLIX M. ................................................ FB/1578/98 01.08.98 18.09.98 30.12.98 16.000 96,16
CABEZA ALFARO, JUAN F. ................................................. FB/1201/98 19.04.98 16.07.98 30.12.98 55.000 330,56
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INFRACTOR EXPEDIENT FET INCOACIÓ RESOLUCIÓ SANCIÓ EUROS

CANO ESPINOSA, FCO. JAVIER ......................................... FB/1586/98 10.08.98 18.09.98 24.02.99 16.000 96,16
CANO ESPINOSA, FCO. JAVIER ......................................... FB/1585/98 11.08.98 18.09.98 24.02.99 16.000 96,16
CANO FERNÁNDEZ, DOMINGO ....................................... FB/1068/98 25.03.98 08.06.98 31.12.98 16.000 96,16
CANTELLOTS RAMIS, JOSÉ ................................................ FB/1352/98 20.06.98 24.08.98 17.02.99 16.000 96,16
CAÑERO POLO, JOAN P. ....................................................... FB/1583/98 05.08.98 18.09.98 24.02.99 16.000 96,16
CAÑERO POLO, JOAN P. ....................................................... FB/1582/98 20.08.98 18.09.98 24.02.99 16.000 96,16
CAÑERO POLO, JOAN P. ....................................................... FB/1581/98 19.08.98 18.09.98 24.02.99 16.000 96,16
CAÑERO POLO, JOAN P. ....................................................... FB/1450/98 03.07.98 01.09.98 17.02.99 16.000 96,16
CAÑERO POLO, JOAN P. ....................................................... FB/1580/98 05.08.98 18.09.98 24.02.99 16.000 96,16
CAO FERRANDO, RAQUEL ................................................ FB/1493/98 28.06.98 01.09.98 17.02.99 16.000 96,16
CARMEN DURÁN, MARÍA ................................................... FB/1040/98 19.03.98 08.06.98 31.12.98 16.000 96,16
CARMONA MURILLO, YOLANDA ................................... FB/0963/98 16.03.98 29.05.98 31.12.98 55.000 330,56
CASTANÉ PANELLA, JORDI ................................................ FB/1506/98 09.07.98 18.09.98 30.12.98 16.000 96,16
CASTAÑÉ PANELLA, MARC ................................................ FB/0964/98 13.03.98 29.05.98 31.12.98 16.000 96,16
CASTELLANOS CAÑIZARES, ABRAHAM ..................... FB/1452/98 04.07.98 01.09.98 17.02.99 16.000 96,16
CASTELLANOS CAÑIZARES, MIGUEL V. ...................... FB/1451/98 04.07.98 01.09.98 17.02.99 16.000 96,16
CASTILLO GIRBAU, PERE ................................................... FB/1353/98 17.06.98 24.08.98 17.02.99 16.000 96,16
COBA RUBIO, PABLO ............................................................ FB/0965/98 16.03.98 29.05.98 31.12.98 16.000 96,16
COLOMES VALLDEPERAS, REGINA ............................... FB/1801/98 14.09.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
COLOMES VALLDEPERAS, REGINA ............................... FB/1796/98 16.09.98 16.11.98 30.04.99 11.000 66,11
COLL PÉREZ, NEUS ................................................................ FB/1723/98 07.09.98 16.11.98 17.02.99 16.000 96,16
COLLADO SUÁREZ, JOSÉ A. .............................................. FB/1601/98 03.08.98 21.09.98 24.02.99 16.000 96,16
CORRAL COLMENERO, DIEGO ........................................ FB/1603/98 27.07.98 21.09.98 24.02.99 16.000 96,16
CORRAL COLMENERO, DIEGO ........................................ FB/1604/98 24.07.98 21.09.98 24.02.99 16.000 96,16
CORRAL COLMENERO, DIEGO ........................................ FB/1602/98 29.07.98 21.09.98 24.02.99 16.000 96,16
CUESTA ANGLÉS, GENÍS ..................................................... FB/1606/98 07.08.98 21.09.98 30.12.98 16.000 96,16
DAVILA MEDINA, VICTORINA .......................................... FB/1790/98 02.09.98 16.11.98 30.04.99 16.000 96,16
DE MIGUEL BALMES, LUÍS F. ............................................. FB/1789/98 01.09.98 16.11.98 30.04.99 16.000 96,16
DÍAZ GUTIERREZ, ANTONIO ............................................ FB/1728/98 07.09.98 16.11.98 29.04.99 11.000 66,11
DUEÑAS NÚÑEZ, JAIME ...................................................... FB/1077/98 24.03.98 08.06.98 31.12.98 16.000 96,16
ESPÍN FENES, AGUSTÍN ........................................................ FB/1729/98 26.08.98 16.11.98 29.04.99 55.000 330,56
ESPINAR BLANQUÉ, JORGE .............................................. FB/1218/98 28.04.98 16.07.98 30.12.98 11.000 66,11
FÈLIX ARRIBAS, ANTONI .................................................... FB/1037/98 18.03.98 08.06.98 31.12.98 16.000 96,16
FERNÁNDEZ, JESÚS EUGENIO ......................................... FB/1810/98 23.08.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
FERNÁNDEZ, JESÚS EUGENIO ......................................... FB/1809/98 21.08.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
FERNÁNDEZ, JESÚS EUGENIO ......................................... FB/1811/98 03.09.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
FERNÁNDEZ CALLE, JORGE ............................................. FB/1807/98 02.09.98 30.11.98 17.02.99 16.000 96,16
FERNÁNDEZ CALLE, JORGE ............................................. FB/1808/98 02.09.98 30.11.98 17.02.99 16.000 96,16
FERNÁNDEZ CALLE, JORGE ............................................. FB/1730/98 24.08.98 16.11.98 17.02.99 16.000 96,16
FERNÁNDEZ CASTRELO, PATRICIA ............................... FB/1494/98 28.06.98 01.09.98 17.02.99 16.000 96,16
FERNÁNDEZ EXPOSITO, JAIME ....................................... FB/1806/98 02.09.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
FERNÁNDEZ VIDEIRA, MIGUEL A. ................................ FB/1356/98 17.06.98 24.08.98 17.02.99 16.000 96,16
FRANCO BIFET, VÍCTOR M. ................................................ FB/1804/98 04.09.98 30.11.98 30.04.99 11.000 66,11
GABARRÓ GARCÍA, ANDRÉS ........................................... FB/1221/98 24.04.98 16.07.98 30.12.98 11.000 66,11
GARCÍA CRUZ, MANUEL P. JESÚS ................................... FB/1405/98 25.06.98 01.09.98 17.02.99 16.000 96,16
GARCÍA GARCÍA, VANESA ................................................ FB/1545/98 19.07.98 18.09.98 24.02.99 16.000 96,16
GARCÍA PUERTO, JORGE ................................................... FB/1618/98 21.08.98 21.09.98 30.12.98 55.000 330,56
GARCÍA PUERTO, JUAN ...................................................... FB/1616/98 21.08.98 21.09.98 30.12.98 55.000 330,56
GARCÍA PUERTO, JUAN ...................................................... FB/1617/98 12.08.98 21.09.98 30.12.98 55.000 330,56
GARCÍA TOBARRUEGA, TOMÁS ..................................... FB/1509/98 12.07.98 18.09.98 30.12.98 16.000 96,16
GIMENEZ GARCÍA, ALFONSO ........................................... FB/1832/98 02.09.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
GIRALDO NIETO, ALEJANDRO ........................................ FB/1620/98 14.08.98 21.09.98 30.12.98 16.000 96,16
GONZÁLEZ BENDICHO, IGNACIO J. .............................. FB/1283/98 02.05.98 16.07.98 30.12.98 16.000 96,16
GONZÁLEZ BUDIA, M. DOLORES .................................... FB/1814/98 02.09.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOSÉ A. ..................................... FB/1441/98 28.06.98 01.09.98 17.02.99 16.000 96,16
HERNÁNDEZ MATA, GRACIA ........................................... FB/1442/98 28.06.98 01.09.98 17.02.99 16.000 96,16
HUERTAS GIURANA, CELIA .............................................. FB/1833/98 07.09.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
JIBEDA FERNÁNDEZ, DANIEL ......................................... FB/1638/98 12.08.98 21.09.98 24.02.99 16.000 96,16
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, ISRAEL .............................................. FB/1387/98 25.06.98 24.08.98 17.02.99 16.000 96,16
JURADO TALAVAN, MANUEL ........................................... FB/1235/98 25.04.98 16.07.98 30.12.98 16.000 96,16
LA PLANA FONSECA, ALBERTO ...................................... FB/1514/98 08.07.98 18.09.98 17.02.99 16.000 96,16
LÓPEZ CASADO, ANA I. ....................................................... FB/1640/98 29.07.98 21.09.98 24.02.99 16.000 96,16
LÓPEZ GARCÍA, INÉS ........................................................... FB/1360/98 22.06.98 24.08.98 17.02.99 16.000 96,16
LÓPEZ GÓMEZ, MARCOS .................................................... FB/1055/98 20.03.98 08.06.98 31.12.98 16.000 96,16
LÓPEZ GORDILLO, JORDI .................................................. FB/1029/98 19.03.98 08.06.98 31.12.98 16.000 96,16
LORENZO ULLOA, JUAN ..................................................... FB/1982/98 31.10.98 07.12.98 30.04.99 16.000 96,16
LLORDANA PUX, ANA ......................................................... FB/0168/99 16.12.98 15.02.99 03.05.99 16.000 96,16
LLUCH DELGADO, JORGE .................................................. FB/1823/98 03.09.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
MAGALLÓN SANSÓN, MIGUEL ......................................... FB/1983/98 05.11.98 07.12.98 30.04.99 11.000 66,11
MAGALLÓN SANSÓN, MIGUEL ......................................... FB/1984/98 04.11.98 07.12.98 30.04.99 11.000 66,11
MAGRIÑÁ IZQUIERDO, DAVID ........................................ FB/1659/98 17.08.98 21.09.98 24.02.99 11.000 66,11
MAGRIÑÁ IZQUIERDO, DAVID ........................................ FB/1390/98 25.06.98 24.08.98 17.02.99 11.000 66,11
MAGRIÑÁ IZQUIERDO, DAVID ........................................ FB/1239/98 28.04.98 16.07.98 29.04.99 16.000 96,16
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MAGRIÑÁ IZQUIERDO, DAVID ........................................ FB/1660/98 08.08.98 21.09.98 24.02.99 11.000 66,11
MAGRIÑÁ IZQUIERDO, DAVID ........................................ FB/1391/98 25.06.98 24.08.98 17.02.99 11.000 66,11
MARCO LAFUENTE, ROSA ................................................. FB/1854/98 17.09.98 30.11.98 30.04.99 11.000 66,11
MARÍN RODRÍGUEZ, DAVID ............................................. FB/1393/98 25.06.98 24.08.98 17.02.99 55.000 330,56
MARÍN RODRÍGUEZ, DAVID ............................................. FB/1392/98 25.06.98 24.08.98 17.02.99 55.000 330,56
MARÍN RODRÍGUEZ, DAVID ............................................. FB/1949/98 30.10.98 07.12.98 30.04.99 55.000 330,56
MARÍN RODRÍGUEZ, DAVID ............................................. FB/1950/98 11.11.98 07.12.98 30.04.99 55.000 330,56
MARÍN RODRÍGUEZ, DAVID ............................................. FB/1516/98 10.07.98 18.09.98 17.02.99 11.000 66,11
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, MAGDALENA ...................... FB/1868/98 29.08.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
MARTÍNEZ FUENTES, MANUEL ....................................... FB/1394/98 12.06.98 24.08.98 17.02.99 16.000 96,16
MARTÍNEZ GAMBAU, ELSA ............................................... FB/1865/98 07.09.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
MARTÍNEZ GAMBAU, ELSA ............................................... FB/1866/98 08.09.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
MARTÍNEZ GAMBAU, ELSA ............................................... FB/1863/98 09.09.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
MARTÍNEZ GAMBAU, ELSA ............................................... FB/1867/98 09.09.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
MARTÍNEZ GARCÍA, ANTONIO ........................................ FB/1960/98 11.11.98 07.12.98 25.02.99 16.000 96,16
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, VALERIA .................................. FB/1961/98 09.11.98 07.12.98 30.04.99 11.000 66,11
MARTÍNEZ RODRIGO, ELISA ............................................ FB/1662/98 10.08.98 21.09.98 24.02.99 11.000 66,11
MARTÍNEZ RODRIGO, ELISA ............................................ FB/1663/98 04.08.98 21.09.98 24.02.99 11.000 66,11
MARTÍNEZ RODRIGO, ELISA ............................................ FB/1485/98 11.07.98 01.09.98 17.02.99 11.000 66,11
MARTOS BALLÚS, ANTONIO E. ........................................ FB/1962/98 30.10.98 07.12.98 30.04.99 16.000 96,16
MAS PLA, JUAN ........................................................................ FB/1864/98 14.09.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
MENA PERSEGUER, SALVADOR ...................................... FB/1464/98 03.07.98 01.09.98 17.02.99 11.000 66,11
MENDEZ FONTAL, ROCÍO ................................................... FB/1964/98 28.10.98 07.12.98 30.04.99 16.000 96,16
MOLERO GALVEZ, JUAN ..................................................... FB/1858/98 11.09.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
MOLINA FERNÁNDEZ, JORGE .......................................... FB/1884/98 04.09.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
MONTESINOS SALES, VÍCTOR M. ..................................... FB/1468/98 02.07.98 01.09.98 17.02.99 11.000 66,11
MONTOYA DE LA ROSA, PEDRO ...................................... FB/1966/98 08.11.98 07.12.98 30.04.99 16.000 96,16
MORAN EXPOSITO, JOSÉ L. ................................................ FB/1883/98 03.09.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
MORATA BERNARDO, CRISTINA .................................... FB/1665/98 31.07.98 21.09.98 24.02.99 16.000 96,16
MORENO CASTRO, IVAN VÍCTOR .................................... FB/1173/98 02.04.98 09.07.98 30.12.98 11.000 66,11
MORENO CASTRO, IVAN VÍCTOR .................................... FB/1174/98 02.04.98 09.07.98 30.12.98 16.000 96,16
MULA LÓPEZ, JUAN .............................................................. FB/1968/98 05.11.98 07.12.98 30.04.99 16.000 96,16
MUÑOZ ABIELLO, JORDI .................................................... FB/1340/98 15.06.98 24.08.98 17.02.99 16.000 96,16
NADAL MALO, ENRIQUE .................................................... FB/1879/98 07.09.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
NAGEL MOYANO, ANGELES .............................................. FB/1878/98 05.09.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
NAVAS MARTÍNEZ, ALEXANDRA ................................... FB/1932/98 04.11.98 07.12.98 30.04.99 11.000 66,11
NERÚS LÓPEZ, MIGUEL ....................................................... FB/1933/98 11.11.98 07.12.98 30.04.99 16.000 96,16
NÚÑEZ MONTCADA, MARIANO ...................................... FB/1396/98 24.06.98 24.08.98 17.02.99 11.000 66,11
NÚÑEZ MONTCADA, MARIANO ...................................... FB/1397/98 26.06.98 24.08.98 17.02.99 11.000 66,11
NÚÑEZ MONTCADA, MARIANO ...................................... FB/1877/98 14.09.98 30.11.98 30.04.99 11.000 66,11
OLÍZ ABENZA, JORDI ........................................................... FB/1671/98 06.08.97 21.09.98 31.12.98 16.000 96,16
OLLER RODO, ANNA ............................................................ FB/1936/98 04.11.98 07.12.98 30.04.99 16.000 96,16
ORIOL NOGUERA, CARLOS ............................................... FB/1486/98 08.07.98 01.09.98 17.02.99 16.000 96,16
ORODEA SABAS, ALBERTO ............................................... FB/1022/98 18.03.98 08.06.98 31.12.98 16.000 96,16
ORTEGA GARCÍA, JAVIER .................................................. FB/1937/98 13.11.98 07.12.98 30.04.99 16.000 96,16
ORTEGA GARCÍA, JAVIER .................................................. FB/1939/98 05.11.98 07.12.98 30.04.99 16.000 96,16
ORTEGA GARCÍA, JAVIER .................................................. FB/1938/98 14.11.98 07.12.98 30.04.99 16.000 96,16
OTS BELMONTE, RAMON .................................................... FB/1672/98 13.08.98 21.09.98 24.02.99 16.000 96,16
PAREDES DÍAZ, GERARDO ................................................ FB/1943/98 28.10.98 07.12.98 30.04.99 16.000 96,16
PASSARÍN SIPPY, SOFÍA V. ................................................... FB/1293/98 02.05.98 16.07.98 30.12.98 16.000 96,16
PASTOR MARTÍNEZ, JUAN .................................................. FB/1945/98 04.11.98 07.12.98 30.04.99 16.000 96,16
PERELLÓ FÁBREGAS, ARTUR .......................................... FB/1363/98 18.06.98 24.08.98 17.02.99 11.000 66,11
PÉREZ CALLE, MONTSERRAT .......................................... FB/1993/98 10.11.98 07.12.98 30.04.99 16.000 96,16
PÉREZ CALLE, MONTSERRAT .......................................... FB/1994/98 11.11.98 07.12.98 30.04.99 16.000 96,16
PÉREZ TORRES, ANTONIO ................................................. FB/1996/98 13.11.98 07.12.98 30.04.99 16.000 96,16
POMAR PÉREZ, JOSÉ LUÍS .................................................. FB/2249/98 17.11.98 01.02.99 03.05.99 16.000 96,16
POMAR PÉREZ, JOSÉ LUÍS .................................................. FB/0080/99 12.12.98 08.02.99 03.05.99 16.000 96,16
PUEYO ROVIRA, JORDI ....................................................... FB/1253/98 27.04.98 16.07.98 30.12.98 16.000 96,16
PUEYO ROVIRA, JORDI ....................................................... FB/0936/98 25.02.98 29.05.98 31.12.98 16.000 96,16
QUILES MARTÍNEZ, JUAN J. ............................................... FB/1887/98 13.09.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
RAMOS MARCO, JUAN ......................................................... FB/1366/98 15.06.98 24.08.98 17.02.99 16.000 96,16
RAMOS PÉREZ, JORGE ......................................................... FB/1426/98 22.06.98 01.09.98 17.02.99 16.000 96,16
RANCEY JORDANA, VÍCTOR ............................................. FB/2036/98 02.11.98 21.12.98 25.02.99 11.000 66,11
REINA, JOSÉ MARÍA .............................................................. FB/1178/98 02.04.98 09.07.98 30.12.98 16.000 96,16
REINA, JOSÉ MARÍA .............................................................. FB/1177/98 30.03.98 09.07.98 30.12.98 16.000 96,16
REVE MARTOS, DIDAC ........................................................ FB/1889/98 08.09.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
RIDER ALCAIDE, M. DOLORES ........................................ FB/1427/98 26.06.98 01.09.98 17.02.99 16.000 96,16
ROCA SERRAT, MERCÈ ........................................................ FB/2033/98 13.11.98 21.12.98 03.05.99 16.000 96,16
RODRÍGUEZ GALLOL, ALICIA ......................................... FB/1344/98 16.06.98 24.08.98 17.02.99 16.000 96,16
RODRÍGUEZ GÓMEZ, OSCAR L. ....................................... FB/2000/98 03.11.98 07.12.98 26.02.99 16.000 96,16
RODRÍGUEZ GÓMEZ, OSCAR L. ....................................... FB/1999/98 03.11.98 07.12.98 25.02.99 16.000 96,16
RODRÍGUEZ LÓPEZ, JOSEP ............................................... FB/1368/98 17.06.98 24.08.98 17.02.99 16.000 96,16
ROMAN CORCHERO, ALEJANDRO ................................. FB/1795/98 05.09.98 16.11.98 17.02.99 16.000 96,16
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ROMERO TEROL, LAURA ................................................... FB/1550/98 18.07.98 18.09.98 30.12.98 16.000 96,16
ROURA TEIXIDOR, JOAN .................................................... FB/1266/98 28.04.98 16.07.98 30.12.98 16.000 96,16
RUIZ TEJERO, SERGIO J. ..................................................... FB/1268/98 26.04.98 16.07.98 30.12.98 16.000 96,16
SABATÉ GARCÍA, CARLOS ................................................. FB/1898/98 18.09.98 30.11.98 30.04.99 16.000 96,16
SÁNCHEZ ARCUSA, JONATAN .......................................... FB/1304/98 05.05.98 24.08.98 17.02.99 11.000 66,11
SÁNCHEZ ARCUSA, JONATAN .......................................... FB/1305/98 06.05.98 24.08.98 17.02.99 16.000 96,16
SÁNCHEZ BORDAS, M. JOSÉ .............................................. FB/1900/98 08.09.98 30.11.98 17.02.99 16.000 96,16
SÁNCHEZ PÉREZ, ALBERTO ............................................. FB/1901/98 04.09.98 07.12.98 30.04.99 16.000 96,16
SÁNCHEZ TORRES, JUAN ................................................... FB/1526/98 09.07.98 18.09.98 24.02.99 55.000 330,56
SÁNCHEZ TORRES, JUAN ................................................... FB/1528/98 04.07.98 18.09.98 24.02.99 55.000 330,56
SÁNCHEZ TORRES, JUAN ................................................... FB/1529/98 03.07.98 18.09.98 24.02.99 55.000 330,56
SÁNCHEZ TORRES, JUAN ................................................... FB/1527/98 06.07.98 18.09.98 24.02.99 55.000 330,56
SÁNCHEZ TORRES, JUAN ................................................... FB/2005/98 14.11.98 21.12.98 03.05.99 16.000 96,16
SANCHO VENDRELL, Mº ASUNCIÓN .............................. FB/1430/98 25.06.98 01.09.98 17.02.99 16.000 96,16
SANZ GRAU, SONIA ............................................................... FB/1432/98 23.06.98 01.09.98 17.02.99 16.000 96,16
SERRATS VILAR, MARTA .................................................... FB/2014/98 05.11.98 21.12.98 03.05.99 16.000 96,16
SITJES PEREZ, ALEXANDRE .............................................. FB/1531/98 06.07.98 18.09.98 24.02.99 16.000 96,16
TÉLLEZ CASADO, VERÓNICA ........................................... FB/1699/98 12.08.98 21.09.98 25.02.99 55.000 330,56
TÉLLEZ CASADO, VERÓNICA ........................................... FB/1555/98 17.07.98 18.09.98 24.02.99 55.000 330,56
TÉLLEZ CASADO, VERÓNICA ........................................... FB/1189/98 09.04.98 09.07.98 30.12.98 55.000 330,56
TÉLLEZ CASADO, VERÓNICA ........................................... FB/1188/98 04.04.98 09.07.98 30.12.98 55.000 330,56
TÉLLEZ CASADO, VERÓNICA ........................................... FB/1187/98 02.04.98 09.07.98 30.12.98 55.000 330,56
TÉLLEZ CASADO, VERÓNICA ........................................... FB/1690/98 08.08.98 21.09.98 24.02.99 55.000 330,56
TÉLLEZ CASADO, VERÓNICA ........................................... FB/1698/98 10.08.98 21.09.98 24.02.99 55.000 330,56
TÉLLEZ CASADO, VERÓNICA ........................................... FB/1123/98 27.03.98 09.07.98 30.12.98 11.000 66,11
TENLLADO PÉREZ, ROSA M. ............................................. FB/1533/98 09.07.98 18.09.98 30.12.98 16.000 96,16
TERESA TORRONE, DAVID ................................................ FB/1596/98 13.08.98 18.09.98 24.02.99 16.000 96,16
TORTOLERO DESCÁRREGA, SERGIO ........................... FB/1706/98 21.08.98 16.11.98 29.04.99 55.000 330,56
UBEDA FERNÁNDEZ, GABRIEL ...................................... FB/1705/98 17.08.98 16.11.98 17.02.99 16.000 96,16
VAZQUEZ BELTRAN, MANUEL ........................................ FB/1923/98 16.09.98 07.12.98 25.02.99 16.000 96,16
VAZQUEZ BELTRAN, MANUEL ........................................ FB/1924/98 17.09.98 07.12.98 25.02.99 16.000 96,16
VAZQUEZ BELTRAN, MANUEL ........................................ FB/1925/98 15.09.98 07.12.98 25.02.99 16.000 96,16
VAZQUEZ BELTRAN, MANUEL ........................................ FB/1922/98 14.09.98 07.12.98 25.02.99 16.000 96,16
VÁZQUEZ MÉNDEZ, MARCIAL ........................................ FB/2054/98 08.11.98 21.12.98 25.02.99 16.000 96,16
VIDAL BENET, JOEL ENRIC ................................................ FB/1927/98 06.09.98 07.12.98 30.04.99 16.000 96,16
VILLALBA CARRASCO, JOSÉ A. ....................................... FB/1298/98 03.05.98 16.07.98 30.12.98 11.000 66,11
VILLALBA CARRASCO, JOSÉ A. ....................................... FB/1490/98 09.07.98 01.09.98 17.02.99 16.000 96,16
VILLALIBRE VILLAGRA, GASPAR .................................. FB/1128/98 26.03.98 09.07.98 30.12.98 55.000 330,56
YESTE MARIN, YOLANDA .................................................. FB/1929/98 02.09.98 07.12.98 30.04.99 55.000 330,56
YUNTA ESTEVE, CÉSAR ....................................................... FB/1272/98 29.04.98 16.07.98 30.12.98 55.000 330,56
YUNTA ESTEVE, CÉSAR ....................................................... FB/2059/98 04.11.98 21.12.98 03.05.99 55.000 330,56
YUNTA ESTEVE, CÉSAR ....................................................... FB/2058/98 01.11.98 21.12.98 03.05.99 55.000 330,56
YUNTA ESTEVE, CÉSAR ....................................................... FB/2057/98 11.11.98 21.12.98 03.05.99 55.000 330,56
YUNTA ESTEVE, CÉSAR ....................................................... FB/2056/98 10.11.98 21.12.98 03.05.99 55.000 330,56
YUNTA ESTEVE, CÉSAR ....................................................... FB/1213/98 19.04.98 16.07.98 30.12.98 55.000 330,56
YUNTA ESTEVE, CÉSAR ....................................................... FB/1492/98 12.07.98 01.09.98 17.02.99 55.000 330,56

(99.147.051)

EDICTE
de 15 de juny de 1999, de notificació de la Reso-
lució en l’expedient 91-234-HPB.

D’acord amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, es notifica al senyor Gil Casa-
novas Espona i altres, amb domicili desconegut
i en relació amb l’expedient 91-234-HPB, la
Resolució que es transcriu a l’annex.

Barcelona, 15 de juny de 1999

MATILDE PÉREZ SÁNCHEZ

Cap del Servei de Gestió Jurídica

ANNEX

Resolució en l’expedient 91-234-HPB

Vist el recurs d’alçada interposat pels senyors
Joan Soler, Gil Casanovas, Ana Casadevall i
Rosa Sala, contra la Resolució del cap del Ser-
vei Territorial de Barcelona de data 27 de no-
vembre de 1991, dictada en les actuacions 91-
234-HPB, i atesos els següents (...),

Resolc:

Desestimar el recurs d’alçada interposat pels
senyors Joan Soler, Gil Casanovas, Ana Casa-
devall i Rosa Sala, contra la resolució del Ser-
vei Territorial d’Arquitectura i Habitatge de
Barcelona de data 27 de novembre de 1991,
dictada en l’expedient 91-234-HPB, relativa a
l’immoble situat a la plaça Santa Teresa, núm.
8, de Vic, i confirmar en tots els seus termes la
Resolució objecte de recurs.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, es pot interposar recurs con-

tenciós administratiu davant el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, dins el termini
de dos mesos a comptar des d’aquesta publi-
cació.

Barcelona, 13 de març de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(99.158.028)

EDICTE
de 16 de juny de 1999, de notificació de la Reso-
lució en l’expedient 91-242-HPB.

D’acord amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
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nistratiu comú, es notifica al senyor José Vidal
Codolà, amb domicili desconegut i en relació
amb l’expedient 91-242-HPB, la Resolució que
es transcriu a l’annex.

Barcelona, 16 de juny de 1999

MATILDE PÉREZ SÁNCHEZ

Cap del Servei de Gestió Jurídica

ANNEX

Resolució en l’expedient 91-242-HPB

Vist el recurs ordinari interposat pel senyor
José Vidal Codolà contra la Resolució del cap
del Servei Territorial de Barcelona de data 26
de març de 1993, dictada en l’expedient san-
cionador 91-242-HPB, i atesos els següents
(...),

Resolc:

Desestimar el recurs ordinari interposat pel
senyor José Vidal Codolà contra la Resolució
del Servei Territorial d’Arquitectura i Habitatge
de Barcelona de data 26 de març de 1993, dic-
tada en l’expedient 91-242-HPB, en relació amb
l’immoble situat al carrer Església, núm. 2-10,
de Pineda de Mar, i confirmar en tots els seus
termes la Resolució objecte de recurs.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, dins el ter-
mini de dos mesos a comptar d’aquesta publi-
cació.

Barcelona, 19 de març de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(99.159.044)

EDICTE
de 16 de juny de 1999, de notificació de la Reso-
lució en l’expedient 18-86-VPB.

D’acord amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, es notifica al senyor Manuel
Pérez Santoyo, amb domicili desconegut i en
relació amb l’expedient 18-86-VPB, la Resolució
que es transcriu a l’annex.

Barcelona, 16 de juny de 1999

MATILDE PÉREZ SÁNCHEZ

Cap del Servei de Gestió Jurídica

ANNEX

Resolució en l’expedient 18-86-VPB

Vist el recurs d’alçada interposat pels senyors
Manuel Pérez Santoyo i Carmen Vicent Alonso
contra la Resolució del cap del Servei Territo-
rial de Barcelona de data 27 de maig de 1991,
dictada en l’expedient sancionador 18-86-VPB,
i atesos els següents (...),

Resolc:

Desestimar el recurs d’alçada interposat pels
senyors Manuel Pérez Santoyo i Carmen Vicent
Alonso contra la resolució del Servei Territorial
d’Arquitectura i Habitatge de Barcelona de data
27 de maig de 1991, dictada en l’expedient 18-86-
VPB, en relació amb l’habitatge situat al carrer
Ponent, núm. 3-5, de Sant Boi de Llobregat, i
confirmar en tots els seus termes la Resolució ob-
jecte de recurs.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, es pot interposar recurs con-
tenciós administratiu davant el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, dins el termini de
dos mesos a comptar d’aquesta publicació.

Barcelona, 13 de març de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(99.158.034)

EDICTE
de 16 de juny de 1999, de notificació de la Reso-
lució en l’expedient 91-128-HPB.

D’acord amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, es notifica al senyor Enrique
Pueyo González, amb domicili desconegut i en
relació amb l’expedient 91-128-HPB, la Reso-
lució que es transcriu a l’annex.

Barcelona, 16 de juny de 1999

MATILDE PÉREZ SÁNCHEZ

Cap del Servei de Gestió Jurídica

ANNEX

Resolució en l’expedient 91-128-HPB

Vist el recurs d’alçada interposat pel senyor
Eduard García Gibert contra la Resolució del
cap del Servei Territorial de Barcelona de data
21 de gener de 1992, dictada en l’expedient san-
cionador 91-128-HPB, i atesos els següents (...),

Resolc:

Desestimar el recurs d’alçada interposat pel
senyor Eduard García Gibert contra la Resolu-
ció del Servei Territorial d’Arquitectura i Habi-
tatge de Barcelona de 21 de gener de 1992, dic-
tada en l’expedient 91-128-HPB, en relació amb
l’habitatge situat al carrer Wellington, núm. 100-
104, B, 2n 2a, de Barcelona, i confirmar en tots
els seus termes la resolució objecte de recurs.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, es pot interposar recurs con-
tenciós administratiu davant el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, dins el termini de
dos mesos a comptar d’aquesta publicació.

Barcelona, 12 de març de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(99.158.038)

EDICTE
de 16 de juny de 1999, de notificació de la Reso-
lució en l’expedient HP-GI-27/91.

D’acord amb l’article 59 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, es notifica als senyors José
Luis Mayans Oliva i Víctor Atalà Monge, i a
Oriol Promocions Immobiliàries, SA, amb
domicili desconegut i en relació amb l’expedi-
ent HP-GI-27/91, la Resolució que es transcriu
a l’annex.

Barcelona, 16 de juny de 1999

MATILDE PÉREZ SÁNCHEZ

Cap del Servei de Gestió Jurídica

ANNEX

Resolució en l’expedient HP-GI-27/91

Vist el recurs ordinari interposat pel senyor
Pedro Jiménez Peral contra la Resolució del cap
del Servei Territorial de  Girona de data 20 de
juliol de 1994, dictada en l’expedient sanciona-
dor HP-GI-27/91, i atesos els següents (...),

Resolc:

Desestimar el recurs ordinari interposat pel
senyor Pedro Jiménez Peral contra la Resolu-
ció del Servei Territorial d’Arquitectura i Ha-
bitatge de Girona de data 20 de juliol de 1994,
dictada en l’expedient HP-GI-27/91, en relació
amb l’habitatge situat al carrer Sebastià Trullol,
núm. 5-c, de Figueres, i confirmar en tots els seus
termes la Resolució objecte de recurs.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, es pot interposar recurs con-
tenciós administratiu davant el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, dins el termini de
dos mesos a comptar d’aquesta publicació.

Barcelona, 14 d’abril de 1997

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(99.159.058)

EDICTE
de 16 de juny de 1999, de notificació de la Reso-
lució en l’expedient 91-254-HPB.

D’acord amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, es notifica als senyors José María
Llinares Torres i Maria Pilar Balaguer Castellà,
amb domicili desconegut i en relació amb l’ex-
pedient 91-254-HPB, la Resolució que es trans-
criu a l’annex.

Barcelona, 16 de juny de 1999
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MATILDE PÉREZ SÁNCHEZ

Cap del Servei de Gestió Jurídica

ANNEX

Resolució en l’expedient 91-254-HPB

Vist el recurs d’alçada interposat pels se-
nyors José Maria Llinares Torres i Maria Pilar
Balaguer Castellà, contra la Resolució del cap
del Servei Territorial de Barcelona de data 18
de setembre de 1992, dictada en l’expedient
sancionador 91-254-HPB, i atesos els següents
(...),

Resolc:

Desestimar el recurs d’alçada interposat
pels senyors José Maria Llinares Torres i
Maria Pilar Balaguer Castellà, contra la Reso-
lució del Servei Territorial d’Arquitectura i
Habitatge de Barcelona de data 18 de setem-
bre de 1992, dictada en l’expedient 91-254-
HPB, en relació amb l’habitatge del carrer
Àngel Guimerà, núm. 8-14, de Pineda de Mar,
i confirmar en tots els seus termes la Resolució
objecte de recurs.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, dins el ter-
mini de dos mesos a comptar d’aquesta publi-
cació.

Barcelona, 12 de març de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(99.159.043)

EDICTE
de 16 de juny de 1999, de notificació de la Reso-
lució en l’expedient 89-18-HPB-O.

D’acord amb l’article 59 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, es notifica al senyor Jorge
Luis Henríquez Gnecco, amb domicili des-
conegut i en relació amb l’expedient 89-18-
HPB-O, la Resolució que es transcriu a l’an-
nex.

Barcelona, 16 de juny de 1999

MATILDE PÉREZ SÁNCHEZ

Cap del Servei de Gestió Jurídica

ANNEX

Resolució en l’expedient 89-18-HPB-O

Vist el recurs d’alçada interposat pel senyor
Jorge Luis Henríquez Gnecco contra la Reso-
lució del cap del Servei Territorial de Barcelo-
na de data 18 d’abril de 1991, dictada en l’expe-
dient sancionador 89-18-HPB-O, i atesos els
següents (...),

Resolc:

Desestimar el recurs d’alçada interposat pel
senyor Jorge Luis Henríquez Gnecco contra la
Resolució del Servei Territorial d’Arquitectu-
ra i Habitatge de Barcelona de 18 d’abril de
1991, dictada en l’expedient 89-18-HPB-O, en
relació amb l’habitatge situat al carrer Ramon
i Cajal, núm. 39, de Sant Esteve Sesrovires, i
confirmar en tots els seus termes la Resolució
objecte de recurs.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, es pot interposar recurs con-
tenciós administratiu davant el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, dins el termini de
dos mesos a comptar d’aquesta publicació.

Barcelona, 6 de març de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(99.158.033)

EDICTE
de 16 de juny de 1999, de notificació de la Reso-
lució en l’expedient 90-97-HPB.

D’acord amb l’article 59 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, es notifica al senyor Jesús
Rodríguez González, amb domicili desconegut
i en relació amb l’expedient 90-97-HPB, la Re-
solució que es transcriu a l’annex.

Barcelona, 16 de juny de 1999

MATILDE PÉREZ SÁNCHEZ

Cap del Servei de Gestió Jurídica

ANNEX

Resolució en l’expedient 90-97-HPB

Vist el recurs d’alçada interposat pel senyor
Bartolomé Martínez Jodar contra la Resolució
del cap del Servei Territorial de Barcelona de
data 31 d’agost de 1992, dictada en l’expedient
sancionador 90-97-HPB, i atesos els següents
(...),

Resolc:

Estimar el recurs d’alçada interposat pel se-
nyor Bartolomé Martínez Jodar contra la Re-
solució de data 31 d’agost de 1992, del Servei
Territorial de Barcelona, dictada en l’expedi-
ent núm. 90-97-HPB, relatiu a l’immoble situat
al carrer París, núm. 51-55, de l’Hospitalet de
Llobregat; i, en conseqüència, retrotraure les
actuacions al moment anterior a la incoació de
l’expedient a fi que es depurin les responsabi-
litats de tots els que han intervingut en el pro-
cés constructiu de l’immoble objecte de l’expe-
dient.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, es pot interposar recurs con-
tenciós administratiu davant el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, dins el termini de
dos mesos a comptar d’aquesta publicació.

Barcelona, 17 de juliol de 1997

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(99.158.032)

EDICTE
de 16 de juny de 1999, de notificació de la Reso-
lució en l’expedient HP-GI-12-91.

D’acord amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, es notifica al senyor Gabriel
Cabrafiga Ubalde, amb domicili desconegut i en
relació amb l’expedient HP-GI-12-91, la Reso-
lució que es transcriu a l’annex.

Barcelona, 16 de juny de 1999

MATILDE PÉREZ SÁNCHEZ

Cap del Servei de Gestió Jurídica

ANNEX

Resolució en l’expedient HP-GI-12-91

Vist el recurs d’alçada interposat pels senyors
Gabriel Cabrafiga Ubalde, Manuel Pérez Reig
i Joaquim Vilaplana Comet, contra la Resolu-
ció del cap del Servei Territorial de Girona de
data 11 de gener de 1993, dictada en l’expedi-
ent sancionador HP-GI-12-91, i atesos els se-
güents (...),

Resolc:

Desestimar el recurs d’alçada interposat pel
senyor Gabriel Cabrafiga Ubalde i altres, contra
la Resolució del Servei Territorial d’Arquitec-
tura i Habitatge de Girona de data 11 de gener
de 1993, dictada en l’expedient núm. HP-GI-12-
91, en relació amb l’immoble del carrer Pare
Soler, núm. 12, de Palafrugell, i confirmar en tots
els seus termes la Resolució objecte de recurs.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, es pot interposar recurs con-
tenciós administratiu davant el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, dins el termini de
dos mesos a comptar d’aquesta publicació.

Barcelona, 29 de gener de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(99.159.042)

EDICTE
de 18 de juny de 1999, pel qual es dóna publici-
tat a la Resolució que assenyala dies per a la re-
dacció d’actes prèvies a l’ocupació de les fin-
ques afectades d’expropiació per l’execució del
projecte M-G-98019, del terme municipal de
Bescanó.

Atès que s’ha publicat la relació dels béns i
els drets afectats per l’execució del projecte M-
G-98019, “Millora local. Millora d’encreuament.
Rotonda. Carretera N-141 de Lleida a Girona,
PK 110,450. Tram: Bescanó”, del terme muni-
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cipal de Bescanó en el DOGC núm. 2880, de 3
de maig 1999 i al Diari de Girona de 30 d’abril
de 1999, d’acord amb el que estableix l’article
56 del Reglament de 26 d’abril de 1957 de la Llei
d’expropiació forçosa de 16 de desembre de
1954, i declarada la urgència en l’ocupació per
l’Acord del Govern de la Generalitat de 15 de
juny de 1999, el Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques ha resolt, d’acord amb
el que preveu l’article 52, conseqüència 2, de la
Llei esmentada, assenyalar el dia 22 de juliol de
1999 a Bescanó per procedir a la redacció de les
actes prèvies a l’ocupació dels béns i els drets que
s’expropien.

Aquest assenyalament es notificarà individu-
alment als interessats convocats, que són els que
consten a la relació exposada al tauler d’anun-
cis de l’alcaldia corresponent i en aquest Depar-
tament (av. Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa,
08029 Barcelona).

Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i
els drets afectats, personalment o representats
per una persona degudament autoritzada, apor-
tant els documents acreditatius de la seva titu-
laritat i l’últim rebut de la contribució que cor-
respon al bé afectat, i poden fer-se acompanyar,
pel seu compte, de perits o notari.

El lloc de reunió són les dependències de
l’Ajuntament de Bescanó. Tot seguit els assis-
tents es traslladaran, si escau, als terrenys afec-
tats per tal de procedir a la redacció de les ac-
tes.

Barcelona, 18 de juny de 1999

XAVIER BERGA I VAYREDA

Cap del Servei d’Expropiacions en funcions

(99.168.144)

EDICTE
de 18 de juny de 1999, pel qual es dóna publici-
tat a la Resolució que assenyala dies per a la re-
dacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques
afectades d’expropiació per l’execució del projecte
M-G-98029, del terme municipal de Vidreres.

Atès que s’ha publicat la relació dels béns i
els drets afectats per l’execució del projecte M-
G-98029, “Millora local. Rotonda a Vidreres.
Millora de l’encreuament entre la C-253 i la
Gi-680. Carretera C-253 de Santa Coloma de
Farners a Palamós, PK 13,000 al 13,340. Tram:
Vidreres” del terme municipal de Vidreres,  en
el DOGC núm. 2884, de 7.5.1999, i al diari El
Punt de 7.5.1999, d’acord amb el que estableix
l’article 56 del Reglament de 26 d’abril de 1957
de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desem-
bre de 1954, i declarada la urgència en l’ocupació
per l’Acord del Govern de la Generalitat de 15
de juny de 1999, el Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques ha resolt, d’acord amb
el que preveu l’article 52, conseqüència 2, de la
Llei esmentada, assenyalar el dia 20 de juliol de
1999 a Vidreres per procedir a la redacció de les
actes prèvies a l’ocupació dels béns i els drets que
s’expropien.

Aquest assenyalament es notificarà individu-
alment als interessats convocats, que són els que
consten a la relació exposada al tauler d’anun-
cis de l’alcaldia corresponent i en aquest Depar-

tament (av. Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa,
08029 Barcelona).

Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i
els drets afectats, personalment o representats
per una persona degudament autoritzada, apor-
tant els documents acreditatius de la seva titu-
laritat i l’últim rebut de la contribució que cor-
respon al bé afectat, i poden fer-se acompanyar,
pel seu compte, de perits o notari.

El lloc de reunió són les dependències de
l’Ajuntament de Vidreres. Tot seguit els assis-
tents es traslladaran, si escau, als terrenys afec-
tats per tal de procedir a la redacció de les ac-
tes.

Barcelona, 18 de juny de 1999

XAVIER BERGA I VAYREDA

Cap del Servei d’Expropiacions en funcions

(99.168.154)

EDICTE
de 21 de juny de 1999, pel qual es dóna publici-
tat a la Resolució que assenyala dies per a la re-
dacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques
afectades d’expropiació per l’execució del pro-
jecte M-L-98106, del terme municipal d’Arties e
Garòs (Naut Aran).

Atès que s’ha publicat la relació dels béns i
els drets afectats per l’execució del projecte M-
L-98106, “Millora local. Construcció de pont so-
bre la Garona i adequació de l’accés a Garòs.
Carretera C-142 d’Esterri d’Àneu a Vielha, PK
39,530 al 40,140. Tram: Garòs, del terme mu-
nicipal d’Arties e Garòs (Naut Aran), en el
DOGC núm. 2888, de 13 de maig 1999 i al di-
ari La Mañana de 18 de maig de 1999, d’acord
amb el que estableix l’article 56 del Reglament
de 26 d’abril de 1957 de la Llei d’expropiació
forçosa de 16 de desembre de 1954, i declarada
la urgència en l’ocupació per l’Acord del Govern
de la Generalitat de 15 de juny de 1999, el De-
partament de Política Territorial i Obres Públi-
ques ha resolt, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 52, conseqüència 2, de la Llei esmentada,
assenyalar el dia 7 de juliol de 1999 a Naut Aran
per procedir a la redacció de les actes prèvies a
l’ocupació dels béns i els drets que s’expropien.

Aquest assenyalament es notificarà individu-
alment als interessats convocats, que són els que
consten a la relació exposada al tauler d’anun-
cis de l’alcaldia corresponent i en aquest Depar-
tament (av. Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa,
08029 Barcelona).

Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i
els drets afectats, personalment o representats
per una persona degudament autoritzada, apor-
tant els documents acreditatius de la seva titu-
laritat i l’últim rebut de la contribució que cor-
respon al bé afectat, i poden fer-se acompanyar,
pel seu compte, de perits o notari.

El lloc de reunió són les dependències de
l’Ajuntament de Naut Aran. Tot seguit els as-
sistents es traslladaran, si escau, als terrenys
afectats per tal de procedir a la redacció de les
actes.

Barcelona, 21 de juny de 1999

XAVIER BERGA I VAYREDA

Cap del Servei d’Expropiacions en funcions

(99.172.001)

EDICTE
de 22 de juny de 1999, de notificació de Resolu-
ció en l’expedient 90-49-HPB.

D’acord amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, es notifica a Terrablanca, SA,
amb domicili desconegut i en relació amb l’ex-
pedient 90-49-HPB, la Resolució que es trans-
criu a l’annex.

Barcelona, 22 de juny de 1999

MATILDE PÉREZ SÁNCHEZ

Cap del Servei de Gestió Jurídica

ANNEX

Resolució en l’expedient 90-49-HPB

Vist el recurs d’alçada interposat pel senyor
Hilario Saez Vidal contra la Resolució del cap
del Servei Territorial de Barcelona de data 9 de
desembre de 1991, recaiguda en l’expedient san-
cionador 90-49-HPB, i atesos els següents (...),

Resolc:

Desestimar el recurs d’alçada interposat pel
senyor Hilario Saez Vidal contra la Resolució
del Servei Territorial d’Arquitectura i Habitatge
de Barcelona de 9 de desembre de 1991, dicta-
da en l’expedient 90-49-HPB en relació amb
l’habitatge situat a l’avinguda Girona, núm. 77,
B, Terrablanca, de Santa Perpètua de Mogoda;
i es confirma en tots els seus termes la Resolu-
ció objecte de recurs.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, es pot interposar recurs con-
tenciós administratiu davant el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, dins el termini de
dos mesos a comptar de la publicació.

Barcelona, 26 de març de 1996

Artur Mas i Gavarró
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(99.159.045)

ANUNCI
de licitació d’un contracte de consultoria i assis-
tència.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Política Ter-

ritorial i Obres Públiques, av. Josep Tarradellas,
2-4-6, 08029 Barcelona.

Telèfon: 93.495.81.43. Telefax: 93.495.81.98.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Servei de Gestió Pressupostària i Contractació.
c) Número d’expedient: -.
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—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: suport de documen-

tació i comunicació al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques.

b) Divisió per lots i número: -.
c) Lloc d’execució: Catalunya.
d) Data límit d’execució o data límit de lliu-

rament: fins al 31 de desembre de 1999.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació
Import total: 10.440.000 pessetes (IVA inclòs),

equivalent a 62.745,66 euros.

—5 Garanties
Provisional: 208.800 pessetes, equivalent a

1.254,91 euros.

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió Pressupostària

i Contractació.
b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 2-4-6, 1a

planta.
c) Localitat i codi postal: 08029 Barcelona.
d) Telèfon: 93.495.81.43.
e) Telefax: 93.495.81.98.
f) Data límit d’obtenció de documents i in-

formació: fins a la data límit de presentació
d’ofertes.

—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació: —.
b) Altres requisits: els documents necessaris

per acreditar la solvència econòmica i financera
són els enunciats a l’article 16.1.a) de la Llei 13/
1995, de 18 de maig, de contractes de les admi-
nistracions públiques. Els documents necessa-
ris per acreditar la solvència tècnica o professi-
onal són els enunciats a l’article 19.b) de la Llei
esmentada.

—8 Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de
participació

a) Data límit de presentació: fins a les 13
hores del 13è dia a comptar de l’endemà de la
data de publicació en el DOGC. Si el dia límit
de presentació de proposicions s’escau en dis-
sabte o festiu, el termini es prorrogarà automà-
ticament fins al següent dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la requerida
al plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: a l’adreça esmenta-
da al punt 6.

d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos
comptats des de la data d’obertura de les pro-
posicions.

e) Admissió de variants: no s’admeten vari-
ants o alternatives dels licitadors respecte a les
condicions o termes d’execució de l’objecte del
contracte.

f) Nombre previst d’empreses a les quals es
pretén invitar a presentar ofertes: —.

—9 Obertura de les ofertes
a) Entitat: Secretaria General del Departa-

ment de Política Territorial i Obres Públiques.
b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 2-4-6.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: el tercer dia després de la finalització

del termini de presentació de proposicions. Si
el dia d’obertura de proposicions s’escau en

dissabte o festiu, el termini es prorrogarà auto-
màticament fins al següent dia hàbil.

e) Hora: 10 hores.

—10 Altres informacions
Les proposicions també es podran trametre

per correu dins el termini d’admissió. En aquest
cas caldrà justificar la data d’imposició de la
tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òr-
gan de contractació la remissió de l’oferta mit-
jançant fax o telegrama abans de les 13 hores del
mateix dia.

—11 Despeses d’anuncis
Les despeses de publicitat del present Anunci

aniran a càrrec de l’adjudicatari.

—12 Data de tramesa de l’Anunci al DOCE:
—.

Barcelona, 1 de juliol de 1999

P.D. (Resolució de 4.8.1998, DOGC de 31.8.1998)

RICARD SEIX I CREUS

Director de Serveis

(99.182.009)

JUNTA D’AIGÜES

ANUNCI
pel qual es fa pública una Resolució de la Jun-
ta d’Aigües de Catalunya (ref.: 05199700430).

Per la Resolució de la Junta d’Aigües de
Catalunya de 18 de gener de 1999, i d’acord amb
les competències a què fa referència el Reial
decret 2646/1985, de 27 de desembre, s’ha ator-
gat a Juan Callau Bonet i Josefa Arqués Arqués
la concessió d’un aprofitament d’aigües subter-
rànies a derivar d’un pou situat a la parcel·la 118,
polígon 7, al terme municipal de Santa Bàrba-
ra (Montsià), amb destinació al reg de 7,70 ha
de cítrics i 0,40 ha d’oliveres, amb un cabal fic-
tici de l’explotació de 2,73 l/s i un volum d’ex-
tracció anual de 44.345 m3.

Es fa públic d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 116 del Reial decret 849/1986, d’11 d’abril,
del Reglament de domini públic hidràulic.

Barcelona, 12 de febrer de 1999

JORDI-JOAN ROSELL I SELVAS

President

(99.043.069)

*

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA

EDICTE
de 21 de juny de 1999, pel qual se cita a termini
els possibles interessats en el recurs contenciós ad-
ministratiu ordinari núm. 111/1999, interposat per
Vicenç Roura Mir i Ramon Siliceo González.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca mitjançant aquest Edicte fa saber que
Vicenç Roura Mir i Ramon Siliceo González
han interposat el recurs contenciós administratiu
ordinari núm. 111/1999, davant la Secció 5a de
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, contra la
Resolució de data 15 de desembre de 1998, per
la qual es prorroga la vigència de les autoritza-
cions per a la realització de les activitats turís-
tiques professionals en la zona estrictament
protegida de les illes Medes (DOGC núm. 2790,
de 21.12.1998) i contra l’Ordre de 2 de febrer de
1999, per la qual es prorroguen les normes ge-
nerals del Pla per a la conservació de les àrees
protegides de les Illes Medes per al període
1995-98 (DOGC núm. 2823, de 9.2.1999).

Es fa públic en compliment del que disposa
l’article 47 de la Llei de la jurisdicció contenci-
osa administrativa, en relació amb l’article 59 de
la Llei 30/1992, de 26 de juliol, del règim jurídic
de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, a l’efecte que serveixi
de citació als possibles interessats per tal que
puguin comparèixer en els actes, a la Secció 5a
esmentada, en el termini de 9 dies.

Barcelona, 21 de juny de 1999

LLUÍS VÀZQUEZ I PUEYO

Secretari general

(99.159.003)

ANUNCI
d’informació pública de l’expedient d’ocupació
temporal de terrenys a la forest núm. 72 del CUP
de Girona, al terme municipal de Portbou.

Mitjançant aquest Anunci se sotmet a infor-
mació pública la sol·licitud d’autorització d’ocu-
pació temporal de 420 m2 a la forest núm. 72
del CUP de Girona, anomenada Muntanya de
Portbou, al terme municipal de Portbou (Alt
Empordà), per un termini de 30 anys (exp. O
01/99).

Es publica perquè totes les persones o enti-
tats que es considerin afectades puguin examinar
l’expedient als Serveis Territorials de Girona del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(av. Sant Francesc, 29, 3r, 17001 Girona) i for-
mular-hi per escrit les al·legacions que creguin
oportunes, en el termini de 20 dies, comptats a
partir de l’endemà de la publicació d’aquest
Anunci al DOGC.

Barcelona, 19 de maig de 1999

LLUÍS VÀZQUEZ I PUEYO

Secretari general

(99.125.090)

*
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DEPARTAMENT
DE TREBALL

ANUNCI
pel qual es fa pública la modificació dels Esta-
tuts de l’organització empresarial denominada
Associació Catalana de Vending.

Atès el que disposa l’article 4 del Reial decret
873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit dels esta-
tuts de les organitzacions constituïdes d’acord
amb la Llei 19/1977, d’1 d’abril, i als efectes que
preveu aquesta Llei, es fa públic que a la Direc-
ció General de Relacions Laborals del Depar-
tament de Treball, amb efectes del dia 18 de
març de 1999, ha estat dipositada l’acta relati-
va a la modificació dels Estatuts de l’organització
denominada Associació Catalana de Vending.

La modificació és global, per acord de l’As-
semblea General; resten idèntics els àmbits fun-
cional i territorial.

Les persones que signen el certificat de l’Acta
de l’Assemblea General extraordinària són els
senyors Jordi Molins Cubero i Giuseppe Cerea.

Barcelona, 12 de maig de 1999

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ CID

Director general de Relacions Laborals

(99.162.134)

ANUNCI
pel qual es fa públic el dipòsit dels Estatuts de
l’organització empresarial denominada Associ-
ació Agrària Catalana.

Atès el que disposa l’article 4 del Reial decret
873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit dels esta-
tuts de les organitzacions constituïdes d’acord
amb la Llei 19/1977, d’1 d’abril, i als efectes que
preveu aquesta Llei, es fa públic que a la Direc-
ció General de Relacions Laborals del Depar-
tament de Treball, a les 11.35 hores del dia 25
de maig de 1999, han estat dipositats els Esta-
tuts de l’organització denominada Associació
Agrària Catalana, els àmbits de la qual són:

Àmbit territorial: Catalunya.
Àmbit funcional: comprèn totes les activitats
empresarials i professionals relacionades amb
les activitats agràries, així com les que els siguin
complementàries.

Les persones promotores i signants de l’ac-
ta de constitució són els senyors Joan Prats
Amengual, Francesc Salvà Catarineu i Antoni
Banus Desquens.

Barcelona, 28 de maig de 1999

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ CID

Director general de Relacions Laborals

(99.166.001)

*

DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT

JUNTA DE SANEJAMENT

ANUNCI
d’informació pública (ref.: 021998000206).

Pavimentos y Morteros Brick, SA, ha sol·-
licitat autorització per abocar aigües residuals
al Mogent, a través de la xarxa de clavegueram,
procedents de la seva indústria de fabricació de
pintures, vernissos, laques i altres productes
químics d’ús industrial, al terme municipal de
Cardedeu (Vallès Oriental).

Es fa públic per tal que tothom qui hagi de
formular reclamacions les adreci a la Junta de
Sanejament, carrer Provença, 204-208, 08036
Barcelona, en el termini d’un mes comptat des
de la publicació d’aquest Anunci al DOGC.

La documentació presentada es podrà exa-
minar durant el termini i en l’adreça esmentats,
tots els dies hàbils i en hores d’oficina.

Barcelona, 12 de maig de 1999

BLAI SOLÉ I MAÑÉ

Gerent

(99.125.119)

ANUNCI
d’informació pública (ref.: 021999004013).

Centros Comerciales Pryca, SA, ha sol·licitat
autorització per abocar aigües residuals al riu
Llobregat, a través del clavegueram municipal,
mitjançant la presentació d’un Programa de
Descontaminació Gradual dels abocaments
procedents de la seva indústria de centre comer-
cial, al terme municipal del Prat de Llobregat
(Baix Llobregat).

Es fa públic per tal que tothom qui hagi de
formular reclamacions les adreci a la Junta de
Sanejament, carrer Provença, 204-208, 08036
Barcelona, en el termini de vint dies comptat des
de la publicació d’aquest Anunci al DOGC.

La documentació presentada es podrà exa-
minar durant el termini i en l’adreça esmentats,
tots els dies hàbils i en hores d’oficina.

Barcelona, 24 de maig de 1999

BLAI SOLÉ I MAÑÉ

Gerent

(99.134.113)

ANUNCI
d’informació pública del projecte constructiu de
les connexions en alta de les aigües residuals dels
municipis d’Abrera i Olesa de Montserrat als in-
terceptors en alta del sistema Abrera i de la llis-
ta dels béns i els drets afectats per les obres.

El Departament de Medi Ambient, mitjan-
çant la Resolució de 9 de març de 1999 i en com-
pliment de les disposicions vigents, ha acordat
l’obertura d’un període d’exposició pública a
l’efecte d’examen, rectificació i presentació de
reclamacions del projecte constructiu de les
connexions en alta de les aigües residuals dels
municipis d’Abrera i Olesa de Montserrat als

interceptors en alta del sistema Abrera (Baix
Llobregat), el qual estarà a disposició del públic
durant el termini d’un mes a comptar del dia de
la publicació d’aquest Anunci en el DOGC, en
hores d’oficina, a les dependències de la Junta
de Sanejament de Catalunya, carrer Provença,
204-208, 08036 Barcelona.

Dins d’aquest termini, els particulars, les
entitats i els organismes afectats per l’execu-
ció de les obres projectades poden presentar
a les dependències indicades els escrits d’al·-
legacions que considerin pertinents en relació
amb el traçat, les característiques i l’objecte del
projecte.

Atès que el projecte que se sotmet a informa-
ció pública conté una llista concreta i individu-
alitzada dels béns i els drets que són considerats
d’expropiació necessària, i d’acord amb el que
estableix el paràgraf segon de l’article 17 de la
Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre
de 1954 i altres articles concordants del seu
Reglament de 26 d’abril de 1957, qualsevol inte-
ressat o persona titular de drets reals i interes-
sos econòmics sobre els béns afectats també pot,
dins el termini establert en aquesta informació
pública, formular les al·legacions per escrit per
tal de corregir els possibles errors que s’hagin
produït en la confecció de la llista dels béns i
els drets afectats, que es publica annexa, o opo-
sar-se motivadament a la necessitat d’ocupa-
ció d’acord amb el que estableix la legislació
vigent.

Barcelona, 11 de juny de 1999

BLAI SOLÉ I MAÑÉ

Gerent

ANNEX

Clau: 66-05-694.

TERME MUNICIPAL D’ABRERA

Finca de projecte núm.: 001.
Referència cadastral: 8466702.
Titular: Ajuntament d’Abrera.
Superfície de servitud, en m2: 75.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 300.
Naturalesa: urbana.

Finca de projecte núm.: 002.
Referència cadastral: 8667604.
Titular: Salvador Garcelan Roig.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 160.
Naturalesa: urbana.

Finca de projecte núm.: 003.
Referència cadastral: 8667601.
Titular: Joan Barret Olle.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 731.
Naturalesa: urbana.

Finca de projecte núm.: 004.
Referència cadastral: 8968604.
Titular: Ajuntament d’Abrera.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 80.
Naturalesa: urbana.

Finca de projecte núm.: 005.
Polígon: 10.
Parcel·la: 13.
Titular: Can Villalba SL.
Superfície de servitud, en m2: 360.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 720.
Naturalesa: rústica.
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Finca de projecte núm.: 006.
Polígon: 10.
Parcel·la: 4.
Titular: Can Villalba SL.
Superfície de servitud, en m2: 1.020.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 2.440.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 007.
Polígon: 15.
Parcel·la: 8.
Titular: M. Pilar Marimon Orovio.
Superfície de servitud, en m2: 390.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.520.
Naturalesa: rústica.

Finca de projecte núm.: 011.
Polígon: 17.
Parcel·la: 4.
Titular: FAGSA. Fomento Agrícola y Ganadero
SA.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 2.850.
Naturalesa: rústica.

TERME MUNICIPAL D’OLESA DE MONTSERRAT

Finca de projecte núm.: 008.
Referència cadastral: 7296801.
Titular: Ferrocarrils de la Generalitat.
Superfície de servitud, en m2: 93.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 240.
Naturalesa: urbana.

Finca de projecte núm.: 009.
Referència cadastral: 7296802.
Titular: Felipe Carreras Almirall.
Superfície de servitud, en m2: 102.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.269.
Naturalesa: urbana.

Finca de projecte núm.: 010.
Polígon: 7
Parcel·la: 15
Titular: José Carreras Borreras.
Superfície de servitud, en m2: 540.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 2.900.
Naturalesa: rústica.

(99.162.122)

ANUNCI
d’informació pública del llocs, el dia i les hores
per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de
les finques afectades per l’execució del projecte
constructiu de col·lectors en alta del Bruc.

Se sotmeten a informació pública els llocs, el
dia i les hores per a la redacció d’actes prèvies
a l’ocupació de les finques afectades per l’exe-
cució del projecte constructiu de col·lectors en
alta del Bruc (Anoia).

La present informació pública s’efectua de
conformitat amb la Resolució de 8 de juny de
1999 del Departament de Medi Ambient, que
textualment diu:

“Atès que, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 56 del Reglament de 26 d’abril de 1957 de
la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre
de 1954, s’ha publicat la relació dels béns i drets
afectats pel projecte esmentat al DOGC núm.
2723, de 14.9.1998, i als diaris La Vanguardia i
Avui;

”Atès que s’ha declarat la urgència de l’ocu-
pació per mitjà dels acords del Govern de la Ge-
neralitat d’1 de juny de 1999;

”D’acord amb el que preveu l’article 52, con-
seqüència 2, de la Llei esmentada, he resolt:

”Fixar els llocs, el dia i les hores assenyalats
a l’annex d’aquesta Resolució per procedir a la
redacció de les actes prèvies a l’ocupació dels
béns i els drets que s’expropien.

”Aquesta Resolució es notificarà individual-
ment a les persones interessades que s’hagin
convocat, que són les que figuren a la relació
exposada al tauler d’anuncis dels ajuntaments
afectats i d’aquest Departament.

”Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns
i els drets afectats, personalment o representats
per una persona degudament autoritzada, i pre-
sentar els documents acreditatius de la seva ti-
tularitat i l’últim rebut de la contribució que
correspongui al bé afectat i, si ho estimen con-
venient, poden anar acompanyats, a càrrec seu,
de perits i/o notari.

”La reunió tindrà lloc als ajuntaments afec-
tats. A continuació, els assistents es traslladaran,
si escau, als terrenys afectats per tal de proce-
dir a la redacció de les actes”.

Es fa públic per a coneixement general i als
efectes oportuns.

Barcelona, 11 de juny de 1999

BLAI SOLÉ I MAÑÉ

Gerent

ANNEX

Clau: 60-05-655.

NF: número de finca.

TERME MUNICIPAL DEL BRUC

NF Afectat Dia Hora

EL001 Ministerio de Fomento .............................. 30.7.1999 13.30
EL002 Pedrosa Pujol, Francisco J ........................ 30.7.1999 13.00
EL003 Ministerio de Fomento .............................. 30.7.1999 13.30
EL004 Pascual Riera, Guillermo .......................... 30.7.1999 13.30
EL005 Estevecos, Jaime ........................................ 30.7.1999 13.30
EL006 Estevecos, Jaime ........................................ 30.7.1999 13.30
EL007 Estevellaves, Manel ................................... 30.7.1999 13.00

TERME MUNICIPAL DELS HOSTALETS DE PIEROLA

NF Afectat Dia Hora
HOS001 Pascualriera, Guillermo ............................ 30.7.1999 11.30
HOS002 Pascualriera, Guillermo ............................ 30.7.1999 11.30
HOS003 Pedrosaroca, Josep M. .............................. 30.7.1999 11.30
HOS004 Pascualriera, Guillermo ............................ 30.7.1999 11.30

TERME MUNICIPAL DE COLLBATÓ

NF Afectat Dia Hora
COL001 Bertran Basauli, SA ................................... 30.7.1999 9.30
COL002 Bertran Basauli, SA ................................... 30.7.1999 9.30

ANUNCI
d’informació pública dels llocs, el dia i les hores
per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de
les finques afectades per l’execució del projecte
constructiu dels col·lectors en alta de Móra la
Nova-Móra d’Ebre.

Se sotmeten a informació pública els llocs, el
dia i les hores per a la redacció d’actes prèvies
a l’ocupació de les finques afectades per l’exe-

cució del projecte constructiu dels col·lectors en
alta de Móra la Nova-Móra d’Ebre (Ribera
d’Ebre).

La present informació pública s’efectua de
conformitat amb la Resolució de 8 de juny de
1999 del Departament de Medi Ambient, que
textualment diu:

“Atès que, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 56 del Reglament de 26 d’abril de 1957 de
la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre

de 1954, s’ha publicat la relació dels béns i drets
afectats pel projecte esmentat al DOGC núm.
2176, de 1.3.1996, i als diaris La Vanguardia de
24.2.1996 i Nou Diari de 29.2.1996;

”Atès que s’ha declarat la urgència de l’ocu-
pació per mitjà dels acords del Govern de la Ge-
neralitat de 1 de juny de 1999;

”D’acord amb el que preveu l’article 52, con-
seqüència 2, de la Llei esmentada, he resolt:

”Fixar els llocs, el dia i les hores assenyalats

(99.165.007)
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a l’annex d’aquesta Resolució per procedir a la
redacció de les actes prèvies a l’ocupació dels
béns i els drets que s’expropien.

”Aquesta Resolució es notificarà individual-
ment a les persones interessades que s’hagin
convocat, que són les que figuren a la relació
exposada al tauler d’anuncis dels ajuntaments
afectats i d’aquest Departament.

”Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns
i els drets afectats, personalment o representats

per una persona degudament autoritzada, i pre-
sentar els documents acreditatius de la seva ti-
tularitat i l’últim rebut de la contribució que
correspongui al bé afectat i, si ho estimen con-
venient, poden anar acompanyats, a càrrec seu,
de perits i/o notari.

”La reunió tindrà lloc als ajuntaments afec-
tats. A continuació, els assistents es traslladaran,
si escau, als terrenys afectats per tal de proce-

dir a la redacció de les actes”.

Es fa públic per a coneixement general i als
efectes oportuns.

Barcelona, 15 de juny de 1999

BLAI SOLÉ I MAÑÉ

Gerent

ANNEX

Clau: 60-13-058.

NF: número de finca; PL: polígon; PR: parcel·la.

Terme municipal de Móra la Nova

NF PL PR Afectat Dia Hora
MNL001 ........... 14 65 Pujol Escriba, Llorenç 29.7.1999 10.15
MNL002 ........... 14 2 Pujol Escriba, Llorenç 29.7.1999 10.15
MNL003 ........... 14 3 Solé Baiges, Manuela 29.7.1999 9.15
MNL004 ........... 14 4 Aragonés Ripoll, Angela 29.7.1999 9.30
MNL005 ........... 14 5 Cot Miró, Artur 29.7.1999 9.30
MNL006 ........... 14 67 Perpiña Brull, Rodrigo 29.7.1999 9.50
MNL007 ........... 14 68 Guerrera Pujol, Teresa 29.7.1999 9.50

Terme municipal de Móra d’Ebre

NF PL PR Afectat Dia Hora
MOR002 14 27 Solé Asens, Joan J 29.7.1999 17.40
MOR004 14 28 Gurrera Descarrega, Josep L 29.7.1999 16.20
MOR005 14 29 Gurrera Descarrega, Josep L 29.7.1999 16.20
MOR006 14 143 Descarrega Alguero, Francesca 29.7.1999 13.15
MOR007 14 16 Casado Alfonso, Ramon 29.7.1999 12.45
MOR008 14 118 Casado Alfonso, Ramon 29.7.1999 12.45

NF PL PR Afectat Dia Hora
MOR011 15 1 Pasanal Margalef, Aurora 29.7.1999 17.20
MOR012 15 2 Alguero Alguero, Antoni 29.7.1999 11.45
MOR013 15 3 Martí Casanova, Francisco 29.7.1999 16.40
MOR014 15 8 Escoda Roca, Manuel 29.7.1999 13.15
MOR015 15 9 Alguero Alguero, Manuel 29.7.1999 11.45
MOR016 15 10 Germans Carmon Pueyo 29.7.1999 16.00
MOR017 15 11 García Casanova, Maria J 29.7.1999 16.00
MOR018 15 13 Segura Fucho, Domingo 29.7.1999 17.40
MOR019 15 16 Pasanau Margalef, Joana 29.7.1999 17.20
MOR020 15 26 Mauri Marcos, Joan 29.7.1999 16.40
MOR022 16 20 Fers 29.7.1999 14.00
MOR023 16 21 Fers 29.7.1999 14.00
MOR024 16 0103 Mora Margalef, Joan 29.7.1999 17.00
MOR025 16 0201 Ripoll Vellvé, Josefina 29.7.1999 17.00
MOR026 16 0202 Solé Baiges, Salvador 29.7.1999 18.00
MOR027 13 0206 Contreras Martínez, Fructoso 29.7.1999 13.15
MOR028 15 2 Asens Launes, Joan 29.7.1999 12.15
MOR029 15 4 Asens Launes, Joan 29.7.1999 12.15

ANUNCI
d’informació pública del lloc, el dia i les hores per
a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les fin-
ques afectades per l’execució del projecte d’obra
per a la construcció de l’EDAR de Móra d’Ebre-
Móra la Nova.

Se sotmeten a informació pública el lloc, el dia
i les hores per a la redacció d’actes prèvies a l’ocu-
pació de les finques afectades per l’execució del
projecte d’obra per a la construcció de l’EDAR
de Móra d’Ebre-Móra la Nova (Ribera d’Ebre).

La present informació pública s’efectua de con-
formitat amb la Resolució de 8 de juny de 1999 del
Departament de Medi Ambient, que textualment
diu:

“Atès que, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 56 del Reglament de 26 d’abril de 1957 de la
Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de
1954, s’ha publicat la relació dels béns i drets afec-
tats pel projecte esmentat al DOGC núm. 2140,
de 11.12.1995, i al diari La Vanguardia de 7.12.1995;

”Atès que s’ha declarat la urgència de l’ocu-
pació per mitjà dels acords del Govern de la Ge-
neralitat de 1 de juny de 1999;

”D’acord amb el que preveu l’article 52, con-
seqüència 2, de la Llei esmentada, he resolt:

”Fixar el lloc, el dia i les hores assenyalats a
l’annex d’aquesta Resolució per procedir a la re-
dacció de les actes prèvies a l’ocupació dels béns
i els drets que s’expropien.

”Aquesta Resolució es notificarà individual-
ment a les persones interessades que s’hagin
convocat, que són les que figuren a la relació
exposada al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
afectat i d’aquest Departament.

”Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i els
drets afectats, personalment o representats per una
persona degudament autoritzada, i presentar els
documents acreditatius de la seva titularitat i l’últim
rebut de la contribució que correspongui al bé
afectat i, si ho estimen convenient, poden anar
acompanyats, a càrrec seu, de perits i/o notari.

”La reunió tindrà lloc a l’ajuntament afectat.
A continuació, els assistents es traslladaran, si
escau, als terrenys afectats per tal de procedir
a la redacció de les actes”.

Es fa públic per a coneixement general i als
efectes oportuns.

Barcelona, 15 de juny de 1999

BLAI SOLÉ I MAÑÉ

Gerent

ANNEX

Clau: 60-13-051.

TERME MUNICIPAL DE MÓRA D’EBRE

Número de finca: MOR001.

Polígon: 14.
Parcel·la: 65.
Afectat: Aguiló Vaquer, Ángeles.
Data: 29.7.1999.
Hora: 18.45.

Número de finca: MOR002.
Polígon: 14.
Parcel·la: 62.
Afectat: Aguiló Vaquer, Ángeles.
Data: 29.7.1999.
Hora: 18.45.

Número de finca: MOR003.
Polígon: 14.
Parcel·la: 66.
Afectat: Mañé Martí, Antoni.
Data: 29.7.1999.
Hora: 18.30.

Número de finca: MOR004.
Polígon: 14.
Parcel·la: 141.
Afectat: Mañé Martí, Antoni.
Data: 29.7.1999.
Hora: 18.30.

(99.166.043)

*

(99.166.042)
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UNIVERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
d’11 de juny de 1999, per la qual es fa pública
l’adjudicació del concurs de vigilància i protec-
ció dels edificis i dependències.

Vista la proposta de la Mesa de Contractació
del concurs per a l’adjudicació del servei de vi-
gilància i protecció dels edificis i dependències de
la Universitat de Barcelona, convocat mitjançant
concurs publicat al BOE núm. 85, de 9 d’abril de
1999, al DOGC núm. 2860, d’1 d’abril de 1999,
i tramès al DOCE el dia 26 de març de 1999;

Vistes les facultats que m’atorga la legislació
vigent i a l’empara del que disposa l’article 222
dels Estatuts de la Universitat de Barcelona,

RESOLC:

—1 Adjudicar el concurs abans esmentat a les
empreses que s’indiquen a continuació:

Lot primer. Localitat: Barcelona.
Dependències objecte de la prestació: Àrea de
Pedralbes.
Empresa adjudicatària: Prosegur, SA.
Import adjudicació: 145.515.222 ptes./any, IVA
inclòs (874.564,09 euros).

Lot segon. Localitat: Barcelona.
Dependències objecte de la prestació: Àrea Cen-
tral.
Empresa adjudicatària: Securitas, SA.
Import adjudicació: 37.030.354 ptes./any, IVA
inclòs (222.556,9 euros).

Lot tercer: Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Dependències objecte de la prestació: Àrea de
Bellvitge.
Empresa adjudicatària: Securitas, SA.
Import adjudicació: 18.101.177 ptes./any, IVA
inclòs (108.790,26 euros).

Lot quart: Localitat: Barcelona.
Dependències objecte de la prestació: Vall d’He-
bron.
Empresa adjudicatària: Prosegur, SA.
Import adjudicació: 70.583.030 ptes./any, IVA
inclòs (424.212,55 euros).

—2 Notificar a totes les empreses licitants aques-
ta resolució de qualsevol de les maneres que pre-
veu la Llei 30/1992, de 30 de novembre de 1992.

—3 Concedir un termini de quinze dies per tal
que les empreses adjudicatàries presentin la ga-
rantia definitiva i facin efectiu el pagament de
les publicacions del concurs als diaris oficials.

—4 Requerir les empreses adjudicatàries per-
què en un termini màxim d’un mes es presen-
tin mitjançant persona autoritzada a signar els
oportuns contractes administratius i perquè
comencin a prestar el servei el primer dia del mes
de juliol.

Contra aquesta resolució, que esgota la via
administrativa, i independentment de la seva im-
mediata executivitat, d’acord amb l’article 10 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, podeu
interposar recurs contenciós administratiu da-
vant la sala contenciosa administrativa del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya. El re-
curs es podrà interposar en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la notifi-

cació de la resolució, segons estableix l’article
46 de l’esmentada llei. També podeu interpo-
sar qualsevol altre recurs que considereu pro-
cedent.

No obstant, els interessats podran optar per
interposar contra aquesta resolució un recurs de
reposició, en el termini d’un mes, a comptar des
de l’endemà de la data de la notificació, davant
el mateix òrgan que l’ha dictat. En aquest cas,
no es podrà interposar recurs contenciós admi-
nistratiu mentre no recaigui resolució expressa
o presumpta del recurs de reposició, d’acord
amb el que disposen els articles 116 i ss. 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.

Barcelona, 11 de juny de 1999

ANTONI CAPARRÓS I BENEDICTO

Rector

(99.181.067)

RESOLUCIÓ
de 21 de juny de 1999, per la qual es fa públic el
concurs per a l’adquisició d’un analitzador d’imat-
ges per a mostres radioisotòpiques per al Depar-
tament de Ciències Fisiològiques II de la Divisió
de Ciències de la Salut publicat al DOGC núm.
2884, de 7 de maig de 1999.

El president de la Divisió de Ciències de la
Salut, per resolució de 18 de juny de 1999, acorda
adjudicar la contractació del subministrament
d’un analitzador d’imatges per a mostres radi-
oisotòpiques per al Departament de Ciències
Fisiològiques II de la Divisió de Ciències de la
Salut, a l’empresa Bio-Rad Laboratories, SA,
per import de set milions quatre-centes vuitanta-
tres mil (7.483.000) pessetes, 44.973,74 euros,
IVA inclòs, d’acord amb els plecs de clàusules
administratives generals, particulars i de pres-
cripcions tècniques.

Barcelona, 21 de juny de 1999

El rector,

P.D. GASPAR LORÉN EGEA

President de la Divisió de Ciències
de la Salut

(99.181.072)

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA

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

Entitat adjudicadora: Universitat Politècnica de
Catalunya. Unitat de Contractació.

Exp. núm. SU.510.0026.99.OC
Objecte del contracte: subministrament i instal-
lació de cablatge per a la xarxa de l’EUETIB.
DOGC de 19.4.1999.
Tramitació urgència, procediment obert i forma
concurs.

Pressupost de licitació: 7.750.000 ptes., IVA in-
clòs.
Adjudicació: 6.5.1999.
Contractista: IMPALA.
Import d’Adjudicació: 5.333.910 ptes., IVA in-
clòs.

Exp. núm. SU.310.0001.99.OC
Objecte del contracte: subministrament d’esta-
cions topogràfiques.
DOGC de 23.4.1999.
Tramitació ordinària, procediment obert i for-
ma concurs.
Pressupost de licitació: 14.000.000 ptes., IVA
inclòs.
Adjudicació: 4.6.1999.
Contractista: AL-TOP Topografia, SA.
Import d’Adjudicació: 14.000.000 ptes., IVA
inclòs.

Exp. núm. SU.170.0008.99.OC
Objecte del contracte: subministrament i instal-
lació d’ordinadors personals per a aules d’auto-
aprenentatge.
DOGC de 14.4.1999.
Tramitació d’urgència, procediment obert i for-
ma concurs.
Pressupost de licitació primera comanda: 6.150.000
ptes., IVA inclòs.
Adjudicació: 15.6.1999.
Contractista: Inforgest Informàtica, SL.
Import d’adjudicació primera comanda: 6.150.000
ptes., IVA inclòs.

Exp. núm. OB.138.0027.99.OC
Objecte del contracte: obres ram de paleta de la
remodelació parcial de la 2a planta de l’EUP-
VG.
DOGC de 14.5.1999.
Tramitació d’urgència, procediment obert i for-
ma concurs.
Pressupost de licitació: 15.034.817 ptes., IVA
inclòs.
Adjudicació: 18.6.1999.
Contractista: SINTEL.
Import d’Adjudicació: 13.445.257 ptes., IVA
inclòs.

Exp. núm. OB.138.0026.99.OC
Objecte del contracte: obres d’instal·lació elèc-
trica de la remodelació parcial de la 2a planta
de l’EUPVG.
DOGC de 14.5.1999.
Tramitació d’urgència, procediment obert i for-
ma concurs.
Pressupost de licitació: 7.560.337 ptes., IVA in-
clòs.
Adjudicació: 11.6.1999.
Contractista: TELECSAL.
Import d’Adjudicació: 5.745.866 ptes., IVA in-
clòs.

Exp. núm. SU.710.0003.99.NG
Objecte del contracte: subministrament d’una
cel·la apantallada per a l’aplicació de camps elec-
tromagnètics a circuits electrònics.
Tramitació ordinària, procediment negociat
sense publicitat.
Pressupost de licitació: 6.300.000 ptes., IVA in-
clòs.
Adjudicació: 28.5.1999.
Contractista: Adler Instrumentos, SL.
Import d’Adjudicació: 6.293.000 ptes., IVA inclòs.

Exp. núm. SU.270.0002.99.NG
Objecte del contracte: subministrament de soft-
ware Oracle.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 2925 – 7.7.1999 9257

Tramitació ordinària, procediment negociat
sense publicitat.
Pressupost de licitació: 5.044.970 ptes., IVA in-
clòs.
Adjudicació: 3.6.1999.
Contractista: ADD Servicios Informáticos, SA.
Import d’Adjudicació: 5.944.970 ptes., IVA inclòs.

Exp. núm. SU.731.0006.99.NG
Objecte del contracte: subministrament d’un
vibròmetre làser monopunt.
Tramitació ordinària, procediment negociat
sense publicitat.
Pressupost de licitació: 8.120.000 ptes., IVA in-
clòs.
Adjudicació: 11.6.1999.
Contractista: Alava Ingenieros, SA.
Import d’Adjudicació: 8.120.000 ptes., IVA in-
clòs.

Exp. núm. SU.440.0001.99.NG
Objecte del contracte: subministrament d’una
workstation SGI.
Tramitació ordinària, procediment negociat
sense publicitat.
Pressupost de licitació: 6.500.000 ptes., IVA in-
clòs.
Adjudicació: 18.6.1999.
Contractista: Silicon Multimedia, SA.
Import d’Adjudicació: 6.500.000 ptes., IVA inclòs.

Exp. núm. SU.702.0002.99.NG
Objecte del contracte: subministrament d’un forn
de tractaments tèrmics.
Tramitació ordinària, procediment negociat
sense publicitat.
Pressupost de licitació: 6.936.800 ptes., IVA in-
clòs.
Adjudicació: 18.6.1999.
Contractista: Hosbersal.
Import d’Adjudicació: 6.936.800 ptes., IVA in-
clòs.

Exp. núm. 42.02.92.A.06/99
Objecte del contracte: assistència tècnica per a
la redacció del projecte i direcció d’arquitecte de
les obres d’ampliació del nou mòdul del Vapor
Sala de Terrassa.
Tramitació ordinària, procediment negociat
sense publicitat.
Pressupost de licitació: 8.352.000 ptes., IVA in-
clòs.
Adjudicació: 16.4.1999.
Contractista: Humberto CostasTordera – Manel
Gómez Triviño.
Import d’Adjudicació: 8.352.000 ptes., IVA inclòs.

Barcelona, 18 de juny de 1999.

(P.D. del rector, Resolució 1702/1997, de 9.12.1997)

FRANCESC SOLÀ

Gerent

(99.176.022)

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

ANUNCI
de licitació per a l’adquisició d’ordinadors per-
sonals per als diferents departaments.

Entitat adjudicadora
Universitat Pompeu Fabra, Servei de Gestió
Patrimonial i Contractació.

Número d’expedient: 01/07-99.

Objecte del contracte
Adquisició d’ordinadors personals per als

diferents departaments de la Universitat Pom-
peu Fabra.

Nombre d’unitats a lliurar: el que especifica el
plec de condicions tècniques.

Lloc de lliurament: rambla de Santa Mònica,
núm. 30-32 (08002 Barcelona).

Termini de lliurament: el que especifica el plec
de clàusules administratives.

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació urgent, procediment obert i for-

ma concurs.

Pressupost de licitació
Import total (IVA inclòs): vint-i-dos mili-

ons vuit-centes mil pessetes (22.800.000 ptes.)
137.030,76 euros.

Garantia
Provisional: quatre-centes cinquanta-sis mil

pessetes (456.000 ptes.) 2.740,62 euros.
Obtenció de la documentació i informació
Universitat Pompeu Fabra, plaça de la Mercè,

12,  08002 Barcelona.
Tel.: 542.20.82 i fax: 542.20.02.
Data límit d’obtenció de documents i infor-

mació: fins a l’últim dia de lliurament de propo-
sicions.

Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica: informe d’instituci-

ons financeres
b) Solvència tècnica: relació dels principals

subministraments fets en els darrers tres anys,
indicant l’import, data i fi públic o privat.

Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 20 de juliol de

1999.
b) Documentació a presentar: Sobre núm. 1:

D. General i Sobre núm. 2: Proposició econò-
mica, segons indica el plec de clàusules adminis-
tratives.

c) Lloc de lliurament: Registre de la Univer-
sitat, plaça de la Mercè, 12, 08002 Barcelona,
horari (8,30 a 15 hores).

Termini pel qual el licitador estarà obligat a
mantenir la seva oferta: tres mesos a partir de
l’obertura de proposicions.

S’admet una variant.

Obertura de proposicions: Universitat Pompeu
Fabra, edifici de Rambla (sala d’actes), Rambla
de Santa Mònica núm. 30-32, Barcelona, el dia
23 de juliol de 1999 a les 9 hores.

Barcelona, 1 de juliol de 1999

P.D. (resol. 1.6.1999)

ORIOL AMAT SALAS

Vicerector d’Economia, Sistemes
d’Informació i Serveis

(99.179.006)

*

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

ANUNCI
de l’Agència Tributària, de citació per a notifi-
cació per compareixença (JF1-99).

D’acord amb el que estableix l’article 105.6
de la Llei general tributària, segons redacció de
la Llei 66/1997, de 30 de desembre (BOE del 31),
el cap de la Unitat de Recaptació Executiva de
l’Administració de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària fa saber que per causes no
imputables a l’Administració Tributària no ha
estat possible fer les notificacions als interessats
o als seus representants segons el procediments
que s’indiquen en la relació annexa i és per això
que, després d’intentar-ho dues vegades, se’ls
cita perquè en el termini de deu dies hàbils
comptats a partir del següent de la publicació
d’aquest Anunci, compareguin davant la Depen-
dència de Recaptació de la Delegació de l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària de Jerez
de la Frontera, núm. 1, a fi de rebre la notificació
reglamentàriament.

En cas de no comparèixer en el termini i lloc
assenyalats, la notificació es considerarà produ-
ïda a tots els efectes legals a partir del dia següent
al venciment del termini esmentat.

Barcelona, 15 de juny de 1999

JUAN DOMÍNGUEZ MONTAÑO

Cap de Dependència de Recaptació

Relació que se cita

Interessat: CASTRO JIMÉNEZ ANDRÉS
NIF: 29900984H
Procediment: provisió de constrenyiment
Referència: C0900098081078230

PG-17819 (99.169.009)

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

ANUNCI
de l’Agència Tributària, de citació per a notifi-
cació per compareixença (BA2-99).

D’acord amb el que estableix l’article 105.6 de
la Llei general tributària, segons redacció de la
Llei 66/1997, de 30 de desembre (BOE del 31),
el cap de la Unitat de Recaptació Executiva de
l’Administració de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària fa saber que per causes no
imputables a l’Administració Tributària no ha
estat possible fer les notificacions als interessats
o als seus representants segons el procediments
que s’indiquen en la relació annexa i és per això
que, després d’intentar-ho dues vegades, se’ls
cita perquè en el termini de deu dies hàbils
comptats a partir del següent de la publicació
d’aquest Anunci, compareguin davant la Uni-
tat de Recaptació de qualsevol oficina de l’A-
gència Estatal d’Administració Tributària en
aquesta província: Don Benito, Alonso Martín,
16; Mérida, plaza de Sta. María, 5; Zafra, Av.
Antonio Chacón, s/n; Badajoz, paseo de San
Francisco, 17, a fi de rebre la notificació regla-
mentàriament.

En cas de no comparèixer en el termini i lloc
assenyalats, la notificació es considerarà produ-

DIVERSOS
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ïda a tots els efectes legals a partir del dia següent
al venciment del termini esmentat.

Barcelona, 15 de juny de 1999

RAFAEL DÍAZ GARCÍA

Cap de la Dependència de Recaptació

Relació que se cita

Interessat: FERNÁNDEZ PORRAS JOSÉ C.
NIF: 33972185N
Procediment: provisió de constrenyiment
Referència: C09000980811106642

Interessat: TRANSDOYSA, SL
NIF: B06167274
Procediment: provisió de constrenyiment
Referència: C09000980811108897

PG-17817 (99.169.002)

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

ANUNCI
de l’Agència Tributària, de citació per a notifi-
cació per compareixença (N3-99).

D’acord amb el que estableix l’article 105.6
de la Llei general tributària, segons redacció de
la Llei 66/1997, de 30 de desembre (BOE del 31),
el cap de la Unitat de Recaptació Executiva de
l’Administració de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària fa saber que per causes no
imputables a l’Administració Tributària no ha
estat possible fer les notificacions als interessats
o als seus representants segons el procediments
que s’indiquen en la relació annexa i és per això
que, després d’intentar-ho dues vegades, se’ls
cita perquè en el termini de deu dies hàbils
comptats a partir del següent de la publicació
d’aquest Anunci, compareguin davant la De-
pendència de Recaptació de la Delegació de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària de
Navarra, General Chinchilla, núm. 6, a fi de
rebre la notificació reglamentàriament.

En cas de no comparèixer en el termini i lloc
assenyalats, la notificació es considerarà produ-
ïda a tots els efectes legals a partir del dia següent
al venciment del termini esmentat.

Barcelona, 15 de juny de 1999

El cap de Dependència de Recaptació, signatura
il·legible

Relació que se cita

Interessat: IRISARRI LERANOZ ISABEL
NIF: 15736353Y
Procediment: provisió de constrenyiment
Referència: C0900098438003325

PG-17818 (99.169.007)

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

ANUNCI
de l’Agència Tributària, de citació per a notifi-
cació per compareixença (AL2-99).

D’acord amb el que estableix l’article 105.6
de la Llei general tributària, segons redacció de
la Llei 66/1997, de 30 de desembre (BOE del 31),

el cap de la Unitat de Recaptació Executiva de
l’Administració de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària fa saber que per causes no
imputables a l’Administració Tributària no ha
estat possible fer les notificacions als interessats
o als seus representants segons el procediments
que s’indiquen en la relació annexa i és per això
que, després d’intentar-ho dues vegades, se’ls
cita perquè en el termini de deu dies hàbils
comptats a partir del següent de la publicació
d’aquest Anunci, compareguin davant la De-
pendència de Recaptació de la Delegació de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària
d’Almeria, p. Almeria, núm. 62, a fi de rebre la
notificació reglamentàriament.

En cas de no comparèixer en el termini i lloc
assenyalats, la notificació es considerarà produ-
ïda a tots els efectes legals a partir del dia següent
al venciment del termini esmentat.

Barcelona, 15 de juny de 1999

FAUSTO VILCHEZ LÓPEZ

Cap de Dependència de Recaptació

Relació que se cita

Interessat: UNIHERTRANS, SL
NIF: B04195442
Procediment: provisió de constrenyiment
Referència: C0900098081064743

PG-17816 (99.169.003)

BAR EL MEU AVI, SCCL

ANUNCI
del Bar El Meu Avi, SCCL, sobre dissolució de
la cooperativa.

D’acord amb el que disposa l’article 73.2 del
Decret legislatiu 1/1992, de 10 de febrer, faig
públic l’acord adoptat en l’assemblea general ex-
traordinària, que tingué lloc el 14.1.1999, de
dissolució de la cooperativa.

Així mateix, faig constar que en el mateix acte
es van nomenar els liquidadors de l’entitat.

Begur, 2 de juny de 1999

FRANCISCO HERNÁNDEZ VISSA

President del consell rector

PG-17884 (99.180.075)

CONSTRUCTORA RIU D’OR, SCCL

ANUNCI
de Constructora Riu d’Or, SCCL, sobre disso-
lució de la societat.

L’Assemblea general extraordinària reunida
el propassar 31 de maig de 1999 va acordar els
següents punts:

Dissoldre la cooperativa.
Fer cessar en els seus càrrecs el Consell Rec-

tor.
Nomenar els liquidadors (José Antonio Gómez,

Lluís Casas Caballé i Anastasi Gómez Sánchez).

Posteriorment els liquidadors han acordat:

—1 Aprovar els balanços de la societat.

—2 Liquidar la cooperativa.

Olot, 23 de juny de 1999

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ

Liquidador

ANASTASI GÓMEZ SÁNCHEZ

Liquidador

PG-746 G (99.181.047)

*
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ADMINISTRACIÓ
DE JUSTÍCIA

TRIBUNALS SUPERIORS
DE JUSTÍCIA

EDICTE
de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, sobre interposició de recurs conten-
ciós administratiu (exp. 129/1999).

Don Santiago Cenizo Garduño, secretario de
la Sección 4 de la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, hace saber que por Diego Salmeron
Porras se ha interpuesto recurso contencioso
administrativo, al cual le ha correspondido el
número 129/1999, contra Consell dels Il·lustres
Col·legis d’Advocats de Catalunya, Col·legi
d’Advocats de Barcelona y Antonio Ontiveros
Mateo, que versa sobre acuerdo del Consell de
fecha 14.12.1998, que resuelve recurso ordinario
805 contra el acuerdo de la Junta de Govern del
Col·legi d’Advocats de Barcelona, que acordó
el archivo de las diligencias informativas 335/96
y que estima el indicado recurso.

Se hace público para que, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 47 de la Ley reguladora de
la jurisdicción, sirva la publicación del presente
Edicto de emplazamiento a las personas a cuyo
favor deriven derechos del propio acto admi-
nistrativo recurrido y, así mismo, a las que pu-
edan tener interés directo profesional o eco-
nómico en el asunto, para que si lo desean puedan
personarse en legal forma en las presentes ac-
tuaciones hasta el momento en que hayan de ser
emplazadas para contestar la demanda, a fin de
sostener la conformidad a derecho del acto, dis-
posición o conducta impugnados, rechanzándo-
se toda personación que pretenda cuestionar la
legalidad de la resolución recurrida.

Barcelona, 4 de junio de 1999

SANTIAGO CENIZO GARDUÑO

Secretario

(99.180.108)

EDICTE
de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, sobre interposició de recurs con-
tenciós administratiu (exp. 340/1999).

El secretario de la Sección Quinta de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña hace saber que
por la Confederación General del Trabajo de
Cataluña (CGT) se ha interpuesto recurso con-
tencioso administrativo, al cual le ha correspon-
dido el número 340/1999, contra la Resolución
de fecha 5 de marzo de 1999, del Departamento
de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña,
publicada en el DOGC núm. 2845, de 11.3.1999,
por la que se dictan las normas para la modi-
ficación y renovación de conciertos educativos
con centros docentes privados para sus niveles
obligatorios.

Se hace público a los efectos preceptuados en
el artículo 47 de la Ley reguladora de esta Ju-
risdicción, sirviendo la publicación del presente
Edicto de emplazamiento a las personas a cuyo
favor deriven derechos del propio acto admi-

nistrativo recurrido, y así mismo, a las que pue-
dan tener interés directo, profesional o econó-
mico en el asunto, para que si lo desean puedan
personarse en legal forma en las presentes ac-
tuaciones hasta el momento en que hayan de ser
emplazadas para contestar la demanda.

Barcelona, 9 de junio de 1999

El secretario, firma ilegible

(99.180.107)

EDICTE
de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, sobre interposició de recurs con-
tenciós administratiu (exp. 427/1999).

El secretario de la Sección Quinta de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña hace sa-
ber que por Daniel Agramunt Luzón se ha
interpuesto recurso contencioso administrativo
al cual le ha correspondido el número 427/1999,
contra Resolución de fecha 10 de marzo de
1999, del Ayuntamiento de Vic, desestimatoria
del recurso ordinario interpuesto contra los
actos derivados de la actuación del tribunal del
concurso-oposición por considerarlos confor-
mes y ajustados a las bases de selección para
la provisión de plazas de personal de oficios (bri-
gada municipal) de la plantilla de funcionarios,
incluidas en la oferta de empleo público de 1998.

Lo qe se hace público a los efectos precep-
tuados en el artículo 47 de la Ley reguladora de
esta jurisdicción. Sirviendo la publicación del
presente Edicto de emplazamiento a las per-
sonas a cuyo favor deriven derechos del propio
acto administrativo recurrido, y así mismo, a las
que puedan tener interés directo, profesional o
económico en el asunto, para que si lo desean
puedan personarse en legal forma en las presen-
tes actuaciones hasta el momento en que hayan
de ser emplazados para contestar la demanda.

Barcelona, 10 de junio de 1999

El secretario, firma ilegible

(99.180.110)

EDICTE
de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, sobre interposició de recurs con-
tenciós administratiu (exp. 419/1999).

El secretario de la Sección Quinta de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña hace saber que
por el Ayuntamiento de Caldes d’Estrac se ha
interpuesto recurso contencioso administrativo
al cual le ha correspondido el número 419/1999,
contra Resolución de fecha 28 de octubre de
1998, del Departamento de Gobernación de la
Generalidad, por la que se confirma la inad-
misibilidad de la petición de certificación de acto
presunto en relación con el expediente de se-
gregación de una parte de los términos mu-
nicipales de Arenys de Mar y de Sant Vicenç de

Montalt para su agregación al municipio de
Caldes d’Estrac.

Lo que se hace público a los efectos precep-
tuados en el artículo 47 de la Ley reguladora de
esta jurisdicción. Sirviendo la publicación del
presente Edicto de emplazamiento a las per-
sonas a cuyo favor deriven derechos del propio
acto administrativo recurrido, y así mismo, a las
que puedan tener interés directo, profesional o
económico en el asunto, para que si lo desean
puedan personarse en legal forma en las presen-
tes actuaciones hasta el momento en que hayan
de ser emplazados para contestar la demanda.

Barcelona, 10 de junio de 1999

El secretario, firma ilegible

(99.180.112)

EDICTE
de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, sobre interposició de recurs con-
tenciós administratiu (exp. 417/1999).

El secretario de la Sección Quinta de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña hace saber que
por Ayuntamiento de Mataró se ha interpuesto
recurso contencioso administrativo al cual le ha
correspondido el número 417/1999, contra Re-
solución de fecha 23 de marzo de 1999, del De-
partamento de Justicia de la Generalidad, por
el que se declara la extinción de la Fundación
Canovas Rodeija y se dispone que los bienes
sobrantes sean entregados a dicha Fundación.

Lo que se hace público a los efectos precep-
tuados en el artículo 47 de la Ley reguladora de
esta jurisdicción. Sirviendo la publicación del
presente Edicto de emplazamiento a las per-
sonas a cuyo favor deriven derechos del propio
acto administrativo recurrido, y así mismo, a las
que puedan tener interés directo, profesional o
económico en el asunto, para que si lo desean
puedan personarse en legal forma en las presen-
tes actuaciones hasta el momento en que hayan
de ser emplazados para contestar la demanda.

Barcelona, 10 de junio de 1999

El secretario, firma ilegible

(99.180.116)

*



BADALONA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Badalona, sobre modifica-
ció d’uns estatuts.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona, en ses-
sió realitzada el dia 2 de juny d’enguany, va apro-
var la modificació dels articles 1r, 2n, 3r, 7è, 9è,
10è, 15è, 17è i 18è dels Estatuts del Consorci Hos-
pitalari De Catalunya (CHC), aprovats pel Ple
de l’Ajuntament en sessió realitzada en data 25
de setembre de 1991, d’acord amb el que disposa
l’article 313 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/
1995, de 13 de juny (en endavant ROAS) segons
el qual l’acord d’aprovació de la modificació dels
estatuts del consorci s’ha d’adoptar amb el vot fa-
vorable de la majoria absoluta dels membres de
la corporació el qual s’ha de sotmetre a informa-
ció pública pel termini de trenta dies, en la for-
ma que estableix l’article 160 d’aquest mateix re-
glament.

Badalona, 11 de juny de 1999

JOAN VILA I CANUT

Secretari

PG-17976 (99.180.042)

BALENYÀ

EDICTE
de l’Ajuntament de Balenyà, sobre aprovació
d’un projecte d’obres.

Per resolució dictada el dia 16 de juny de 1999,
va ser elevat a definitiu l’acord d’aprovació del
projecte tècnic executiu de l’obra Urbanització
del carrer Bellavista de Balenyà, la qual cosa es
fa pública de conformitat amb el que estableix
l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activi-
tats i serveis de les corporacions locals.

Balenyà, 17 de juny de 1999

JOSEP MARIA PUIGDOMÈNECH I BOIX

Alcalde

PG-17990 (99.180.053)

BARCELONA.
PATRONAT MUNICIPAL
DE L’HABITATGE

ANUNCI
del Patronat Municipal de l’Habitatge de Bar-
celona, sobre contractació de personal.

El Patronat Municipal de l’Habitatge de Bar-
celona, de conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 94.2 de la Llei 13/1995, de contractes de les
administracions públiques, ha acordat fer públi-
ca l’adjudicació, de data 1 d’abril de 1999, del
contracte següent (expedient 1/1999):

Contractació d’un arquitecte tècnic col·legiat,
en règim de professió liberal, per a la gestió i co-
ordinació de les obres de reparacions extraor-
dinàries als barris de Besòs, Canyelles i d’altres,

AJUNTAMENTS

a l’arquitecta tècnica senyora Anna Ovejero
Esperalba, per un import de 14.400.000 ptes.,
IVA inclòs.

Barcelona, 4 de juny de 1999

CATERINA RAMIS I LLOMPART

Gerent

(99.180.113)

BARCELONA.
PATRONAT MUNICIPAL
DE L’HABITATGE

ANUNCI
del Patronat Municipal de l’Habitatge de Bar-
celona, sobre adjudicació d’un contracte de ser-
veis.

El Patronat Municipal de l’Habitatge de Bar-
celona, de conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 94.2 de la Llei 13/1995, de contractes de les
administracions públiques, ha acordat fer públi-
ca l’adjudicació, de data 3 de maig de 1999, del
contracte següent (expedient 30/1998):

Contractació de la redacció del projecte
d’obres i direcció de les reparacions de pato-
logies diverses als blocs A, B, C, D i E al bar-
ri de Canyelles, al senyor Josep M. Genescà i
Ramon i la senyora Amparo Molist i Felipe, per
un import de 16.891.321 ptes., IVA inclòs.

Barcelona, 4 de juny de 1999

CATERINA RAMIS I LLOMPART

Gerent

(99.180.115)

BARCELONA.
PATRONAT MUNICIPAL
DE L’HABITATGE

ANUNCI
del Patronat Municipal de l’Habitatge de Bar-
celona, sobre adjudicació d’un contracte d’obres.

El Patronat Municipal de l’Habitatge de Bar-
celona, de conformitat amb el que estableix
l’article 94.2 de la Llei de contractes de l’admi-
nistració pública, ha acordat fer públiques les ad-
judicacions de data 22 d’octubre de 1997, del
contracte d’obres de reparació de patologies
estructurals i d’altres patologies al bloc 11, c. Pau,
núm. 6-8-10, al barri del Besós a OSHSA, per
un import de 29.243.504 ptes. (exp. 25/1998).

Barcelona, 15 de juny de 1999

CATERINA RAMIS I LLOMPART

Gerent

PG-80529 (99.180.119)

BARCELONA.
PATRONAT MUNICIPAL
DE L’HABITATGE

ANUNCI
del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barce-
lona, sobre adjudicació d’un contracte d’obres.

El Patronat Municipal de l’Habitatge de Bar-
celona, de conformitat amb el que estableix
l’article 94.2 de la Llei de contractes de l’admi-
nistració pública, ha acordat fer públiques les ad-
judicacions de data 22 d’octubre de 1997, del
contracte d’obres de reparació de patologies
estructurals i d’altres patologies al bloc 11 an-
nex, c. Pau, núm. 2-4-12, al barri del Besós a
OSHSA, per un import de 13.185.853 ptes. (exp.
26/1998).

Barcelona, 15 de juny de 1999

CATERINA RAMIS I LLOMPART

Gerent

(99.180.117)

BARCELONA.
PATRONAT MUNICIPAL
DE L’HABITATGE

ANUNCI
del Patronat Municipal de l’Habitatge de Bar-
celona, sobre adjudicació d’un contracte d’obres.

El Patronat Municipal de l’Habitatge de Bar-
celona, de conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 94.2 de la Llei de contractes de l’admi-
nistració pública, ha acordat fer públiques les ad-
judicacions de data 22 d’octubre de 1997, del
contracte d’obres de reparació de patologies
estructurals i d’altres patologies al bloc 54 al
barri del Besós a OSHSA, per un import de
7.451.616 ptes. (exp. 27/1998).

Barcelona, 15 de juny de 1999

CATERINA RAMIS I LLOMPART

Gerent

(99.180.120)

BARCELONA.
PATRONAT MUNICIPAL
DE L’HABITATGE

ANUNCI
del Patronat Municipal de l’Habitatge de Bar-
celona, sobre adjudicació d’un contracte d’obres.

El Patronat Municipal de l’Habitatge de Bar-
celona, de conformitat amb el que estableix
l’article 94.2 de la Llei de contractes de l’admi-
nistració pública, ha acordat fer públiques les ad-
judicacions de data 22 d’octubre de 1997, del
contracte d’obres de reparació de patologies
estructurals i d’altres patologies al bloc 63 al
barri del Besòs, a OSHSA, per un import de
9.049.469 ptes. (exp. 28/1998).

Barcelona, 15 de juny de 1999
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CATERINA RAMIS I LLOMPART

Gerent

(99.180.114)

CAMBRILS

EDICTE
de l’Ajuntament de Cambrils, sobre l’oferta pú-
blica d’ocupació.

Edicte de publicació de la Resolució de 10 de
juny de 1999.

Atès l’acord del Ple de 8 de juny de 1999, cal
que es publiqui el següent:

Que consti en l’oferta pública d’ocupació per
a 1999 que no es considerarà modificació de
l’oferta l’augment d’un 10% de les places objecte
de la convocatòria quan aquestes vacants sobre-
vingudes estiguin pressupostades i encara que
no hagin començat les proves de selecció de la
corresponent convocatòria, d’acord amb el pre-
vist a l’article 60.4 en relació amb l’article 69 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’apro-
va el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.

Cambrils, 10 de juny de 1999

JOSEP M. VALLS ANDREU

Secretari

ROBERT BENAIGES CERVERA

Alcalde president

PG-4042 T (99.180.060)

CAMBRILS

EDICTE
de l’Ajuntament de Cambrils, sobre ampliació
d’unes places vacants.

Edicte de publicació de la Resolució de 10 de
juny de 1999, per la qual s’aprova l’ampliació de
2  llocs de treball d’agent de la policia local.

Atès l’acord del Ple de 8 de  juny de 1999, pel
qual s’aprova l’ampliació de vacants de 3 a 5 llocs
de treball de policia local, cal que es publiqui el
següent:

Ampliació de vacants
Ampliar el nombre de vacants ofertes en el

Ple de 2.3.1999, en el qual s’aprovava l’oferta
d’ocupació per a 1999,  de 3 a 5 places d’agent
de policia local, funcionaris de carrera, atès que
s’han produït 2 vacants sobrevingudes per les
baixes de 2 agents de la policia local, per tal que
puguin ser cobertes en un únic procés selectiu,
d’acord amb el que disposa l’article 60.4 en re-
lació amb l’article 69 del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.

Cambrils, 10  de juny de 1999

JOSEP M. VALLS ANDREU

Secretari

ROBERT BENAIGES CERVERA

Alcalde president
PG-4041 T (99.180.061)

CAMBRILS

EDICTE
de l’Ajuntament de Cambrils, sobre provisió de
places.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 21
d’abril de 1999, va aprovar les bases específiques
que juntament amb les generals regiran el procés
de selecció de:

1 lloc de treball de cap d’informatius laboral
indefinit.

Aquestes bases han estat publicades íntegra-
ment en el BOPT núm. 127, de 3.6.1999, i
les bases generals en el BOPT núm. 100, de
3.5.1999. Les instàncies es presentaran dins el
termini de 20 dies naturals comptats des de l’en-
demà de la publicació de l’anunci de la convo-
catòria en el DOGC.

Cambrils, 8 de juny de 1999

ROBERT BENAIGES I CERVERA

Alcalde

PG-4043 T (99.180.063)

CANOVELLES

EDICTE
de l’Ajuntament de Canovelles, sobre adjudicació
d’un contracte de subministraments.

L’Ajuntament de Canovelles, en la sessió
plenària del dia 17 de maig de 1999, va adjudi-
car definitivament el concurs convocat per al
subministrament i instal·lació de mobiliari per
a la biblioteca pública de Canovelles a l’empre-
sa Comercial Prous, SA, per un import de
33.698.461 pessetes, IVA inclòs.

Canovelles, 17 de juny de 1999

FRANCESC MARTOS I AGUILERA

Alcalde

PG-17951 (99.181.045)

CERDANYOLA DEL VALLÈS

EDICTE
de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, sobre
aprovació d’un projecte d’obres.

La Comissió de Govern, en sessió que es va
fer el dia 8 de juny de 1999, fent ús de les facultats
que li han estat delegades, adoptà l’acord se-
güent:

Aprovar inicialment, el projecte de reforma
i millora de l’enllumenat públic del passatge
Maria Lluïsa, trams del c. de Sant Casimir i Santa
Maria i passatge Farigola, amb un pressupost de
3.974.413 ptes. (tres milions nou-centes setan-
ta-quatre mil quatre-centres tretze pessetes).

Exposar-lo al públic durant un termini de
trenta dies de conformitat amb l’article 37 del
Decret 179/1995, de 13 de juny. Es considera-
rà aprovat definitivament en el cas que no s’ha-
gin produït al·legacions durant el termini es-
mentat.

Cerdanyola del Vallès, 14 de juny de 1999

CRISTINA REAL MASDEU

Alcaldessa

PG-17944 (99.180.083)

GER

ANUNCI
de l’Ajuntament de Ger, sobre modificació d’un
estudi de detall.

El Ple de l’Ajuntament aprovà definitiva-
ment, en sessió d’11 de juny de 1999, la modi-
ficació de l’Estudi de detall d’una finca situada
al c. del Segre de la Pleta de Saga, promogut per
Immosaga 98 SL.

La resolució posa fi a la via administrativa. Per
impugnar la dita resolució caldrà interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala
corresponent del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos comp-
tats a partir de la data de publicació d’aquest
Anunci. Prèviament a la interposició del refe-
rit recurs caldrà comunicar-ho a aquest Ajun-
tament.

No obstant l’anterior, potestativament es pot
interposar recurs de reposició davant el Ple de
l’Ajuntament en el termini d’un mes comptat a
partir de l’endemà de la data de publicació de
l’anunci. El recurs de reposició s’entendrà des-
estimat si transcorregut un altre mes des de la
seva interposició no se us notifica cap resolució
expressa; en aquest cas podreu interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala corres-
ponent del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de sis mesos comptats
a partir de la data següent a la de la interposi-
ció del recurs de reposició.

Ger, 15 de juny de 1999

CARLES BERTRAN I RIGOLA

Alcalde president

PG-790 G (99.180.100)

GRANOLLERS

EDICTE
de l’Ajuntament de Granollers, sobre l’oferta
pública d’ocupació per a 1999.

De conformitat amb el que disposa l’article
291.6 de la Llei 8/1987, es publica l’ampliació de
l’oferta pública d’ocupació per a 1999 aprova-
da pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 26
de maig de 1999.

Plantilla de funcionaris

Nom de la plaça: Porter d’escola.
Grup: E.
Sistema selecció: C. oposició lliure.
Nombre places: 1.
Any conv.: 1999.

Plantilla de personal laboral

Nom de la plaça: Porter d’escola.
Grup: E.
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Sistema selecció: C. oposició lliure.
Nombre places: 1.
Any conv.: 1999.

Nom de la plaça: Conserge.
Grup: E.
Sistema selecció: C. oposició lliure.
Nombre places: 1.
Any conv.: 1999.

Granollers, 11 de juny de 1999

CARME ESPLUGAS I MARTÍ

Alcaldessa

PG-17977 (99.180.043)

GRANOLLERS

EDICTE
de l’Ajuntament de Granollers, sobre modificació
de la plantilla.

De conformitat amb el que disposa l’article
291.6 de la Llei 8/1987, es publica la modificació
de la plantilla de 1999, aprovada pel Ple de l’Ajun-
tament en sessió de data 26 de maig de 1999.

Plantilla:
1. Transformació d’una plaça de conserge de la

plantilla de personal laboral, amb una dedicació
setmanal: una plaça de 20 hores i l’altre de 15 hores.

Granollers, 11 de juny de 1999

CARME ESPLUGAS I MARTÍ

Alcaldessa

PG-17978 (99.180.047)

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

EDICTE
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
sobre aprovació d’un pla especial.

La Comissió de Govern, en la sessió de 14 de
maig de 1999, va adoptar l’acord d’aprovar ini-
cialment el Pla especial de Parc d’activitats ter-
ciàries de Pedrosa d’aquesta ciutat.

Es fa públic per a general coneixement i es pot
examinar la documentació que integra els
esmentats projectes en el Departament Admi-
nistratiu de Planificació Urbana, edifici B, pl.
Ajuntament, 11, 6a planta, d’aquesta Secreta-
ria municipal, durant el termini d’un mes, en ho-
res hàbils d’oficina, termini a comptar des de la
darrera data de publicació d’aquest Edicte en
el Butlletí Oficial de la província i en el DOGC,
en compliment de que disposa l’article 60 del
Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, d’apro-
vació de la refosa dels textos legals vigents a Ca-
talunya en matèria urbanística.

Totes les persones naturals o jurídiques que
es considerin afectades podran presentar, dins
aquest termini, per triplicat, les al·legacions i
documents que creguin convenients sobre els
esmentats projectes.

L’Hospitalet de Llobregat, 20 de maig de 1999

CLEMENTE MURILLO I BENÍTEZ

Tinent d’alcalde
de l’Àrea de Promoció
Econòmica i Personal

PG-16945 (99.186.002)

MANRESA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Manresa, sobre modificació
de la plantilla de personal.

Per acord del Ple de la corporació de data 17
de maig de 1999, es va aprovar la modificació
de la plantilla orgànica del personal al servei
d’aquest Ajuntament per a l’any 1999, que va ser
aprovada per acord plenari de 14 de desembre
de 1998.

De conformitat amb el que disposa l’article
28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Ge-
neralitat de Catalunya, així com l’article 291.6
de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya, es publica la modifi-
cació esmentada:

a) Declarar extingida 1 plaça d’administra-
tiu d’administració general, adscrita al Servei
d’Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública.

b) Crear una plaça d’auxiliar d’administra-
ció general adscrita al Servei d’Urbanisme, Medi
Ambient i Via Pública.

c) Modificar la jornada d’una de les places de
subaltern d’administració general adscrita a Se-
cretaria General, que figura a l’apartat A) 2.2.5
de la plantilla de funcionaris amb jornada de 20
hores setmanals, que passa a tenir assignada
jornada completa.

Manresa, 19 de maig de 1999

JORDI VALLS I RIERA

Alcalde president

PG-17110 (99.180.067)

MANRESA

ANUNCI
de l’Ajuntament de Manresa, sobre aprovació de
l’oferta pública d’ocupació.

Anunci relatiu a l’oferta pública d’ocupació
de l’Ajuntament de Manresa corresponent a
l’any 1999, aprovada per Decret de l’Alcaldia
de data 18 de maig de 1999, tot donant compli-
ment a l’article 57.2 del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.

AJUNTAMENT DE MANRESA

Funcionaris de carrera

G=Grup segons article Llei 30/1984; N=Nombre de vacants

G Classificació N Sistema de selecció
Escala d’administració general
Subescala tècnica
A Tècnic/a ............................................................ 1 Concurs oposició

Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Classe: tècnics/ques superiors
A Enginyer/a superior ......................................... 1 Concurs oposició

Classe: tècnics/ques de grau mitjà
B Tècnic/a en obra pública ................................. 1 Concurs oposició

Subescala de serveis especials

Classe: policia local i els seus auxiliars
D Caporal ............................................................. 1 Concurs oposició

promoció interna
D Agent ................................................................ 8 Oposició lliure

G Classificació N Sistema de selecció
Classe: comeses especials superiors
A Tècnic/a superior de cultura ........................... 1 Concurs oposició

Classe: comeses especials diplomats/ades
B Tècnic/a de grau mitjà

de gestió especialitzada ................................... 1 Concurs oposició
B Tècnic/a de grau mitjà en serveis socials ....... 1 Concurs oposició

Classe: comeses especials tècnics/ques especialitzats/ades
C Tècnic/a auxiliar inspecció tributària ............ 1 Concurs oposició
C Tècnic/a auxiliar de biblioteca ....................... 1 Concurs
C Tècnic/a auxiliar de biblioteca ....................... 3 Concurs oposició

El nombre de places d’agents de la policia local, incloses en aquesta oferta
pública d’ocupació, es veurà incrementat amb les vacants que es produeixin
fins abans del començament de les proves, de conformitat amb el que dis-
posen els articles 60 i 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
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Personal laboral

C=Categoria laboral anàloga a la dels grups de funcionaris; N=Nombre de vacants

C Titulació N Sistema de selecció
Dedicació completa
D Oficial 1a electricista Graduat escolar ........... 2 Concurs oposició
D Oficial 1a manyà Graduat escolar ........... 1 Concurs oposició
D Treballadora familiar Graduat escolar ........... 1 Concurs oposició
E Peó/operari Certificat d’escolaritat 1 Concurs

Dedicació parcial
B Tècnic/a grau mitjà

en serveis socials Diplomatura ................ 1 Concurs oposició

C Titulació N Sistema de selecció
C Educador/a

centres socials Batxillerat .................... 2 Concurs oposició
C Monitor/a escoles

iniciació esportiva Batxillerat .................... 3 Concurs oposició

Conservatori municipal de música
B Professors/es grau

professional adjunts/es ...................................... 2 Concurs oposició

Manresa, 24 de maig de 1999

JORDI VALLS I RIERA

Alcalde president

PG-17142 (99.180.065)

MONTBLANC

ANUNCI
de l’Ajuntament de Montblanc, sobre concessió
d’ús privatiu d’un local.

El Ple d’aquest Ajuntament, en la seva ses-
sió del passat 7 de juny de 1999, va aprovar de-
finitivament el plec de clàusules per a la conces-
sió de l’ús privatiu de la part lateral dreta dels
baixos del local destinat a casal d’entitats, situat
al carrer Poblet i Teixidó, núm. 10, per a la
instal·lació i explotació d’un bar.

En contra, que esgota la via administrativa,
s’hi pot interposar potestativament un recurs de
reposició davant el mateix òrgan que ha dictat
la resolució en el termini d’un mes a partir de
la data següent a la recepció d’aquesta notifica-
ció, o directament un recurs contenciós admi-
nistratiu en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la seva notificació, davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord
amb els articles 10.1.a), 14, 25 i 46 de la Llei de
la jurisdicció contenciosa administrativa, i 58.2
i 109, 116 i 117 de la Llei 30/1992.

Això sens perjudici de qualsevol altre recurs
que cregueu oportú.

Simultàniament es convoca el concurs per a
l’adjudicació de l’esmentada concessió, de con-
formitat amb el plec de clàusules aprovat.

Les dades d’aquesta licitació són:

Organisme: Ajuntament de Montblanc.

Objecte: concessió de l’ús privatiu de la part
lateral dreta dels baixos del local destinat a casal
d’entitats, situat al carrer Poblet i Teixidó, núm.
10, per a la instal·lació i explotació d’un bar.

Termini de la concessió: 10 anys.

Tramitació i procediment: concurs.

Criteris d’adjudicació
Residència a Montblanc.
Experiència en el ram de la restauració i la

consergeria.
Situació d’atur forçós. Es tindrà en compte

com a criteri preferent, el fet de què siguin ma-
jors de 45 anys.

Ingressos familiars, en proporció als membres
que integren la unitat familiar.

Minusvalidesa o invalidesa que no afectin al
desenvolupament de les funcions inherents a la
present concessió.

Minusvalidesa o invalidesa d’algun dels mem-
bres que integren la unitat familiar.

Millor oferta d’equipament del bar o serveis
a realitzar.

Fiança provisional i definitiva: 160.000 ptes. i
240.000 ptes., respectivament.

Exposició de l’expedient: a la Secretaria de
l’Ajuntament, els dies laborals de 9 del matí a
13 del migdia. Tel.: 977.86.00.09.

Presentació de proposicions: en el termini dels
26 dies naturals següents al de l’última publicació
d’aquest Anunci al BOP o al DOGC. Es presen-
taran a la Secretaria General de l’Ajuntament,
de les 9 a les 13 hores.

Obertura de proposicions: el dia hàbil següent a
l’últim dia de presentació de pliques, a les 12
hores, en el Saló de Sessions de l’Ajuntament, o
el primer dia hàbil posterior a aquell, si és el cas.

La qualificació prèvia de documents es farà 1
hora abans de l’obertura de proposicions.

Documentació a presentar
La proposició per prendre part en el concurs

es presentarà a la Secretaria de l’Ajuntament,
en un sobre tancat, i en el qual hi figurarà el se-
güent títol: Proposició per prendre part en el
concurs per a la concessió de l’ús privatiu de part
dels baixos de l’edifici destinat a casal d’entitats,
per a la instal·lació i explotació d’un bar.

El sobre, a més de la proposició signada se-
gons el model que consta al final d’aquest plec,
contindrà la següent documentació:

A) Document nacional d’identitat de qui
subscriu la documentació.

B) Codi d’identificació fiscal.
C) Poder o document acreditatiu de la repre-

sentació de qui firma, quan qui acudeix a la li-
citació ho fa en nom d’altre el poder ha d’estar
validat pel secretari de l’Ajuntament.

D) Resguard de la constitució de la garantia
provisional, constituïda a la Tresoreria de l’Ajun-
tament.

E) Declaració responsable sobre incompa-
tibilitats, i compliment de les obligacions tribu-
tàries i de la seguretat social, segons model nor-
malitzat de l’Ajuntament.

F) Acceptació plena del plec de condicions
economicoadministratives d’aquest concurs i de
les obligacions que se’n deriven.

G) Memòria justificativa de tots els criteris
especificats a la condició tercera, així com de
l’equipament que es compromet a instal·lar.
També s’haurà d’aportar la documentació jus-
tificativa del compliment d’aquests criteris.

Els documents A, B, C poden substituir-se
mitjançant les seves fotocòpies, legalitzades per
un notari, o confrontades per un funcionari de
l’Ajuntament.

Model de proposició
“El Sr./La Sra. (nom i cognoms), amb DNI

núm. (número) i domicili a (localitat, carrer,
número), que actua en nom propi o en represen-
tació de (nom del representat), faig constar:
”—1 Que sol·licito l’admissió en el concurs
convocat per a la concessió de l’ús privatiu de
la part lateral dreta dels baixos del local desti-
nat a casal d’entitats, situat al carrer Poblet i
Teixidó, núm. 10, per a la instal·lació i explotació
d’un bar.
”—2 Que accepto plenament el plec de con-
dicions d’aquest concurs i totes les obligacions
que se’n deriven com a concursant, i com a ad-
judicatari si és el cas.
”—3 Que adjunto els documents exigits en el
plec de condicions.

”Lloc, data i signatura.”

Montblanc, 16 de juny de 1999

ANDREU MAYAYO ARTAL

Alcalde

PG-4039 T (99.180.009)

MONTBLANC

ANUNCI
de l’Ajuntament de Montblanc, sobre provisió de
places.

El Ple de l’Ajuntament, en la seva sessió del
passat 7 de juny, va aprovar les bases que han
de regir la convocatòria de concurs per a la pro-
visió de les següents places de professor de cla-
rinet de l’Escola Municipal de Música de Mont-
blanc:

1 plaça de professor de llenguatge musical, en
règim laboral i per termini indefinit i una jornada
de 16 hores setmanals.

1 plaça de professor de guitarra en règim la-
boral i per termini indefinit i una jornada de 6
hores setmanals.

1 plaça de professor de cant en règim labo-
ral i per termini d’un any i una jornada de 4 hores
setmanals.
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1 plaça de professor de llenguatge musical i
conjunt coral, en règim laboral i per termini
indefinit i una jornada de 8 hores setmanals.

Contra aquestes, que esgoten la via adminis-
trativa, podreu interposar potestativament re-
curs de reposició davant el mateix òrgan que ha
dictat la resolució en el termini d’un mes a partir
de la data següent a la recepció d’aquesta noti-
ficació, o directament recurs contenciós admi-
nistratiu en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la seva notificació, davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord
amb els articles 10.1.a), 14, 25 i 46 de la Llei de
la jurisdicció contenciosa administrativa, 58.2 i
109, 116 i 117 de la Llei 30/1992.

Això sens perjudici de qualsevol altre recurs
que cregueu oportú.

Simultàniament, s’anuncia la convocatòria de
les esmentades places. Per tant, els aspirants
hauran de presentar la instància i documenta-
ció especificada en aquelles en el termini de 20
dies naturals a comptar des de l’última publi-
cació de l’anunci al BOP de Tarragona, o al
DOGC.

Montblanc, 16 de juny de 1999

ANDREU MAYAYO ARTAL

Alcalde

BASES
del concurs de professors per a l’escola de mú-
sica

Primera
Les places a cobrir són les següents:
1 plaça de professor de llenguatge musical, en

règim laboral i per termini indefinit i una jornada
de 16 hores setmanals.

1 plaça de professor de guitarra en règim la-
boral i per termini indefinit i una jornada de 6
hores setmanals.

1 plaça de professor de cant en règim labo-
ral i per termini d’un any i una jornada de 4 hores
setmanals.

1 plaça de professor de llenguatge musical i
conjunt coral, en règim laboral i per termini
indefinit i una jornada de 8 hores setmanals.

A part de l’assignatura descrita, i segons la
preparació dels aspirants admesos i les neces-
sitats de l’Escola de Música, el titular d’aques-
ta plaça podrà ensenyar altres assignatures.

Segona
El sistema de provisió serà per concurs de

mèrits, segons el barem que s’especificarà.

Tercera
Els aspirants a cobrir la plaça hauran de re-

unir les condicions generals necessàries per
entrar a treballar a l’administració pública, i a
més, estar en possessió del títol de professor de
grau mitjà de les especialitats de cada plaça.

Quarta
Els aspirants que pretenguin optar a la pla-

ça hauran de presentar una instància dirigida a
l’Il·ltre. senyor alcalde de l’Ajuntament on hi
hauran de constar les dades personals i els mèrits
que s’al·leguin. Junt amb la instància, hauran de
presentar la documentació acreditativa dels
mèrits al·legats.

Cinquena
El període de presentació d’instàncies serà de

vint dies naturals a comptar des de l’última pu-
blicació al Butlletí Oficial.

Sisena
La relació d’aspirants admesos i la puntuació

es publicarà al tauler d’anuncis de la corpora-
ció.

Setena
El tribunal qualificador estarà compost pels

següents membres:
President: el de la corporació o regidor en qui

delegui.
Vocals:

El director de l’Escola Municipal de Música.
1 professor de l’especialitat de la plaça, de

grau mitjà o superior.
1 representant del personal laboral.
El secretari de la corporació
Tots els membres del tribunal tindran veu i

vot, i d’entre ells, escolliran el vocal que actu-
arà com a secretari. Les decisions es prendran
per majoria de vots presents. Per constituir-se
vàlidament serà necessària la presència com a
mínim de la meitat dels seus membres.

Vuitena
El dia hàbil següent en què finalitzi el perí-

ode de presentació d’instàncies, el tribunal pu-
blicarà la relació d’aspirants admesos. En el cas
que no hi hagin reclamacions, passats deu dies,
puntuarà els mèrits acreditats nomenant provi-
sionalment l’aspirant amb més puntuació. Si hi
ha reclamacions, el termini de deu dies es comp-
tarà a partir de la seva resolució.

Novena
La formalització del contracte amb l’aspirant

admès es realitzarà en el termini màxim d’un
mes a comptar des de la notificació del nome-
nament provisional.

Desena
La puntuació de mèrits serà la següent:

Generals:
Pel fet de tenir el títol de grau superior de

l’especialitat de cada plaça: 2 punts.
Coneixement del català: fins a 1 punt. Els que

estiguin en possessió del nivell C o equivalent,
tindran la puntuació màxima sense necessitat de
realitzar cap prova. Els que no el tinguin hau-
ran de realitzar un prova per acreditar el seu
nivell.

Entrevista personal per valorar els coneixe-
ments pràctics, l’experiència i la capacitat, fins
a un màxim de 2 punts.

L’entrevista personal es podrà ampliar amb
un exercici de tipus pràctic.

Específics de cada plaça:
Professor de solfeig:
Cursos relacionats amb la plaça: fins a 1,5 punts.
Experiència com a professor de solfeig en escoles
de música: 0,5 punts per any treballat, amb un
màxim de 5 punts.
Per altres titulacions de grau mitjà o superior,
2 punts.
Experiència en cant coral: fins a 1 punt.

Professor de guitarra:
Experiència com a professor de guitarra en es-
coles de música: 0,5 punts per any treballat, amb
un màxim de 5 punts.
Per altres titulacions de grau mitjà o superior: 2
punts.

Cursos de guitarra: fins a 1,5 punts.
Altres cursos relacionats amb la plaça: fins a 1,5
punts.
Concerts realitzats: fins a 1 punt.

Professor de cant:
Experiència com a professor de cant en escoles
de música: 0,5 punts per any treballat, amb un
màxim de 3 punts.
Per altres titulacions de grau mitjà o superior: 2
punts.
Cursos de cant: fins a 2 punts.
Altres titulacions: 1,5 punts.

Professor de llenguatge musical i conjunt coral:
Experiència com a professor de llenguatge mu-
sical i cant coral en escoles de música: 0,5 punts
per any treballat, amb un màxim de 5 punts.
Títol de direcció coral: 4 punts.
Per altres titulacions de grau mitjà o superior:
2 punts.
Cursos relacionats amb la plaça: fins a 1,5 punts.

Diligencia: per fer constar que aquestes bases
han estat aprovades per la Comissió de Govern
d’aquest Ajuntament, en la seva sessió del dia
7 de juny de 1999

Montblanc, 8 de juny de 1999

JOAN ANTON FONT MONCLÚS

Secretari

PG-4038 T (99.180.078)

MONTCADA I REIXAC

ANUNCI
de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, sobre
aprovació d’un projecte d’obres.

La Comissió de Govern d’aquest Ajunta-
ment, en la sessió del dia 7 de juny de 1999 i de
conformitat amb el Decret de l’Alcaldia núm.
31/97 de delegació de les atribucions de l’arti-
cle 21.1, apartats m) i n), de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, ha aprovat inicialment el Projecte d’ur-
banització de la cruïlla de l’avinguda la Ferre-
ria amb el carrer Progrés al polígon industrial
la Ferreria.

El Projecte esmentat se sotmet a informació
pública pel termini de vint dies per tal que s’hi
puguin presentar reclamacions o al·legacions,
transcorregut el qual i en cas que no s’hi presenti
cap reclamació, esdevindrà aprovat definitiva-
ment sense necessitat d’un nou acord.

L’expedient es podrà consultar a la Secreta-
ria General d’aquest Ajuntament, en hores d’ofi-
cina.

Montcada i Reixac, 17 de juny de 1999

JOSÉ M. CAMPOS FERNÁNDEZ

Alcalde

PG-17825 (99.180.085)

MONTESQUIU

ANUNCI
de l’Ajuntament de Montesquiu, sobre contrac-
tació d’una obra.
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Aprovat per la corporació el plec de clàusules
administratives particulars que han de regir el
concurs públic per a la contractació de l’obra que
es detallarà, s’exposa al públic pel termini de vint
dies hàbils, a l’efecte que s’hi puguin presentar
reclamacions. Simultàniament, s’anuncia el con-
curs públic, si bé condicionat al que disposa l’ar-
ticle 79 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de con-
tractes de les administracions públiques, d’acord
amb el que disposa l’article 24 del Reial decret
390/1996, d’1 de març de desenvolupament par-
cial de l’esmentada Llei.

—1 Entitat adjudicadora
a) Ajuntament de Montesquiu.
b) Dependència de que tramita l’expedient:

Secretaria.
c) Número de l’obra: CG-1999/0806-PG.

—2 Objecte del contracte
a) Execució de l’obra Substitució de teula-

da a l’edifici de l’Ajuntament.
b) Divisió de lots i número: no escau.
c) Lloc d’execució: plaça Emili Juncadella,

1-2.
d) Termini d’execució: 6 mesos.

—3 Tramitació: ordinària
Procediment: obert.
Forma d’adjudicació: concurs públic.

—4 Pressupost base de licitació: 8.324.920 ptes.,
IVA vigent inclòs.

—5 Garanties: la garantia provisional a cons-
tituir serà del 2% del tipus de licitació i la defi-
nitiva  del 4% d’aquest preu.

—6 Obtenció de documentació:
a) Ajuntament de Montesquiu.
b) Emili Juncadella, 1-2.
c) Montesquiu, 1-2.
d) Telèfon: 93.852.90.91, 93.852.91.00.
e) Fax: 93.855.12.79.
f) Data límit per a l’obtenció de documents:

sis dies abans de prescriure la presentació d’ofer-
tes.

—7 Requisits específics del contractista: els
establerts en els plecs de clàusules administra-
tives particulars.

—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit: vint-i-sis dies naturals poste-

riors a la publicació d’aquest Edicte al Butlletí
Oficial de la província de Barcelona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

b) Documentació a presentar: la que es de-
talla a la clàusula 5 dels plecs de clàusules ad-
ministratives particulars.

c) Lloc de presentació: el que s’indica al punt
6.

d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: durant l’exe-
cució de l’obra.

e) Admissió de variants: l’assenyalat a la clàu-
sula 5 dels plecs de clàusules administratives par-
ticulars.

—9 Obertura d’ofertes: l’acte d’obertura de les
proposicions econòmiques i de referències tècni-
ques serà públic, i tindrà lloc a la sala d’actes de
la corporació a les dotze hores del dia que en faci
sis o, si aquest és festiu, el primer dia hàbil següent,
comptat a partir de l’endemà de l’acabament del
termini de presentació de proposicions.

—10 Despeses dels anuncis: les despeses de
publicació dels anuncis seran a càrrec del con-
tractista adjudicatari.

Montesquiu, 12 de maig de 1999

JOAN SOLER BUSQUETS

Alcalde

PG-17945 (99.181.042)

EL PAPIOL

EDICTE
de l’Ajuntament del Papiol, sobre contractació
d’obres.

Edicte pel qual es fa públic que mitjançant el
Decret de l’Alcaldia número 126/99, es va apro-
var la contractació de la 3a fase de les obres de
Pavimentació de la plaça i vial d’accés al castell
del Papiol, per un import de tres milions sis-
centes trenta-cinc mil quatre-centes setanta
(3.635.470) pessetes, IVA inclòs.

Simultàniament s’anuncia l’obertura del pro-
cés de licitació mitjançant procediment negociat
per raó de quantia, sol·licitant-se pressupost a
3 empreses proposades pel regidor d’Urbanis-
me. Les proposicions es poden presentar al
Registre d’entrada de l’Ajuntament en el termini
de 26 dies naturals, comptats des de la darrera
publicació oficial.

L’extracte del plec de clàusules administra-
tives particulars és el que segueix, si bé el text
íntegre es troba a disposició dels qui el vulguin
consultar a les oficines de Secretaria de l’Ajun-
tament durant el termini de vint dies hàbils.

Objecte: adjudicació de la 3a fase la fase de les
obres de pavimentació de la plaça i vial d’accés
al castell del Papiol.

Forma d’adjudicació: procediment negociat per
raó de quantia (de 2.500.000 a 5.000.000 de pes-
setes), i se sol·licita l’oferta a tres empreses,
d’acord amb l’article 141.g) de la Llei de contrac-
tes de les administracions públiques.

Preu de licitació: 3.635.470 pessetes, millorable
a la baixa.

Presentació de proposicions: a la Secretaria de
l’Ajuntament en termini de vint-i-sis dies natu-
rals posteriors al de la darrera publicació al
DOGC o al BOP.

Garantia definitiva: serà del 4% del preu del
contracte.

Classificació del contractista: no exigida.

El Papiol, 9 de juny de 1999

ROBERT CASAJUANA I ORIVE

Alcalde

PG-17824 (99.180.084)

PINEDA DE MAR

EDICTE
de l’Ajuntament de Pineda de Mar, sobre apro-
vació d’una ordenança.

Vist l’expedient relatiu a l’aprovació de l’Or-
denança municipal de serveis funeraris, aprovat
definitivament per la Resolució de l’Alcaldia de
data 3 de maig de 1999, en execució de l’acord
plenari de data 23 d’abril de 1998;

Atès que un cop acomplerts els tràmits pro-
cedimentals reglamentaris, i de conformitat amb
allò que preveu l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987,
municipal i de règim local de Catalunya, en re-
lació amb l’article 66 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, s’ha publicat
el text, en el qual figuren íntegrament el text de
l’Ordenança municipal de serveis funeraris, en
el Butlletí Oficial de la província núm. 119, de
19.5.1999.

Contra aquest acord, que exhaureix la via
administrativa, podrà interposar-se potestati-
vament recurs de reposició davant el mateix
òrgan que ha resolt aquest acte o bé impugnar-
lo directament davant la jurisdicció contenciosa
administrativa. No es podrà interposar recurs
contenciós administratiu fins que no s’hagi re-
solt expressament o s’hagi produït la desestima-
ció presumpta del recurs de reposició interpo-
sat. El termini per a la interposició del recurs
potestatiu de reposició serà d’un mes, si l’acte
és exprés. Si no ho és, el termini serà de tres
mesos i es comptarà, per al sol·licitant i d’altres
possibles interessats, a partir de l’endemà que,
d’acord amb la seva normativa específica, es
produeixi l’acte presumpte. Transcorreguts els
esmentats terminis, únicament podrà interpo-
sar-se recurs contenciós administratiu, sens
perjudici, si escau, de la procedència del recurs
extraordinari de revisió. El termini màxim per
dictar i notificar la resolució del recurs de repo-
sició serà d’un mes. Contra la resolució del re-
curs de reposició no podrà interposar-se de nou
dit recurs. Tot això de conformitat amb el que
preceptua l’article 116 i següents de la Llei 4/
1999, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú. El recurs contenciós administratiu po-
drà interposar-se en el termini de dos mesos des
de l’endemà de la publicació de la disposició im-
pugnada o de la notificació de l’acte que posi fi
a la via administrativa, si és exprés. Si no ho és,
el termini serà de sis mesos i es comptarà, per
al sol·licitant i d’altres possibles interessats, a par-
tir de l’endemà, d’acord amb la normativa es-
pecífica, que es produeixi l’acte presumpte (ar-
ticle 46 Llei 29/1998, de 13 de juliol).

Pineda de Mar, 16 de juny de 1999

SALVADOR LLORENS I LLINÀS

Alcalde en funcions

PG-17983 (99.180.049)

PLANOLES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Planoles, sobre aprovació de
projectes urbanístics.

Aprovats per l’Alcaldia, inicialment els pro-
jectes de compensació i urbanització del sector
Cal Tià-La Canal, redactats per Batet Pons
Batet, arquitectes associats, s’exposen al públic
durant el termini de 30 dies, comptats a partir
de l’endemà de l’aparició d’aquest Anunci al
BOP i al DOGC.

L’expedient queda a disposició de qualsevol
que el vulgui examinar per tal de deduir-ne al·le-
gacions a la Secretaria de l’Ajuntament.
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Planoles, 15 de juny de 1999

LLUÍS RODRÍGUEZ I PONT

Alcalde

PG-782 G (99.180.096)

EL PORT DE LA SELVA

ANUNCI
de l’Ajuntament del Port de la Selva, sobre apro-
vació d’un pla parcial (99007).

El Ple d’aquest Ajuntament, i en la sessió ex-
traordinària del dia 13 de maig de 1999, per una-
nimitat dels senyors presents i que representa-
ven alhora la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació, ha resolt aprovar
inicialment el Pla parcial del sector SUP número
7, Euromar, redactat per l’arquitecte Joaquim
Muries i Dalmau, que promou el senyor Agustín
Torrent Wittek, en representació de la societat
Promoport, SA.

De conformitat amb el que disposa l’article
60.3 del Decret 1/1990, de 12 de juliol, que apro-
va la refosa de textos legals vigents a Catalunya
en matèria urbanística, s’obre un període d’in-
formació pública per un termini d’un mes per-
què les persones interessades puguin examinar
l’expedient i presentar-hi les al·legacions que
considerin oportunes.

El Port de la Selva, 25 de maig de 1999

GENÍS PINART I FERNÁNDEZ

Alcalde

PG-788 G (99.180.059)

RIBES DE FRESER

ANUNCI
de l’Ajuntament de Ribes de Freser, sobre adhesió
a un consorci.

Transcorregut el termini d’informació públi-
ca a què ha estat sotmès l’acord del Ple de l’Ajun-
tament d’adhesió al Consorci Alba-Ter i d’apro-
vació dels Estatuts que han de regir-lo, prèvia
publicació d’anuncis al BOP de Girona número
48, de 17.4.1999, i al DOGC número 2871, de
20.4.1999, sense que s’hagin presentat al·legacions
ni suggeriments, l’acord d’aprovació inicial ha es-
devingut definitiu.

El text dels Estatuts ha estat publicat al BOP
de Girona número 121, de 22.9.1998, al BOP de
Barcelona número 219, de 12.9.1998, i al DOGC
número 2738, de 6.10.1998.

Ribes de Freser, 30 de maig de 1999

PERE VIGO I SALLENT

Alcalde

PG-789 G (99.180.097)

RIPOLLET

EDICTE
de l’Ajuntament de Ripollet, sobre aprovació
d’un projecte d’obres.

Aprovat inicialment per la Comissió de Go-
vern, en la sessió del dia 2 de juny de 1999, el
projecte d’adequació d’edifici municipal per a
centre d’interpretació i gestió del patrimoni de
Ripollet, amb un pressupost de 6.131.701 ptes.,
s’exposa al públic pel termini de trenta dies, a
partir de la publicació del present Edicte al BOP
i al DOGC, a l’efecte que es pugui examinar i
s’hi puguin presentar reclamacions. En el supòsit
que no se’n presenti cap dins el termini indicat,
s’entendrà aprovat definitivament sense neces-
sitat d’adoptar un nou acord.

Ripollet, 21 de juny de 1999

CARLES FERRÉ CUSCO

Alcalde

PG-18059 (99.181.113)

ROSES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Roses, sobre contractació de
personal.

L’Ajuntament de Roses (Girona) per Decret
de l’alcaldia de data 8 de juny de 1999 va acor-
dar aprovar les bases que regiran la convocatòria
per a la contractació laboral temporal de dues
places de professors d’EGB per a la formació
d’adults (grup B), pel sistema de selecció de
concurs oposició lliure.

Les bases que regiran la convocatòria es tro-
ben a la Secretaria General d’aquest Ajunta-
ment i el seu text es publicarà íntegrament al
Butlletí Oficial de la província de Girona (BOP).

El termini de presentació d’instàncies és de
20 dies naturals comptats a partir de l’endemà
en què aparegui l’anunci de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la província de Girona (BOP).

Roses, 8 de juny de 1999

CARLES PÀRAMO I PONSETÍ

Alcalde president

PG-791 G (99.180.098)

RUBÍ

EDICTE
de l’Ajuntament de Rubí, sobre aprovació d’un
pla d’actuació.

Aprovat inicialment el Pla d’actuació muni-
cipal per als incendis forestals pel Ple de l’Ajun-
tament, en la sessió del dia 12.5.1999, s’exposa
al públic durant el termini de trenta dies hàbils,
per tal que es pugui examinar i s’hi puguin in-
terposar reclamacions.

En el supòsit que no s’hi presenti cap al·-
legació, es considerarà aprovat definitivament.

Rubí, 24 de maig de 1999

EDUARD PALLEJÀ SEDÓ

Alcalde

PG-17713 (99.180.066)

SANT ESTEVE SESROVIRES

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, sobre
modificació d’un pla urbanístic.

El Ple de la Corporació municipal, en la sessió
ordinària del 19 de maig de 1999, per unanimitat
dels membres assistents envers l’aprovació ini-
cial de la modificació puntual del PGOM a la
Masia de Can Julià, acordà:

—1 Aprovar inicialment la modificació pun-
tual del PGOM a la Masia Can Julià, realitza-
da per l’arquitecte Pere Sala i Fau.

—2 Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de
la província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a un dels diaris de
major difusió de la província i al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament durant el termini d’un mes, a
comptar des de l’endemà de la darrera publica-
ció.

—3 Notificar aquest acord als municipis de
Martorell, Abrera, Masquefa, Castellví, Sant
Llorenç d’Hortons i Gelida.

—4 Notificar aquest acord, així mateix, al
propietari interessat.

Sant Esteve Sesrovires, 9 de juny de 1999

FRANCESC REBÈS I NOBALES

Tinent d’alcalde delegat

PG-17593 (99.181.044)

SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà,
sobre aprovació d’una ordenança.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de
Voltregà, en la sessió de data de 3 de juny d’en-
guany, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment
l’Ordenança reguladora de la intervenció inte-
gral de l’Administració municipal en les activi-
tats i instal·lacions, alhora que acordava la sub-
missió de l’esmentada Ordenança a un tràmit
d’informació pública de trenta dies hàbils.

En compliment dels acords plenaris esmen-
tats anteriorment, l’expedient de referència (que
inclou el text de l’Ordenança) podrà ser exami-
nat i consultat per qualsevol interessat a les ofi-
cines municipals tots els dies feiners, entre les
10.00 hores i les 14.00 hores del migdia, durant
un termini que finalitzarà trenta dies hàbils
després d’haver estat publicat el present anunci
en el Butlletí Oficial de la província de Barce-
lona i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Durant el mateix termini d’informació pública
qualsevol interessat podrà presentar per escrit,
davant l’Ajuntament, les reclamacions, al·le-
gacions o suggeriments que consideri pertinents
en relació amb l’Ordenança esmentada més
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amunt. Els escrits es podran adreçar a la corpo-
ració municipal emprant qualsevol dels mitjans
a què fa referència l’article 38.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Si no s’hi presenta cap reclamació, al·legació
o suggeriment dins el termini i en la forma es-
tablerts, l’Ordenança esdevindrà aprovada de-
finitivament de forma automàtica, sense cap
tràmit ulterior, sens perjudici de la seva publi-
cació oficial, tal com disposen l’article 162.2.c)
de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i del
règim local de Catalunya; l’article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i l’article 66 del Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals.

Sant Hipòlit de Voltregà, 11 de juny de 1999

RAMON TRABAL I PRAT

Alcalde president

PG-17942 (99.180.079)

SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí,
sobre aprovació d’una ordenança.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor
i Bonmatí, en la sessió ordinària del 27 de maig
de 1999, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment
l’Ordenança reguladora de la intervenció inte-
gral de l’Administració municipal en les activi-
tats i instal·lacions, alhora que acordava la sub-
missió de l’esmentada Ordenança a un tràmit
d’informació pública durant trenta dies hàbils.

En compliment dels acords plenaris esmen-
tats anteriorment, l’expedient de referència, que
inclou el text de l’Ordenança, podrà ser exami-
nat i consultat per qualsevol interessat a les ofi-
cines municipals tots els feiners, entre les 9 i les
14 hores, durant un termini que finalitzarà trenta
dies hàbils després d’haver estat publicat aquest
Edicte al BOP de Girona i al DOGC.

Durant el mateix termini d’informació pública
qualsevol interessat podrà presentar per escrit,
davant l’Ajuntament, les reclamacions, al·le-
gacions o suggeriments que consideri pertinents
en relació amb l’Ordenança esmentada. Els
escrits es podran adreçar a la corporació muni-
cipal emprant qualsevol dels mitjans a què fa
referència l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tració comú.

Si no s’hi presenta cap reclamació, al·legació
o suggeriment en temps i forma, l’Ordenança es-
devindrà aprovada definitivament de manera
automàtica, sense tràmit ulterior, sens perjudici
de la seva publicació oficial, tal com disposen els
articles 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya; l’arti-
cle 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i l’article 66 del
Reglament d’obres, activitats i serveis de les
entitats locals.

Sant Julià del Llor i Bonmatí, 15 de juny de 1999

SALVADOR GÀZQUEZ I CALVO

Alcalde en funcions

PG-749 G (99.180.094)

SANT JUST DESVERN

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, sobre
contractació de personal.

En compliment del que disposa l’article 94.3
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Ge-
neralitat de Catalunya, es fa pública la contrac-
tació laboral temporal, fora de plantilla, per
motiu de màxima urgència, del personal següent:
Maria Dolors Bravo Sanvicente, auxiliar admi-
nistrativa del casal de joves, per sis mesos (de-
crets de l’Alcaldia, de dates 1.3.1999 i 8.3.1999).
Mónica Ramos París, telefonista informadora
en horari de matí, fins a la reincorporació de la
titular (Decret de l’Alcaldia, de data 19.3.1999).

Antoni Fuentes Núñez, telefonista informador
en horari de tarda, mentre que es tramita l’expe-
dient de formalització del seu contracte indefi-
nit (Decret de l’Alcaldia, de data 19.3.1999).

Rosa Maria Vicente Domènech, auxiliar ad-
ministrativa de comerç i consum, per sis mesos
(Decret de l’Alcaldia, de data 15.3.1999).
Meritxell Barrera Poblet, administrativa d’ur-
banisme, fins a la reincorporació de la titular
(Decret de l’Alcaldia, de data 6.5.1999).

Sant Just Desvern, 11 de juny de 1999

RAMON LÓPEZ I LOZANO

Alcalde

PG-17986 (99.180.054)

SANT JUST DESVERN

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, sobre
provisió d’una plaça.

L’Ajuntament de Sant Just Desvern ha con-
vocat concurs oposició lliure per a la provisió
interina d’un lloc de treball de tècnic/a en comp-
tabilitat, tresoreria i recaptació.

Les bases de la convocatòria estan publica-
des al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pl.
Verdaguer, 2; a l’Oficina de Treball de la Gene-
ralitat d’Esplugues de Llobregat, i al tauler
d’anuncis de l’empresa Sogeco, SA.

El termini per a la presentació d’instàncies serà
de 10 dies naturals, a comptar des de l’endemà
de la publicació d’aquest Anunci al DOGC.

Els successius anuncis relacionats amb aques-
ta convocatòria es publicaran exclusivament al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Just
Desvern.

Sant Just Desvern, 17 de juny de 1999

XAVIER ARAGÜÉS I MARTÍ

Secretari general

PG-17987 (99.180.052)

SANT MARTÍ DE CENTELLES

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, so-
bre aprovació d’un projecte d’obres.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió plenària
del dia 24 d’abril de 1999, va aprovar definiti-
vament el projecte d’urbanització de Sant Mi-
quel Sesperxes, redactat per l’enginyer senyor
Josep Barberillo i Gesa.

Es fa saber en compliment del que disposa
l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/
1995, de 13 de juny.

Contra l’anterior acord es podrà interposar
amb caràcter potestatiu recurs de reposició
davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la darre-
ra publicació d’aquest Edicte al Butlletí Ofici-
al de la província o al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició, si escau, o bé directament contra
aquest acord, es podrà interposar recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la resolució de
la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produeixi per silenci administratiu
(silenci que es produeix pel transcurs d’un mes
a comptar des de la data de la seva interposició
sense que s’hagi ratificat la seva resolució) el
termini per a la interposició del recurs conten-
ciós administratiu serà de sis mesos a comptar
des de l’endemà del dia en què l’esmentat recurs
de reposició s’entengui desestimat.

Sant Martí de Centelles, 11 de juny de 1999

JOAN PUJOL I ESPINET

Alcalde

PG-17949 (99.181.050)

SANT MARTÍ DE RIUCORB

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb, so-
bre adhesió a un consorci.

Aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Martí de Riucorb l’adhesió al Consorci Localret,
s’exposa al públic aquest acord durant un perí-
ode de 30 dies hàbils al tauler d’anuncis de l’Ajun-
tament per tal que qualsevol persona interessa-
da pugui formular les al·legacions i reclamacions
oportunes al respecte.

En el cas que durant el termini d’exposició no
es presentin al·legacions o reclamacions, l’es-
mentat acord s’elevarà a definitiu sense neces-
sitat d’ulterior tràmit.

Sant Martí de Riucorb, 1 de juny de 1999

JAUME PALLÀS CARBONELL

Alcalde

PG-17427 (99.181.043)
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SANT VICENÇ DE CASTELLET

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, sobre
l’oferta pública d’ocupació.

Pel Decret de l’Alcaldia de data 21 de maig
de 1999, s’ha aprovat l’oferta pública d’ocupa-
ció per a 1999, i de conformitat amb el que dis-
posa l’article 18 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost,
de mesures per a la reforma de la funció pública,
i l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regu-
ladora de les bases del règim local, es fa públi-
ca en els termes següents:

Escala d’administració especial, sotsescala tèc-
nica:
2 places de tècnics superiors (grup A).

Escala d’administració especial, sotsescala de
serveis especials:
1 plaça d’agent de la policia local (grup D).

Sant Vicenç de Castellet, 10 de juny de 1999

JOAN MONTSECH I VILÀ

Alcalde

PG-18190 (99.186.003)

SANTA COLOMA DE FARNERS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners,
sobre publicació d’un reglament.

El BOP de Girona núm. 75, del dia 12 de juny
de 1999, publica el text íntegre del Reglament
regulador de la venda no sedentària en el mer-
cat setmanal a Santa Coloma de Farners.

Es fa públic per a coneixement general i en
compliment del que estableix l’article 66.1 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.

Santa Coloma de Farners, 15 de juny de 1999

ANTONI SOLÀ I BOHIGAS

Alcalde

PG-783 G (99.180.095)

SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

EDICTE
de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos,
sobre aprovació d’una ordenança (99-011).

Per mitjà d’aquest Anunci es fa avinent que
al Butlletí Oficial de la província núm. 143, de
data 16 de juny de 1999, apareixen publicats els
acords adoptats per Decret de l’Alcaldia, que
declaren aprovats definitivament els acords del
Ple de l’Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos, aprovats en sessió realitzada el dia 29
de març de 1999, pels quals s’aprova definitiva-
ment l’Ordenança reguladora de la intervenció
integral de l’Administració municipal en les
activitats i instal·lacions, així com la referència
de la publicació del text de la dita Ordenança,
que va ser publicat a l’Annex I del Butlletí Oficial
de la província número 131, de 2 de juny de 1999.

Santa Margarida i els Monjos, 16 de juny de 1999

JORDI GIRONA ALAIZA

Alcalde president

PG-17979 (99.180.045)

SENTMENAT

EDICTE
de l’Ajuntament de Sentmenat, sobre aprovació
d’un canvi de sistema.

No havent-se presentat cap reclamació a
l’aprovació inicial de la fixació del sistema de
cooperació per a desenvolupar la Unitat d’ac-
tuació 19, prevista en el Pla general d’ordena-
ció municipal, aprovat definitivament per la
CUB el 16 de setembre de 1999, esdevé definitiu
el canvi de sistema.

Es fa públic de conformitat amb el que esta-
bleix l’article 38 del Reglament de gestió urba-
nística.

Sentmenat, 30 de juny de 1999

JOSEP VILARÓ CAPELLA

Alcalde

PG-18191 (99.186.001)

SITGES

EDICTE
de l’Ajuntament de Sitges, sobre modificació de
la plantilla (20/99).

El Ple de la corporació, en sessió extraordi-
nària de data 31 de maig de 1999, va adoptar, en-
tre altres, el següent acord:
Canvi d’una plaça de redactor de ràdio muni-
cipal a temps parcial per una de redactor de
premsa i ràdio a temps complet en la plantilla
orgànica i la relació de llocs de treball de la cor-
poració.

Atès el comunicat intern de data 16 de febrer
de 1999 signat pel cap de Premsa i Comunica-
ció, el senyor Santi Terraza de Valicourt, en què
manifestava que atesa la posada en marxa de la
nova televisió Maricel TV és necessari que la
plaça de redactor de premsa i ràdio a temps
parcial que figurava a la plantilla orgànica apro-
vada per a l’any 1999 passi a prestar serveis a
temps complet;

Vist l’informe de l’interventor de fons, en el
sentit que la despesa que suposarà l’increment
de jornada d’aquesta plaça es pot compensar per
la disponibilitat de consignacions destinades a
llocs vacants que no es pretén proveir en aquest
exercici;

Vist el que disposa l’article 27 del Decret 214/
1990, de 30 de juliol, aprovatori del Reglament
del personal al servei de les entitats locals, i al-
tra normativa concordant,

L’alcalde declara aprovat amb el quòrum de
la majoria simple el següent acord:

—1 Modificar la plantilla i la relació de llocs
de treball, donant de baixa una plaça de redactor
de ràdio municipal a temps parcial i creant-ne

una de redactor de premsa i ràdio a temps com-
plet.

Sitges, 11 de juny de 1999

PERE JUNYENT I DOLCET

Alcalde

PG-17981 (99.180.044)

SITGES

EDICTE
de l’Ajuntament de Sitges, sobre modificació de
la plantilla (19/99).

El Ple de la corporació, en la sessió extraor-
dinària de data 31 de maig de 1999, va adoptar,
entre altres, el següent acord:

Canvi d’una plaça d’oficial paleta per una
d’oficial fuster en la plantilla orgànica i la relació
de llocs de treball de la corporació.

Atès l’escrit procedent de l’Àrea d’Urbanis-
me, Obres i Serveis, signat pel senyor Lluis
Marcé i Gea de data 4 de març de 1999, en el
qual es justifica el canvi d’una plaça d’oficial
paleta que ha quedat vacant a la plantilla per
jubilació del seu titular, per una plaça d’oficial
fuster, i se sol·licita que es procedeixi a realitzar
la corresponent modificació de la plantilla or-
gànica de l’Ajuntament;

Vist que es pot modificar la plantilla sense
necesitat de procedir a una modificació pressu-
postària;

Vist el que disposen l’article 27 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, aprovatori del Regla-
ment del personal al servei de les entitats locals,
i altra normativa concordant,

L’alcalde declara aprovat amb el quòrum de
la majoria simple el següent acord:

—1 Modificar la plantilla i la relació de llocs
de treball, donant de baixa una plaça d’oficial
paleta i creant-ne una d’oficial fuster.

Sitges, 11 de juny de 1999

PERE JUNYENT I DOLCET

Alcalde

PG-17980 (99.180.046)

SITGES

EDICTE
de l’Ajuntament de Sitges, sobre modificació de
la plantilla (21/99).

El Ple de la corporació, en la sessió extraordi-
nària de data 31 de maig de 1999, va adoptar,
entre altres el següent acord:

—1 Modificar la plantilla de personal funcio-
nari de la corporació incloent dues places d’au-
xiliar administratiu dins l’escala d’administra-
ció general, i alhora que es procedeixi a l’amor-
tització de les referides places equivalents dins
de la plantilla de personal laboral, en el moment
en què restin vacants, amb la conseqüent mo-
dificació de partides pressupostàries que no
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impliquen la modificació del pressupost gene-
ral.

—2 Aprovar les convocatòries i les seves ba-
ses per a la funcionarització de dues places d’au-
xiliar administratiu d’administració general de
l’Ajuntament de Sitges, derivada d’allò que s’es-
tableix a la disposició transitòria quinzena de la
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la
reforma de la funció pública addicionada per la
Llei 23/1988, de 28 de juliol, i en els articles 39,
33 i 32 de les Lleis de pressupostos de l’Estat per
a 1989, 1990 i 1991, així com allò que es dispo-
sa a la disposició transitòria desena del Decret
legislatiu 1/1997, pel qual s’aprova el text refós
de normativa de diversos textos legals en ma-
tèria de funció pública de la Generalitat de
Catalunya.

—3 Per tal de donar compliment al principi
de publicitat que ha de regir els procediments
selectius de personal en les administracions pú-
bliques es trametent al Butlletí Oficial de la pro-
víncia de Barcelona, al Boletín Oficial del Es-

tado i al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Sitges, 11 de juny de 1999

PERE JUNYENT I DOLCET

Alcalde

PG-17982 (99.180.051)

SITGES

EDICTE
de l’Ajuntament de Sitges, sobre contractació de
personal (23/99).

D’acord amb el que es disposa a l’article 298
de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya, l’Ajuntament de Sit-
ges ha subscrit per la via d’urgència, durant el
període comprès entre l’1.1.1999 i el 24.5.1999,
els contractes laborals següents:

DI=Data d’inici; DF=Data finalització

Treballador/a Tipus contracte Empresa DI DF

Lozano i Pérez, Jose Servei determinat Ajuntament 4.5.1999 3.9.1999

Planas i Porta, José Servei determinat Ajuntament 4.5.1999 3.9.1999

Perez Quintela, Francisco J. Interinatge Fins incorporació
per substitució Ajuntament 7.5.1999 titular (22.5.1999)

Suárez i Ruiz, José J. Interinatge Fins a la provisió
per vacant Ajuntament 14.5.1999 indefinida

Izquierdo i Bel, Miguel Servei determinat Patronat M. Esports 24.5.1999 31.7.1999

Rodríguez i Sánchez, Silvia Servei determinat Patronat M. Cinema 19.5.1999 31.12.1999

Sitges, 11 de juny de 1999

PERE JUNYENT I DOLCET

Alcalde

(99.180.050)

SITGES

EDICTE
de l’Ajuntament de Sitges, sobre aprovació d’un
projecte d’obres.

El Ple de la corporació, en la sessió del dia 31
de maig de 1999, va adoptar, amb el quòrum de
la majoria absoluta legal, els següents acords:

A) Aprovació inicial del projecte executiu i
l’estudi de seguretat per a la construcció d’un
edifici plurifamiliar a la parcel·la 26 i 27 del Pla
parcial La Plana, amb un pressupost total gene-
ral de 563.817.240, IVA inclòs, redactat pels
arquitectes Albert Paco i Vidal i Alejandro
Falcones de Sierra.

Se sotmet a informació pública pel termini de
trenta dies a comptar des de l’última publicació
en el BOP i en el DOGC, durant els quals es pot
examinar i formular-hi les al·legacions perti-
nents, de conformitat amb l’article 37.2 del Re-
glament d’obres, activitats i serveis dels ens lo-
cals, aprovat pel Decret 179/1995, de 3 de juny,
de la Generalitat de Catalunya, i article 219.2 de

la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de rè-
gim local de Catalunya, i s’entendrà definitiva-
ment aprovat si no se’n presenta cap.

B) Aprovar el plec de clàusules administra-
tives particulars que regiran el concurs per con-
tractar la construcció d’un edifici plurifamiliar
a les parcel·les 26 i 27 del Pla parcial La Plana.

Contra l’aprovació de l’esmentat plec de con-
dicions s’obre un període d’informació pública
durant el termini de 20 dies hàbils a comptar des
de l’endemà de l’última publicació d’aquest
Edicte en el BOP o el DOGC, amb l’objectiu de
presentar de reclamacions i suggeriments que
es considerin oportuns. En cas de no presentar-
se cap reclamació ni al·legació s’entendrà apro-
vat definitivament el plec de clàusules adminis-
tratives particulars.

C) Simultàniament s’anuncia concurs públic
a l’empara de l’article 122 del Reial decret le-
gislatiu 781/1986, de 18 d’abril, per bé que la
licitació s’ajornarà quan calgui en el supòsit que
es formulin al·legacions contra el plec de con-
dicions o el projecte executiu.

—1 Entitat adjudicadora: Ajuntament de Sit-
ges.

a) Organisme: Ajuntament de Sitges.
b) Dependència que tramita l’expedient:

Departament de Projectes i Obres.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: contractació de

les obres de construcció d’un edifici plurifami-

liar a les parcel·les 26 i 27 del Pla parcial La Pla-
na.

c) Lloc d’execució: municipi de Sitges, Pla
parcial La Plana.

d) Termini d’execució: 12 mesos.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adju-
dicació

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs públic.

—4 Pressupost base de licitació
Import total: 563.817.240 ptes., IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: 11.276.545 ptes.
Definitiva: 4% de l’import del pressupost del

contracte.

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sitges. Departa-

ment de Projectes i Obres.
b) Domicili: plaça de l’Ajuntament, s/n.
c) Localitat i codi postal: Sitges 08870.
d) Telèfon: 93.811.76.00.
e) Telefax: 93.894.48.00.
f) Data límit d’obtenció de documents i in-

formació: vist-i-sis dies naturals a comptar des
de la darrera publicació del present anunci en
el BOP o en el DOGC. Si l’últim dia del termini
és festiu, s’entendrà prorrogat al dia hàbil se-
güent. El dissabte es considerarà inhàbil.

—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació:
Grup C, subgrup 2, categoria d.
Grup C, subgrup 4, categoria e.
b) Altres requisits: estar en possessió de la

plena capacitat d’obrar i acreditar solvència eco-
nòmica, professional i tècnica en els termes dels
articles 16 i 19 de la Llei de contractes de les ad-
ministracions públiques i que no estiguin afec-
tats per cap de les circumstàncies enumerades
a l’article 20 com a prohibitives per a contrac-
tar.

—8 Presentació de les ofertes o sol·licituds de
participació

a) Data límit de presentació: vist-i-sisè dia
natural a comptar de l’endemà de la darrera
publicació del present anunci en el BOP i el
DOGC.

b) Documentació a presentar: la que s’espe-
cifica en la clàusula 9a del plec de condicions par-
ticulars.

c) Lloc de presentació:
Entitat: Ajuntament de Sitges.
Domicili: pl. Ajuntament, 1.
Localitat i codi postal: Sitges 08870.
d) Termini durant el qual el licitador estarà

obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos.
e) Admissió de variants: no se n’admeten.

—9 Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Sitges .
b) Domicili: pl. de l’Ajuntament, 1.
c) Localitat: Sitges.
d) Data: l’endemà de la finalització del ter-

mini de presentació de proposicions (si aquest
és festiu o dissabte, el primer dia hàbil següent).

e) Hora: 12.00 hores.

—10 Despeses d’anuncis
Són a càrrec de l’adjudicatari.

Sitges, 8 de juny de 1999
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PERE JUNYENT I DOLCET

Alcalde

PG-17941 (99.180.077)

VILASSAR DE DALT

EDICTE
de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, sobre apro-
vació d’un estudi de detall.

La Comissió de Govern, en la sessió ordinària
del 7 juny de 1999, va acordar aprovar inicial-
ment l’Estudi de detall d’ordenació volumètrica
de l’illa urbana delimitada pels carrers del Tor-
rent Lloberas, del Dr. Trueta i del Sauló d’en
Roura, de Vilassar de Dalt.

L’esmentat Estudi s’exposa al públic per un
termini de 20 dies, a comptar des de la publicació
d’aquest Edicte al BOP, per tal que es pugui
examinar per tots el interessats i s’hi puguin pre-
sentar al·legacions.

Vilassar de Dalt, 16 de juny de 1999

LLORENÇ ARTIGAS I PLANAS

Alcalde

PG-17827 (99.180.074)

*

CONSELLS
COMARCALS

CONCA DE BARBERÀ

EDICTE
del Consell Comarcal de la Conca de Barberà,
sobre aprovació d’un projecte d’obres.

La Comissió de Govern del Consell Comarcal
de la Conca de Barberà, en la sessió del dia 14
de juny de 1999, va aprovar definitivament el
projecte de l’obra Subministrament d’aigua a la
Conca de Barberà, 1 fase. Ramal de Blancafort
i Solivella, el qual es publica d’acord amb l’ar-
ticle 38 del Reglament d’obres, activitats i ser-
veis dels ens locals.

Montblanc, 15 de juny de 1999

JOSEP M. RIBA I SATORRAS

President

PG-17947 (99.180.080)

CONCA DE BARBERÀ

EDICTE
del Consell Comarcal de la Conca de Barberà,
sobre aprovació d’un projecte d’obres.

La Comissió de Govern del Consell Comar-
cal, en la sessió que es va fer el dia 14 de juny
de 1999, va aprovar definitivament el projecte
de l’obra Arranjament del camí de Conesa a
Santa Coloma de Queralt, el qual es publica
d’acord amb l’article 38 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

Montblanc, 15 de juny de 1999

JOSEP M. RIBA I SATORRAS

President

PG-17948 (99.180.082)

GARROTXA

EDICTE
del Consell Comarcal de la Garrotxa, sobre ad-
judicació d’un contracte d’obres.

El president en funcions del Consell Comar-
cal de la Garrotxa, mitjançant Decret de data 17
de juny de 1999, va acordar adjudicar definiti-
vament la subhasta per a la contractació de les
obres Adequació de l’edifici per a la prestació
de diversos serveis municipals, a l’empresa Bas-
segoda Construccions, SL.

Olot, 17 de juny de 1999

SALVADOR VILA I PLANA

Vicepresident en funcions

PG-786 G (99.180.056)

GARROTXA

EDICTE
del Consell Comarcal de la Garrotxa, sobre ad-
judicació d’un contracte d’obres.

El president del Consell Comarcal de la Gar-
rotxa, mitjançant Decret de data 11 de juny de
1999, va acordar adjudicar definitivament la
subhasta per a la contractació de les obres Pla
de camins de la Garrotxa, any 1999, a l’empre-
sa Salvador Serra, SA.

Olot, 11 de juny de 1999

SALVADOR VILA I PLANA

Vicepresident

PG-784 G (99.180.062)

TARRAGONÈS

ANUNCI
del Consell Comarcal del Tarragonès, sobre
adjudicació d’un contracte de serveis.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consell Comarcal del Tarra-

gonès.
b) Òrgan de contractació: Plenari Comarcal.

—2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: gestió de servei públic.
b) Descripció de l’objecte: concurs per a l’ad-

judicació, per delegació, de la concessió admi-
nistrativa del servei de recollida, transport i eli-
minació de la brossa domèstica del municipi
d’Altafulla.

c) Anunci de licitació:
BOP de Tarragona núm. 276, de data

1.12.1998.
DOGC de Catalunya núm. 2775 de data

27.11.1998.

—3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

—4 Pressupost base de licitació (per al primer
any)

24.446.685 ptes. IVA inclòs (146.932,83 eu-
ros).

—5 Adjudicació
a) Data: 31 de maig de 1999.
b) Empresa: Andrés Alcántara Santiago.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import per al primer any: 23.994.582 ptes.,

IVA inclòs (144.215,54 euros).

Es fa públic per a coneixement general i als
efectes que escaiguin, en compliment del que
disposa l’article 94 de la Llei 13/1995, de contrac-
tes de les administracions públiques i resta de
normatives concordants.

Tarragona, 15 de juny de 1999

MONTSERRAT GÜELL I ANGLÈS

Presidenta

PG-4040 (99.180.017)

*



Novetats editorials de la Generalitat
de Catalunya. Juny de 1999

BIBLIOTEQUES, BIBLIOGRAFIA, MUSEUS

8357X La Biblioteca de Catalunya, cap al proper
mil·lenni.
Col. “Documents”, 9.
PVP: 700 ptes. (4,21 euros)

8356X Inauguració de les obres de remodelació i
d’ampliació de la Biblioteca de Catalunya.
Discursos inaugurals. 9 de setembre de 1998.
Col. “Documents”, 8.
PVP: 700 ptes. (4,21 euros)

CARTOGRAFIA

8459X Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. Baix
Llobregat  (quarta edició).
Col. “1:50 000”, 11.
PVP: 950 ptes. (5,71 euros)

8406X Mapa de vegetació de Catalunya 1:50 000: La
Jonquera 220 (39-10) Portbou 221 (40-10) .
Col. “1:50 000”.
PVP: 1.000 ptes. (6,01 euros)

8280X Mapa de vegetació de Catalunya 1:50 000. La
Jonquera 220-Portbou 221 (mapa+llibre).
Col. “1:50 000”.
PVP: 2.000 ptes. (12,02 euros)

CIÈNCIES SOCIALS

8243X/2 Idees. Revista de temes contemporanis.
Núm. 2 (abril-juny de 1999): La sostenibilitat,
o el futur possible.
PVP: 850 ptes. (5,11 euros).
Subscripció anual: 3.000 ptes. (18,03 euros)

8279C Migración y cooperación mediterráneas.
Transferencia de los emigrantes residentes
en España e Italia.
Col. “Estudis i simposis”.
PVP: 1.700 ptes (10,22 euros)

COMUNICACIÓ

8338X Informe sobre l’audiovisual a Catalunya,
1997 i 1998.
PVP: 1.500 ptes. (9,02 euros)

CULTURA

8292X Montserrat. Cinc-cents anys de publicacions
1499-1999.
PVP: 1.500 ptes. (9,02 euros)

ENSENYAMENT

4936X Energia. Una proposta interdisciplinar. ESO.
Col. “Guies Didàctiques”, 1.
PVP: 1.300 ptes. (7,81 euros)

8248X L’energia en la vida quotidiana.
Col. “Materials Didàctics. Energia”, 1.
PVP: 500 ptes. (3,01 euros)

8333X Estudiar a Catalunya 1999.
PVP: 950 ptes. (5,71 euros)

8104X Les mines de Cercs.
Col. “Quaderns de Didàctica i Difusió”, 11.
PVP: 500 ptes. (3,01 euros)

ESPORT

1149/55 Apunts. Educació Física i Esports. Núm. 55
(primer trimestre de 1999).
PVP: 750 ptes. (4,51 euros). Edicions en català
i castellà

ESTADÍSTICA

8239X Estadística, producció i comptes de la indús-
tria 1997.
Col. “Estadística Econòmica. Sectors Econòmics”.
PVP: 1.300 ptes. (7,81 euros)

INDÚSTRIA, ENERGIA

4935X L’energia en les instal·lacions esportives.
Col. “Tecnologies avançades en Estalvi i
Eficiència Energètica”, 19.
PVP: 3.800 ptes. (22,84 euros)

INSTITUCIONS AUTONÒMIQUES,
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

8225X Butlletí Oficial - Diari de Sessions 1997 del
Parlament de Catalunya  (CD-ROM).
PVP: 1.500 ptes. (9,02 euros)
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(Tel. 91 431 00 22)

VENDA PER CORREU
Apartat 2800. 08080 Barcelona

INTERNET
eadop@correu.gencat.es

✁

Núm. de targeta

Data de caducitat D
O

G
C

M
A

IG
 9

9

Publicacions de la Generalitat. Apartat de correus 2800 - 08080 Barcelona

Nom i cognoms 
Empresa / Institució
Professió E-mail 
Adreça
Població C P
NIF / DNI Telèfon

Desitjo rebre el volum
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LEGISLACIÓ, DRET, JUSTÍCIA

8408X Codi bàsic de funció pública de Catalunya.
Col. “Legislació Bàsica”, 7.
PVP: 2.900 ptes. (17,43 euros)

8236X Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del
funcionament de les seccions de crèdit de
les cooperatives.
Col. “Quaderns de Legislació”, 18.
PVP: 250 ptes. (1,50 euros)

LLENGUA CATALANA

8250X Criteris de traducció de noms, denominaci-
ons i topònims.
Col. “Criteris Lingüístics”, 3.
PVP: 500 ptes. (3,01 euros)

MEDI AMBIENT

4839X Criteris i mètodes d’avaluació del patrimoni
natural.
Col. “Documents dels Quaderns de Medi Ambi-
ent”, 2.
PVP: 1.400 ptes. (8,41 euros)

4068M/23 Medi Ambient. Tecnologia i Cultura. Núm. 23
(abril de 1999). La gestió del rerepaís.
PVP: 1.000 ptes (6,01 euros).
Edició multilingüe (català-castellà-anglès)

PARLAMENTS I DISCURSOS

8331X L’altra seguretat. Garantir drets i llibertats
requereix la implicació de tota la societat.
Xavier Pomés i Abella.
Col. “Parlaments”, 8.
PVP: 500 ptes. (3,01 euros)

8332X Economia, llengua i cultura. Joan M. Pujals i
Vallvè.
Col. “Parlaments”, 7.
PVP: 500 ptes. (3,01 euros)

8347X Innovació tecnològica i reptes industrials.
Antoni Subirà i Claus.
Col. “Parlaments”, 9.
PVP: 500 ptes. (3,01 euros)

8295X Política educativa del Govern de Catalunya.
Josep Xavier Hernández i Moreno.
Col. “Parlaments”, 6.
PVP: 500 ptes. (3,01 euros)

SANITAT

4576X/1R Llibre blanc per a la integració de les activi-
tats preventives a l’oficina de farmàcia  (pri-
mera reimpressió).
PVP: 3.000 ptes. (18,03 euros)

TREBALL

8198X Les societats laborals.
Col. “Formació”, 9.
PVP: 600 ptes. (3,61 euros)

TURISME

8366X Besalú. Pirineu de Girona  (cartell).
PVP: 500 ptes. (3,01 euros)

8367X Illes Medes. Costa Brava  (cartell).
PVP: 500 ptes. (3,01 euros)

8368X Val d’Aran: Era Artiga de Lin  (cartell).
PVP: 500 ptes. (3,01 euros)

8369X Val d’Aran: Unha  (cartell).
PVP: 500 ptes. (3,01 euros)


